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A kísérleti kompetenciamérés előkészítése, megvalósítása, eredményei 

 

2018-as kísérleti mérés megvalósítása, eredmények, nyomonkövetés 

2018-as kísérleti mérés bemutatása (Hámori Ádám) 

A kísérleti mérésre 2018 tavaszán került sor. A mérés célja általánosságban az volt, hogy a projekt 

keretében megvizsgáljuk az online, nem kontrollált körülmények között végzett, akár saját 

(mobil)eszközzel kitölthető bemeneti mérés megvalósíthatóságát a felsőoktatási kompetenciamérés 

szempontjából releváns célcsoportban, valamint teszteljük egyes releváns mérőeszközök 

alkalmazhatóságát, továbbá ezek összefüggését a kitöltők képzési és szociális hátterével, valamint – a 

válaszadók középtávú nyomon követése révén – tanulmányi eredményességével is. 

A mérés fontosabb célkitűzései részletesebben a következők voltak: 

 Online, nem kontrollált környezet tesztelése 

o A kompetenciamérés a korábbi jó gyakorlatok tanúsága szerint hazánkban jellemzően 

papíralapú kérdőívek (feladatlapok) segítségével, vagy elektronikus eszközökkel 

(számítógépes kitöltéssel), de ellenőrzött (pl. tantermi) körülmények között zajlott. A 

kísérleti mérés egyik célja a nem kontrollált adatfelvétel sajátosságainak megismerése 

volt, a kérdőívet a válaszadók tetszőleges időpontban és helyszínen, akár 

megszakításokkal, illetve mobileszközzel is kitölthették. 

 Különböző mérőeszközök kipróbálása, validálási lehetőségek 

o A kérdőívben különböző tanuláspszichológiai, tanulási önismereti teszteket variáltunk 

a kialakított almintákban. Az alminták létrehozása lehetővé teszi, hogy minél többféle 

eszköz kipróbálható legyen, ugyanakkor ne legyen a kérdőív túlságosan hosszú. Így 

vizsgálható mind a mérőeszközök nagymintás online alkalmazása, mind a különböző 

terjedelmű, összetételű és eltérő kérdéstípusokat alkalmazó kérdőívek esetében a 

kitöltés időtartama, a kitöltési hajlandóság stb. Ezen válaszok alapján lehet validálni a 

felhasznált, de a magyar felsőoktatási környezetre nem adaptált kérdőíveket is. 

 Visszajelzés a kitöltő képességeiről, adottságairól 

o Célkitűzés volt, hogy a felsőoktatási tanulmányok szempontjából általánosan releváns, 

akár egyéni fejlesztési célok meghatározását is támogató mérést végezzünk, és a 

jelentkezők a válaszaik kiértékelésének eredményéről közvetlenül a kitöltést 

követően, majd egy későbbi, részletes értékelés révén is informálódhassanak. 

 Kutatási adatbázis létrehozása 
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o A felhasznált pszichológiai tesztek egy heterogén célcsoportban validálhatók. A 

felvételizők mintájában vizsgálhatók a különböző tanulói adottságok, valamint ezek 

összefüggése a szociális, képzési és jelentkezési sajátosságokkal, illetve 

eredményességgel. 

A felsőoktatási kompetenciamérés kísérleti mérése során az Oktatási Hivatal által az intézményi 

diplomás pályakövetés és más hallgatói kutatások keretében rendszeresen használt EvaSys online 

kérdőíves rendszert alkalmaztuk. (Az EvaSys online és/vagy papíralapú kérdőíves felmérések 

fejlesztésére, lebonyolítására és kiértékelésére alkalmas rendszer.) 

A felhasznált mérőeszközök 

A választott mérőeszközöknek, teszteknek a következő kívánalmaknak kellett eleget tenniük: 

 A kutatás tematikája szempontjából releváns 

 Terjedelme elfogadható, szerkezete áttekinthető, így online környezetben is felhasználható 

 A célcsoport számára érthető 

 Szabadon forgalmazható, ingyenesen hozzáférhető 

 Validált legalább csak magyarországi vagy csak nemzetközi kontextusban 

 Az EvaSys rendszer környezetébe teljes funkcionalitással implementálható 

 Azonnali, automatikus, könnyen algoritmizálható kiértékelés biztosítható 

 Lehetőség van eredményközlésre, szöveges visszajelzés nyújtására, esetleg a rendelkezésre 

álló referenciaértékekkel együtt. 

A felsőoktatási kompetenciamérés kísérleti mérése keretében a következő mérőeszközöket 

használtuk:  

 Hallgatói adottságok mérése: 

o önszabályozott tanulás teszt 

- Az Önszabályozott tanulás kérdőíve két fő skálát (tanulási stratégiák és 

tanulási motívumok) foglal magában, és azt mutatja meg, hogy a kitöltő a 

tanulás során milyen tanulási stratégiákat használ gyakrabban, valamint 

milyen motivációi vannak a tanuláshoz. Akkor hatékony a tanulás, és akkor 

nevezhetjük önszabályozottnak, ha a hatékony tanulási stratégiák 

(tervezés, megszervezés/elrendezés, monitorozás, időgazdálkodás, 

erőfeszítés-kontroll, segítségkérés) használata, valamint a nem-hatékony 

stratégiák (memorizálás, halogatás) mellőzése jellemző rá, valamint ha a 

pozitív tanulási motívumok (elsajátítási motívum, teljesítménykereső 
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motívum, pozitív tanulási önhatékonyság) fejlettsége, és a negatív tanulási 

motívumok (teljesítménykerülő motívum, negatív tanulási 

önhatékonyság, szorongás) alacsony szintje jelenik meg a tanulási 

motivációk között. 

- A tanulási stratégiákra vonatkozó alskálák: 

 Memorizálás (pl. fogalmak ismételgetése) 

 Megszervezés/elrendezés (pl. ábrák, diagramok használata fogalmak 

kiemelésére) 

 Tervezés (pl. a tanulásra szánt idő és a tananyag beosztása) 

 Monitorozás (pl. a tanulási terv betartása, figyelemelterelő ingerek 

hárítása) 

 Időgazdálkodás (pl. tanulásra szánt idő hatékony felhasználása) 

 Erőfeszítés-kontroll (pl. kitartás a tanulás mellett) 

 Segítségkérés 

 Halogatás (pl. határidők betartása 

- A tanulási motivációkra vonatkozó alskálák: 

 Elsajátítás (pl. a tanulás során a saját képességek, tudás fejlesztése a 

cél) 

 Teljesítménykeresés (pl. a jó jegyekért tanulni) 

 Teljesítménykerülés (pl. a kudarc és a rossz jegy elkerülése miatt 

tanulni) 

 Szorongás  

 Pozitív tanulási önhatékonyság (pl. hinni a saját képességeiben) 

 Negatív tanulási önhatékonyság (pl. bizonytalanság, tanulási 

képességek negatív megítélése) 

o Kolb-féle tanulási stílus teszt 

- A Kolb-féle kérdőív célja a tanulási stílus megismerése. A tanulási stílusok 

csoportjába a tanulás egyéni jellemzői tartoznak. Ez a mérés a tanulást az 

észlelés, vagyis az információ felvételére vonatkozó tulajdonságok 

szempontjából a konkrét, tapasztaláson alapuló, valamint az absztrakt, 

elméletalkotó stílussal jellemzi. Az információ feldolgozására vonatkozó 

tulajdonságok szempontjából pedig a reflektív, megfigyelő, valamint az 

aktív, kísérletező stílusokkal írja le. Minél nagyobb egy tulajdonságra 
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kapott pontszáma, az arra a dimenzióra vonatkozó tulajdonságok annál 

inkább jellemzik a tanulást. 

- A konkrét, tevékenységen alapuló tanulási stílus jellemzői: tanulásában 

fontos szerepet kapnak az érzelmek. A jelen realitásaira figyel, ehhez 

viszonyítja az újonnan megismert tartalmakat is. Szívesen figyel másokra, 

szívesen tanul együtt másokkal. Értékeli az emberi viszonyokat, a minél 

reálisabb helyzeteket, nyitott a problémák megoldására. Ezen az alskálán 

összesen 24 pontot lehetett szerezni. 

- Az absztrakt, elméletalkotó stílus jellemzői: tanulásában fontos szerepet 

kapnak a logikai kapcsolatok, a koncepciók, a gondolkodás. Fontos 

számára a tananyagban megnyilvánuló tudományosság, szívesen hoz létre 

általános elméleteket. A tudományos megismerés jellemzi, a világot 

szívesen értelmezi szimbólumokban. Értékeli a rendszerezett munkát, a 

tervszerűséget. Kedveli a tananyagból feltárulkozó tiszta fogalmi 

rendszereket. Ezen az alskálán összesen 24 pontot lehetett szerezni. 

- Az aktív, kísérletező stílus jellemzői: Tanulásában fontos szerepet kap a 

dolgok megváltoztatásának igénye. Az elsajátított ismeretek gyakorlati 

alkalmazására törekszik. Az érdekli, hogy mi az, ami működik. A hangsúlyt 

mindig a cselekvésre helyezi. Kedveli a dolgok leegyszerűsítését, értékeli 

az eredményességet. Ezen az alskálán összesen 24 pontot lehetett 

szerezni. 

- A reflektív, megfigyelő stílus jellemzői: tanulásában fontos szerepet kap a 

megértésre törekvés. Alapos megfigyelésre, tárgyilagos leírásra törekszik. 

Az érdekli, hogy mi az igazság, hogyan működnek a dolgok. A hangsúlyt 

saját gondolatainak, véleményének megformálására helyezi, értékeli a 

nyugalmat, a pártatlanságot, a megalapozott döntéseket. Ezen az alskálán 

összesen 24 pontot lehetett szerezni. 

- Az alábbi ábrán grafikusan, térképszerűen láthatók a válaszadók 

eredményei. Az eredményül kapott négyszöget a két tengely négy 

háromszögre osztja. Az egyénre jellemző stíluskategóriák együttesen a 

tanulás során megszerzett tudást is jellemzik: minél nagyobb az adott 

háromszög területe, annál inkább vonatkoznak rá a következő 

tudásjellemzők. 
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- A konkrét-aktív háromszög alkalmazkodó jellegű tudást takar. Az ilyen 

tudás nyitott, könnyen bővíthető, könnyen épít be újabb és újabb 

elemeket. Fontos jellemzője a cselekvés. 

- A konkrét-reflektív háromszög divergens jellegű tudást takar. Az ilyen 

tudás nem egyetlen jó választ tartalmaz a kérdésekre, hanem a képzelet 

és a problémamegoldás segítségével elképzelhető válaszok egész sorát 

hozza létre. Fontos jellemzője a tapasztalatokra építés, az érzékelés. 

- Az aktív-absztrakt háromszög konvergens jellegű tudást takar. Az ilyen 

tudás a problémák megoldásának menetére összpontosít, végiggondolja 

és végre is hajtja azt. 

- Az absztrakt-reflektív háromszög asszimiláló jellegű tudást takar. Az ilyen 

tudás kidolgozott gondolkodási rendszerrel, koncepcióval rendelkezik, és 

ebbe a koncepcióba építi be, ehhez hasonítja az újabb tartalmakat. 

o vizsgaszorongás teszt 

- A vizsgaszorongás kérdőív segítségével a kitöltő képet kaphat a 

számonkérési helyzetben tanúsított szorongásáról általában, valamint a 

vizsgaszorongást alkotó két összetevő (aggodalom, emocionális izgalom) 

tekintetében. A magasabb pontszám magasabb szorongást, erősebb 

aggodalmat vagy fokozottabb izgalmi állapotot jelez vizsgahelyzetekben. 

A kérdőívre kapható összpontszám legalább 20, legfeljebb 80 pont 

lehetett. Az „Aggodalom” alskálára kapható pontszám legalább 8, 

legfeljebb 32 pont lehetett. Az „Izgalom” alskálára kapható pontszám 

legalább 8, legfeljebb 32 pont lehetett. 

o tehetség motivációs kérdőív 

- A tehetség motivációs kérdőív célja a tehetség fontos összetevői - 

általános értelmesség, specifikus képességek, kreativitás, motiváció - 
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közül elsősorban az utóbbi vizsgálata. Ezt ez a hazánkban kidolgozott 

mérés a következő alskálák segítségével valósítja meg: Magas igényszint; 

Tisztelet, elismerés iránti vágy; Érdeklődés, tudásvágy; Alkotásvágy; 

Szándék és akarat; Kitartás; Általános aktivitás; Frusztrációtűrés. 

o PISA-2009: metakogníció 

- A metakogníciós kérdőív azt méri, hogy a tanuló mennyire tartja 

hasznosnak a különböző olvasási, szövegértési módszereket. Az első 

kérdéscsoport a megértés és emlékezés eszközeit vizsgálta. Az alskálán 

összesen 9 pont szerezhető, a magasabb érték azt jelenti, hogy a tanuló a 

leginkább hasznos módszereket tartja fontosnak az olvasott szöveg 

feldolgozásához és az olvasott információk megjegyzéséhez. A szakértők 

értékelése szerint a leghatékonyabban az olvasottak másokkal való 

megbeszélése, a tartalom saját szavakkal való összefoglalása, vagy a 

lényegkiemelő aláhúzás segíti az információ feldolgozását és 

megjegyzését. A gyors, felületes, vagy csak a könnyen megjegyezhető 

részekre összpontosító olvasás, illetve a hangos olvasás kevésbé hatékony 

módszerek. A második kérdéscsoport az olvasott információk 

összefoglalásának, a lényegkiemelésnek a módszereit vizsgálta. Az 

alskálán összesen 8 pont szerezhető, a magasabb érték azt jelenti, hogy a 

tanuló számára azok a módszerek a fontosak, amelyek valóban 

hatékonyak a lényeges információk összegyűjtésében. A szakértők 

értékelése szerint legjobban az segíti az információk összegzését, ha a 

tanuló minél többször olvassa el a szöveget, és közben megpróbálja 

elképzelni a tartalmát. Kevésbé hatékony módszer, de szintén segíthet, ha 

a tanuló olvasás után megírja az összefoglalót, utána a szöveg alapján 

ellenőrzi, hogy mindent belefoglalt-e, vagy ellenőrzi, hogy a leírt 

összefüggések mások számára is érthetőek-e. A szövegből mondatrészek 

kimásolása a legkevésbé hatékony megoldás. 

 Kommunikációs adottságok: 

o kommunikációs és figyelem teszt 

- A kommunikációs és figyelem teszt célja, ahogyan az elnevezése is mutatja 

az, hogy képet adjon a kitöltő főbb kommunikációs jellemzőiről. A tesztben 

az alapvető kommunikációs készségek megismerése mellett kiemelt 

szerepet kap a tesztben a kommunikációs folyamatban megjelenő figyelmi 

készségek megismerése. A maximális pontszám 60 pont, a minimális 
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pontszám 20 pont. Minél magasabb valakinek az eredménye, annál 

figyelmesebb kommunikátor. A 48 feletti pontszám kiemelkedő 

kommunikációs készségre utal. A kevesebb pontot elérő kitöltőnek 

érdemes elgondolkodnia és megfogalmaznia Önmaga számára olyan 

kommunikációs célokat, amelyekkel javítható az adott készsége. 

o szociális kommunikáció kérdőív 

- A szociális kommunikáció teszt célja, hogy felmérje a kitöltő alapvető 

társas kommunikációs készségeit. A teszt összetettebb kommunikációs 

készségeket mér: a szóbeli és írásbeli kommunikációs készségek 

megismerése mellett kiemelt szerepet kap a kommunikációs folyamatban 

megjelenő kölcsönösség, az erősségek és nehézségek megismerése. Az 

egyes alskálákon 1-5 közötti átlagpontszám érhető el. Minél magasabb 

valakinek az eredménye, annál jellemzőbb rá az adott alskálával mért 

tulajdonság. Az alacsonyabb átlagpontot elérő kitöltőnek érdemes 

elgondolkodnia és megfogalmaznia Önmaga számára olyan 

kommunikációs célokat, amelyekkel javítható az adott készsége. A teszt a 

következő alskálákból épül fel: Verbális kommunikáció, Írásbeli 

kommunikáció, Kölcsönösség, Erősségek, Nehézségek. 

 Egyéb személyiségvizsgáló eszközök: 

o Global Preference Data: szociális preferenciák 

- Az un. Global Preferenc Survey (lásd. Falk et al., 2018)1 a válaszadók nem-

kognitív képességeinek, vagy más néven preferenciáinak, egy csoportját 

volt hivatott felmérni. A preferenciakérdőív alapja a Global Preference 

Survey (GPS), többféle preferencia felmérésére szolgál. A GPS egy kísérleti 

úton validált kérdőív az időpreferenciára (lényegében a türelmességre), a 

kockázatvállalási hajlandóságra, a pozitív és negatív reciprocitásra 

(lényegében a kölcsönösségre), az önzetlenségre és a bizalomra 

vonatkozóan. A preferenciák mérése arra nyújt lehetőséget, hogy a 

felsőoktatási tanulmányok és eredményesség szempontjából releváns 

attitűdök, értékválasztások és személyiségjellemzők hatását is elemezni 

tudjuk. A vizsgált kérdések a következők: 

 Tarsas_1: Ön összességében mennyire hajlandó kockáztatni? 

                                                           
1 Falk, A., Becker, A., Dohmen, T., Enke, B., Huffman, D., Sunde, U., 2018. Global Evidence on Economic 

Preferences. Q. J. Econ. 133, 1645–1692. https://doi.org/10.1093/qje/qjy013 
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 Tarsas_2: Mennyire hajlandó a ma megszerezhető haszonról 

lemondani azért, hogy a jövőben még nagyobb haszonra tegyen szert?  

 Tarsas_3: Mennyire hajlandó megbüntetni valakit, aki igazságtalanul 

bánt Önnel, még ha ez költséges is az Ön számára? 

 Tarsas_4: Mennyire hajlandó megbüntetni valakit, aki másokkal 

igazságtalanul bánik, még ha ez költséges is az Ön számára? 

 Tarsas_5: Mennyire hajlandó Ön egy jó ügyet támogatni bármilyen 

várható megtérülés nélkül? 

 Tarsas_6: Amikor valaki szívességet tesz nekem, igyekszem viszonozni. 

 Tarsas_7: Ha igazán igazságtalanul bánnak velem, az első alkalommal 

bosszút állok, még akkor is, ha költsége van. 

 Tarsas_8: Csak a legjobb szándékot feltételezem az emberekről. 

 Tarsas_9: Kérem gondolkodjon el rajta, hogy mit tenne az alábbi 

helyzetben! Eltévedt egy barátságtalan környéken. Útmutatást kér 

egy idegentől. Az idegen felajánlja, hogy elkíséri Önt az úticéljához. 

Bár az Önnek való segítségnyújtás összesen 2000 Forint költséget 

jelent az idegennek, nem fogad el pénzt a segítségért. 6 különböző 

ajándék van Önnél.  A legolcsóbb 500 Forint, a legdrágább 3000 Forint 

értékű.  Köszönetképpen odaadná az egyiket az idegennek? Ha igen, 

akkor melyik ajándékot adná oda?  

 Tarsas_10: Képzelje el az alábbi helyzetet! Ma váratlanul kap 10 000 

Forintot. Mennyit adományozna ebből valamilyen jó cél érdekében? 

(Válasszon egy összeget 0 és 10 000 Forint között!) 

 Tarsas_11: Egy zsákban 10 fekete és 10 piros golyó van. Ebből egyet 

húzunk. Ha eltalálja a kihúzott golyó színét, akkor a feltett összeg 

kétszeresét nyerheti, ha nem találja el a kihúzott színt, akkor a feltett 

összeget elveszíti. Mennyi pénzt tenne fel? 

 További, külső platformon kitölthető, online mérőeszköz: 

o PeopleTest kristályos és fluid intelligencia mérése adaptív szókincsteszt és adaptív 

fluid intelligencia teszt segítségével 

- A fluid intelligencia magában foglalja az absztrakt gondolkodást és 

értelmezést, valamint a problémák megoldását. Ez a képesség a 

tanulástól, a tapasztalattól és az oktatástól függetlennek tekinthető. 

Példák a folyékony intelligencia használatára a rejtvények megoldása vagy 
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a problémamegoldó stratégiák kialakítása. A kristályos intelligencia 

magában foglalja a korábbi tanulásból és múltbeli tapasztalatokból 

származó tudást. A kristályos intelligenciát igénylő helyzetek közé tartozik 

a megértés és a szókincs vizsgák olvasása. Ez a fajta intelligencia tényeken 

alapul és a tapasztalatokból gyökerezik. A kísérleti mérés során a kétféle 

intelligenciát a PeopleTest adaptív mérőeszközével vizsgáltuk: a fluid 

intelligenciát egy adaptív fluid intelligencia teszt, a kristályos intelligenciát 

egy adaptív szókincsteszt segítségével mértük. (Az adaptív teszt lényege, 

hogy a kitöltő az egymás utáni kérdésekre adott válaszainak helyessége 

alapján kap következőnek nehezebb vagy könnyebb kérdéseket.) 

 Fontosabb vizsgált háttéradatok: 

o demográfiai háttér 

 nem, kor, lakóhely megyéje vagy országa, településtípus 

o képzési háttér 

 érettségi (főbb tárgyaknál a vizsga éve, szintje/típusa, eredménye), 

középiskolás eredmények (ha még nem érettségizett), jelenlegi vagy korábbi 

felsőfokú tanulmányok (intézmény, képzési szint, szak, munkarend, 

finanszírozási forma, képzés befejezése) 

o szocioökonómiai háttér 

 Országos Kompetenciamérés családi háttér kérdőív egyes itemei 

o felvételi adatok 

 jelentkezésnél első helyen megjelölt képzés intézménye, képzési szintje, 

szakja, munkarendje, finanszírozási formája 

 

A minta jellemzői és a mintavétel elvei 

Az alapsokaságot a 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás jelentkezői adják. Közülük azokat 

a jelentkezőket vontuk be a vizsgálatba, akik a felvi.hu-n tett regisztrációjuk során hozzájárultak ahhoz, 

hogy a kompetenciamérés kísérleti mérésének keretében megkeressük őket a megadott e-mail 

címükön. 107 695-ből 33 655 jelentkező adott ilyen hozzájárulást, további 41 fő a felmérés időszakában 

jelezte a csatlakozási szándékukat, és 2 fő vonta vissza azt. 

4849 válaszadó töltötte ki a felmérést, ez 14,4%-os válaszarányt jelent a célpopuláció 4,5%-ának 

elérésével, ez online felmérések esetében jelentősnek mondható. A nem válaszolásból eredő torzítást 

a felvételi adatbázisból származó arányok segítségével, súlyozással lehet helyreállítani. A súlyozáshoz 
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a válaszadók egyszerűen megfigyelhető jellemzőit tudtuk figyelembe venni. A válaszadók neme, 

életkora, régiója és képzési területe szerint alakítottunk ki súlyokat úgy, hogy a kísérleti mérés 

megoszlása ezen dimenziók alapján megfeleljen a teljes 2018 tavaszán felsőoktatásba jelentkezett 

hallgatói populációnak. Mivel az életkor folytonos változó, illetve a képzési terület is nagyon részletes, 

így e két változót 3-3 kategóriába soroltuk. Az életkor alapján megkülönböztettük a 19-évnél 

fiatalabbakat, a 19 és 26 év közöttieket és a 26 évnél idősebbeket. A képzési területeket pedig „Humán- 

és társadalomtudomány”, „Természet- és agrártudomány" illetve „Mérnöki tudományok és 

informatika" kategóriákba csoportosítottuk. Az egyes hallgatókhoz rendelt súlyok mutatják, hogy az 

adott hallgató a teljes populáció hány másik hallgatóját „reprezentálja” az adott dimenziók szerint. A 

súlyok átlaga 34,83, vagyis egy mintába került hallgató átlagosan 34-35 felvételre jelentkezett 

hallgatónak felel meg. A minta súlyának szórása azonban elég nagy. Vannak olyan hallgatói csoportok, 

ahol egy-egy hallgató csak 10 vagy ennél is kevesebb hallgatót reprezentál (például a fiatal, külföldről 

mérnöki és informatikai képzésre jelentkezett nők), míg más hallgatók esetében egy-egy mintába 

került akár több mint száz jelentkezett hallgatót is reprezentál (pl. idősebb, Dél-Dunántúlról, 

természet- és agrártudományokra jelentkezett férfiak). Mindezek miatt a kísérleti minta teljes 

populációra vetített reprezentativitása nem teljes mértékű. 

Kísérleti méréshez használt tesztek és kérdőívek 

A kísérleti mérésbe az előzőekben leírt módokon összesen nyolc plusz egy mérőeszközt teszteltünk. A 

hallgatói adottságok mérésére az önszabályozott tanulás tesztet, a Kolb-féle tanulási stílus tesztet, a 

vizsgaszorongás tesztet, a tehetség motivációs kérdőívet illetve a PISA-2009 metakogníciós kérdőív két 

kérdéscsoportját használtuk fel. A kommunikációs adottságokat a kommunikációs és figyelem teszttel 

és a szociális kommunikáció kérdőívvel mértük. Emellett a Global Preference Data szociális 

preferenciák kérdőívcsoportjából használtunk fel pár itemet a személyiség egyéb dimenzióinak a 

mérésére. A plusz egy mérés pedig egy külső platformon kitölthető, online mérőeszköz volt, amellyel 

a hallgatók szókincsét és induktív gondolkodását mértük.  

Nyilvánvalóan a hallgatói adottságokra felhasznált mintegy hat mérőeszköz több, mint amire egy 

országos mérésnek támaszkodnia kell, így egy hallgató nem is minden tesztet kapott meg. Az 

mérőeszközöket úgy válogattuk, hogy egy-egy hallgató körülbelül 30 perc alatt válaszolni tudjon az 

összes kérdésre. 

Fontos szelekciós szempont volt a mérőeszközök intézményi sikeresség előrejelző képessége. Az 

elemzéseink során a hallgatói adottságokat mérő eszközök közül az önszabályozó tanulás egyes 

alskálái, illetve a metakogníciót mérő teszt magyarázta a korai felsőoktatási lemorzsolódás egyes 

indikátorait. Az önszabályozó tanulás alskálái közül az időgazdálkodás és a halogatás tűnt a 
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legígéretesebbnek. A hallgatói preferenciák – türelem és kockázatvállalás – is szignifikáns kapcsolatban 

volt az egyes modellekben az alacsony kredit szerzésének esélyével. 

Ennek nyomán az önszabályzó tanulás két alskáláját, az OECD a PISA 2009-es mérésben is használt 

metakogníciót és a Global Preference Survey társas, idő és kockázati preferenciáit mérő eszközeit 

használtuk a kísérleti mérés során. 

 

A kísérleti kompetenciamérés eredményeinek feldolgozása (összekapcsolt adatbázison 

elemzés) (Hámori Ádám) 

Az alábbiakban bemutatjuk a vizsgált hallgatói mintát és összefoglaljuk mérési eredményeket 

részletesen elemezve a vizsgált mérőeszközöket és azok összesített eredményeit. A Szociális 

kommunikáció teszt és a Tehetségmotiváció kérdőív esetében, ahol összevethető 

referenciacsoportokból származó kutatási értékek is rendelkezésünkre állnak, bemutatjuk azokat a 

mintabeli eredmények összehasonlításával. 

 

A mérésben résztvevők jellemzői 

A válaszadók kormegoszlása a felvételi eljárásban jelentkezők korstruktúrájához igazodik, vagyis 

túlnyomó többségben vannak az 1999-ben és 2000-ben született, jelenleg végzős középiskolás 

válaszadók. Ugyanakkor jelentős arányban töltötték ki a felméréseket az ennél idősebb korosztályokba 

tartozók is. A válaszadók között igen jelentős mértékben felülreprezentáltak a nők a felvételi 

jelentkezők sokasági arányához képest. A válaszadók területi megoszlása a lakóhelye megyéjét 

figyelembe véve csak kisebb mértékben tér el a felvételi eljárásban jelentkezők arányaitól, bár a közép-

magyarországi régióban élők kissé felülreprezentáltak. A nem magyarországi – esetükben túlnyomó 

részben határon túli magyar állampolgárságú – jelentkezők aránya is megfelel a jelentkezők között 

tapasztalt gyakoriságnak. A válaszadók több mint fele már rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, 

valamivel több mint harmaduk pedig a jelentkezéskor és a válaszadás idején még végzi középiskolai 

tanulmányait, és 2018-ban készül érettségi vizsgát tenni. Csekély azoknak a száma, akik az 

iskolarendszeren kívül (felnőttként) készülnek megszerezni a felsőoktatásba belépés feltételét jelentő 

érettségi bizonyítványt. Hasonlóan a kormegoszláshoz, ahol az 1995-95 között születettek csoportja 

jelenik meg dominánsan a 18 évesnél idősebb jelentkezők között, az elmúlt években érettségizettek a 

legmeghatározóbb csoportja a már érettségit szerzett válaszadóknak. A 2014-2016 között 

érettségizettek száma évenként meghaladja a 200-at, a 2017-ben érettségit szerzett válaszadóké 

megközelíti az 500-at. A már érettségivel rendelkező válaszadók valamivel több, mint harmada új 
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belépő a felsőoktatásban, körülbelül negyedük pedig jelenleg végez valamilyen felsőfokú képzést. 

Valamivel kevesebb, mint harmaduk már sikeresen elvégzett egy képzést a felsőoktatásban, mintegy 

tizedük pedig nem fejezte be, félbeszakította a megkezdett képzését. Akik jelenleg felsőoktatásban 

tanulnak vagy korábban folytattak ilyen tanulmányokat, azok többsége alapképzést végzett, mellettük 

a régi típusú főiskolai képzések hallgatói jelennek meg nagyobb számban. A válaszadók mintegy 

kétharmada első helyen alapképzést jelölt meg, minden hetedikük pedig mesterképzést. Kétharmados 

az első helyen nappali munkarendű képzésekre jelentkezők aránya, a részidős képzésre jelentkezők 

döntő többsége levelező munkarendű képzést választott első helyen. Hétből hat jelentkező elsősorban 

állami ösztöndíjjal támogatott képzésre szeretne bekerülni. A válaszadók 4%-a jelezte, hogy a hazaival 

párhuzamosan külföldi felsőoktatási intézmény képzésére is jelentkezett. 

 

Szociális kommunikáció 

Felmérésünkben 2847 megkérdezett közül 2837 válaszadó a "Verbális kommunikáció" alskála 

esetében átlagosan 3,83 pontot ért el, a válaszadók fele legalább 3,89 vagy ennél több pontot szerzett. 

2847 megkérdezett közül 2830 válaszadó az "Írásbeli kommunikáció" alskála esetében átlagosan 3,2 

pontot ért el, a válaszadók fele legalább 3,17 vagy ennél több pontot szerzett.  2847 megkérdezett 

közül 2839 válaszadó a "Kölcsönösség" alskála esetében átlagosan 4,19 pontot ért el, a válaszadók fele 

legalább 4,17 vagy ennél több pontot szerzett. 2847 megkérdezett közül 2838 válaszadó az "Erősségek" 

alskála esetében átlagosan 3,74 pontot ért el, a válaszadók fele legalább 3,75 vagy ennél több pontot 

szerzett. 2847 megkérdezett közül 2840 válaszadó a "Nehézségek" alskála esetében átlagosan 3,42 

pontot ért el, a válaszadók fele legalább 3,5 vagy ennél több pontot szerzett. 

Összevetve a mintaátlagokat a referenciacsoport értékeivel, kitűnik, hogy a legtöbb alskálán a 

válaszadó jelentkezők összességében némiképp magasabb átlagpontszámot értek el, összesített 

eredményük a „Nehézségek” alskálát tekintve látványosan jobb. Az „Erősségek” alskála értéke is csak 

alig marad el a referenciakutatásban tapasztalt eredménytől (ábra). Megállapítható ugyanakkor, hogy 

a nem kontrollált körülmények között végzett felmérés a szabályozott kutatással összevethető és jól 

interpretálható eredményeket hozott. 
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A szociális kommunikáció teszt mintabeli átlageredményei és a referenciacsoport értékei 

Tehetségmotiváció 

Felmérésünkben 4849 megkérdezett közül 4836 válaszadó a "Magas igényszint" alskála esetében 

átlagosan 4,34 pontot ért el, a válaszadók fele legalább 4,38 vagy ennél több pontot szerzett. 4849 

megkérdezett közül 4815 válaszadó a "Tisztelet, elismerés iránti vágy" alskála esetében átlagosan 3,92 

pontot ért el, a válaszadók fele legalább 4 vagy ennél több pontot szerzett. 4849 megkérdezett közül 

4829 válaszadó az "Érdeklődés, tudásvágy" alskála esetében átlagosan 4,08 pontot ért el, a válaszadók 

fele legalább 4,13 vagy ennél több pontot szerzett. 4849 megkérdezett közül 4819 válaszadó az 

"Alkotásvágy" alskála esetében átlagosan 4,1 pontot ért el, a válaszadók fele legalább 4,2 vagy ennél 

több pontot szerzett. 4849 megkérdezett közül 4820 válaszadó a "Szándék és akarat" alskála esetében 

átlagosan 4,06 pontot ért el, a válaszadók fele legalább 4,1 vagy ennél több pontot szerzett. 4849 

megkérdezett közül 4824 válaszadó a "Kitartás " alskála esetében átlagosan 3,89 pontot ért el, a 

válaszadók fele legalább 3,89 vagy ennél több pontot szerzett. 4849 megkérdezett közül 4820 

válaszadó az "Általános aktivitás" alskála esetében átlagosan 3,5 pontot ért el, a válaszadók fele 

legalább 3,5 vagy ennél több pontot szerzett. 4849 megkérdezett közül 4836 válaszadó a 

"Frusztrációtűrés" alskála esetében átlagosan 3,56 pontot ért el, a válaszadók fele legalább 3,5 vagy 

ennél több pontot szerzett. 

Az alábbi ábrán összehasonlítható a korábbi validációs kutatás hasonló, középiskolás célcsoportjában 

végzett kutatás eredménye az alskálák mintabeli átlagpontszámával. Látható, hogy az alskálák 

túlnyomó részében a kérdőíveket kitöltő felvételizők átlagosan azonos vagy valamivel magasabb 

pontszámokat szereztek, mint a tanáraik által tehetségesnek tartott középiskolás diákok. A „Szándék 

és akarat”, a „Kitartás” és az „Általános aktivitás” alskálák értéke kis mértékben elmarad mintákban a 

referenciaértékektől. A „Frusztrációtűrés” ugyanakkor a válaszadók körében átlagosan jóval 

magasabb, mint a referenciacsoportok bármelyikében. Ez további kutatásokat igényel a jövőben, 
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hiszen elképzelhető, hogy a felvételizők esetleges önszelekciójában is szerepet játszhat, illetve 

vizsgálandó, hogy összefügg-e ez az adottság a képzési vagy családi háttérrel. 

 

A tehetség motivációs kérdőív mintabeli átlageredményei és a referenciacsoport értékei 

Felvételi és beiratkozási eredményesség 

Az OSAP statisztikai modul számára az őszi szemeszterben készült adatgyűjtés zárását, a jogszabályi 

határidőt (2018. október 15.) követően került sor a FIR hallgatói adatbázisból a kísérleti 

kompetenciamérésben részt vevő beiratkozott, illetve az aktív státuszú hallgatók adatainak 

összekapcsolására. Az elektronikus felvételi rendszer (a felsőoktatásba történő jelentkezés és a 

felsőoktatási felvételi eljárás alatti ügyintézés online változata) adatbázisa alapján a 3086 azonosítható 

jelentkező közül 2363 fő nyert felvételt. Közülük 2148 hallgató beiratkozott, képzési adatai a FIR-ben 

lekérdezhetők. 2139 fő szakja azonos a felvételt nyert szakkal, hét fő a FIR-ben elérhető adatai alapján 

beiratkozott, de más szakra, mint amire a felvi szerint felvételt nyert, egy fő volt, aki a felvi szerint az 

általános eljárásban nem nyert felvételt, de (a póteljárásban vagy jogorvoslattal) bekerült ugyanolyan 

szakra, mint amit az első helyen megjelölt. További 164 jelentkező egyéb azonosító adatai alapján a 

FIR-ben azonosítható, e csoport képzési adatai további elemző munkával feltárhatók. A következő 

táblázatban áttekinthető, hogy a kérdőívet kitöltő, FIR-ben azonosítható beiratkozott hallgatók és a 

kísérleti kompetenciamérésben résztvevő többi felvételizők között mely tanulási jellemzők és 

adottságok esetében tapasztalhatunk szignifikáns eltérést. 
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beiratkozás vizsgálata referenciacsoport vizsgálati csoport 
 

  Átlag N Szórásnégyz

et 

Átlag N Szórásnégyz

et 

Eltérés 

szign. 

Önszabályozó tanulás: 

monitorozás 

3,66864 50

8 

0,99978 3,45968 124

0 

1,02755 0,0001

0 

Önszabályozó tanulás: 

teljesítménykeresés 

3,29462 50

8 

1,04366 3,47146 123

8 

1,03866 0,0012

8 

Szociális 

kommunikáció: 

nehézségek 

3,50904 49

8 

1,03954 3,39167 126

0 

1,03851 0,0329

3 

Kommunikációs 

figyelem 

41,6341

0 

52

2 

6,96786 40,8461

0 

131

9 

6,82814 0,0266

2 

Tehetségmotiváció: 

magas igényszint 

4,32295 87

9 

0,50308 4,37403 220

0 

0,48453 0,0090

2 

Tehetségmotiváció: 

tisztelet, elismerés 

iránti vágy 

3,86651 87

4 

0,76946 3,99491 219

2 

0,75748 0,0000

3 

Tehetségmotiváció: 

érdeklődés, tudásvágy 

4,07226 87

7 

0,53254 4,12625 219

9 

0,51030 0,0089

4 

Tehetségmotiváció: 

alkotásvágy 

4,09954 87

8 

0,72792 4,16153 219

9 

0,71025 0,0300

4 

Metakogníció: 

megértés, emlékezés 

5,86613 87

4 

2,43902 6,06697 219

5 

2,35917 0,0351

2 

Metakogníció: 

összefoglalás, 

lényegkiemelés 

5,71868 87

8 

1,98670 6,23371 219

5 

1,72772 0,0000

0 
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beiratkozás vizsgálata referenciacsoport vizsgálati csoport 
 

Mennyi volt az utolsó 

előtti lezárt félévének 

tanulmányi átlaga? 

4,07690 34

2 

0,55079 4,47405 921 0,45081 0,0000

0 

Mennyi volt az utolsó 

lezárt félévének 

tanulmányi átlaga? 

4,10029 34

2 

0,53100 4,50944 922 0,43334 0,0000

0 

Adaptív fluid 

intelligencia teszt theta 

0,35612 94 1,19078 0,91016 274 0,89908 0,0000

0 

Adaptív szókincsteszt 

theta 

0,21004 13

1 

0,68926 0,35751 379 0,54726 0,0134

9 

Adaptív fluid 

intelligencia teszt 

százalékos 

referenciateljesítmény 

62,6276

6 

94 30,40338 77,0948

9 

274 22,68316 0,0000

0 

Adaptív szókincsteszt 

százalékos 

referenciateljesítmény 

57,2900

8 

13

1 

22,42749 62,0817

9 

379 17,88621 0,0138

9 

 

Általánosságban elmondható, hogy a vizsgált hallgatók közül a beiratkozottak számos jellemző szerint 

magasabb eredményességet mutatnak. Így az önszabályozó tanulás szempontjából erősebb 

teljesítménykereső vonás, alacsonyabb mértékű szociális kommunikációs nehézségek, magasabb 

tehetségmotivációs igényszint, elismerés iránti vágy, tudásvágy és alkotásvágy jellemzi őket. A 

metakogníciós dimenziók (megértés, emlékezés; illetve összefoglalás, lényegkiemelés) esetében 

éppúgy magasabb átlagértéket értek el, mint az adaptív fluid intelligenciateszt és az adaptív 

szókincsteszt kitöltésekor, és az utolsó előtti, valamint az utolsó lezárt félévek tanulmányi átlaga is jobb 

volt az esetükben. 

A második adatösszekötés munkálatai a 2018/2019. tanév tavaszi szemeszterének tanulmányi zárását 

követően, 2019 augusztusában kezdődtek meg, és az adatfeldolgozás 2019 szeptemberében zárult. A 
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FIR-ben 2147 azonosítható beiratkozott hallgató közül 11 fő nyomonkövethetősége szűnt meg 

(vélhetően az adminisztratív regiszterben történt változás, adattisztítás következtében).  

Lemorzsolódás és tanulmányi eredményesség 

A lemorzsolódást a FIR-ben tárolt képzés vége indokok segítségével a kísérleti mérés adatbázisa 

segítségével elemezhetjük, mert ennek mintájában van információnk a felmérésbe került hallgatók 

későbbi tanulmányi útjáról. A FIR képzés vége indokai közül e vizsgálatban a következőket NEM 

tekintettük lemorzsolódásnak: 

 Átvétel kérelemre más magyarországi intézménybe 

 Átvétel intézménymegszűnés alapján más intézménybe 

 Egészségügyileg alkalmatlanná válás a képzésre 

 Elhalálozás 

 Megszüntetés intézménymegszűnés miatt 

 Távozás a jogutód intézménybe intézményi jogutódlás miatt 

 Képzésváltás intézményen belül 

 Sikeres kimeneti vizsga 

 Tanulmányok befejezése, végbizonyítvány megszerzése kimeneti vizsga nélkül 

 Résztanulmányok befejezése 

 Előkészítő tanulmányok befejezése 

 Részismereti képzés befejezése 

 

E képzés megszakadását eredményező indokok egy része nem függ össze tanulmányi okokkal, másik 

részük a képzés szabályszerű vagy eredményes befejezését jelzi, megint mások esetében pedig 

egyértelmű, hogy a hallgató más képzésen vagy intézményben folytatja tanulmányait. A 

lemorzsolódási indokok közé soroltuk ugyanakkor a következőket: 

 Kizárás fegyelmi határozat 

 Költségtérítés nem vállalása átsoroláskor 

 Bejelentkezés elmulasztása a megengedettnél többször 

 Fizetési hátralék a képzésben 

 Saját bejelentés a képzés megszakítására 

 Képzési kötelezettségek nem teljesítése 

 A sikertelen javító és ismétlő javító vizsgák megengedett számának túllépése 
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A következő táblázatban látható, hogy a vizsgált és a teljes időszakban nyomonkövethető 2136 hallgató 

közül hány főt érintettek ezen indokok (a féléveknél a képzés vége dátumát alapul véve). 

képzés vége indok 2018/2019. 

ősz 

2018/2019. 

tavasz 

2019/2020. 

ősz 

Összesen 

Kizárás fegyelmi határozat 0 0 0 0 

Költségtérítés nem vállalása 

átsoroláskor 

0 1 3 4 

Bejelentkezés elmulasztása a 

megengedettnél többször 

0 1 6 7 

Fizetési hátralék a képzésben 0 3 0 3 

Saját bejelentés a képzés 

megszakítására 

84 75 18 177 

Képzési kötelezettségek nem 

teljesítése 

1 10 0 11 

A sikertelen javító és ismétlő javító 

vizsgák megengedett számának 

túllépése 

0 1 0 1 

ÖSSZESEN 85 91 27 203 

 

A képzésüket már ténylegesen megszakító hallgatók mellett vizsgálnunk kell még azokat a hallgatókat 

is, akiknek vizsgált képzésük még nincs lezárva, de (a korábbi elemzéseinkkel összhangban) 

lemorzsolódás által veszélyeztetettek, vagyis eddigi tanulmányaik alatt alacsony kreditpontszámot 

értek el, és a korábbi kevésbé eredményes féléveket követően jelenleg passzív státuszúak is. E két 

csoport együttesen egy kibővített tesztcsoportként szerepel a továbbiakban. A harmadik, legbővebb 

csoportot azon hallgatók hozzáadásával képezzük, akik ugyan aktívak a jelenlegi félévben a vizsgálat 

időpontjában, de az eddigi alacsony kreditpontszámuk alapján kétséges, hogy az előírt képzési 

időszakban megszerezzék a végzettséget. 

Alacsony kreditpontszámot elért hallgatóknak azokat tekintjük, akik a vizsgálat eddig eltelt 

időszakában kevesebb mint 40 megszerzett kreditet értek el, és az összes kredit az elismert kreditekkel 

együtt is kevesebb, mint 60 kredit az összes előrehaladásuk. Ez 1832, a képzését még folytató 

hallgatóból 243 főt jellemez a vizsgált mintában. Közülük pedig 105 fő volt az, aki az adatösszekötés 

időpontjában, a jelenlegi (2019/2020. tanév őszi) szemeszterben már passzív státusú. A jelenlegi 

vizsgálatban még nem kontrollálunk arra, hogy a képzésüket még folytató hallgatóknak ténylegesen 
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hány aktív félévük volt eddig, tehát az alacsony kreditpontszám oka a gyenge tanulmányi teljesítmény 

mellett lehetett passzív félév is. A passziválást így a modellekben szintén tanulmányi sikertelenségnek 

tekintjük, jóllehet annak más oka is lehetett. Ezek szűrése azonban későbbi elemzések feladata. 

Az első, legszűkebb, már lemorzsolódott hallgatói csoportba tehát 203 fő tartozik, a minta 9,5%-a. A 

második, tágabb, lemorzsolódott és lemorzsolódással közvetlenül fenyegetett (mert már passzivált) 

hallgatói csoport létszáma 308 fő, mely a minta 14,4%-át teszi ki. A harmadik, legtágabb, 

értelmezésünk szerint lemorzsolódott, lemorzsolódással közvetlenül fenyegetett, valamint azzal 

veszélyeztetett hallgatói kör pedig a minta 20,9%-ára rúg, vagyis 447 hallgatót foglal magába. 

A továbbiakban a tanulmányi sikerességnek az egyéni tanulási kompetenciákkal vélhetően fennálló 

összefüggését vizsgáljuk. Az elemzés alapjaként a tanulmányi sikerességet az egyéni hallgatói 

kreditelőrehaladás alapján vizsgálhatjuk a kísérleti próbamérés adatbázisából. Mint írtuk, a kísérleti 

mérés mintájában 1669 fő olyan válaszadó volt, akik esetében lehetséges volt a válaszok tanulmányi 

adatokhoz kapcsolása, és akik a vizsgálat félévében aktívak voltak; a továbbiakban, ha másképp nem 

jelezzük, ők alkotják a tesztek kontrollcsoportját, a tanulmányaikat jelenleg folytató, (még) le nem 

morzsolódott vagy nem passziváló hallgatókat. Hozzájuk viszonyítva vizsgáljuk meg, hogy mennyire 

hajlamosítanak arra (milyen mértékben teszik azt valószínűbbé) az egyes mért kompetenciák szerinti 

hallgatói adottságok, hogy a hallgató a lemorzsolódottak közé került vagy kockázatos, hogy tanulmányi 

előrehaladása alapján esetleg kerülni fog. 

Az elemzéshez bináris logisztikus regressziós modellezést alkalmaztunk. A modellekben kontrolláltunk 

a válaszadó nemére, korára (születési év), hozott tanulói eredményességére (a felvételin elért 

összpontszám), képzési szintjére és munkarendjére, a képzés finanszírozási formájára és a képzési 

területre, és a kompetenciamutatókat egyesével beépítve teszteltük a modellekben. 

A főbb eredményeket a következő táblázatban tekintjük át, csak a statisztikailag szignifikáns mértékű 

hatásokat, szignifikancia szintjüket és azok irányát jelezve. Alacsony kreditpontszámot elért 

hallgatóknak azokat tekintjük, akik a vizsgálat eddig eltelt időszakában, két lezárt félév alatt összesen 

kevesebb, mint 40 megszerzett kreditet értek el, és az összes kreditelőrehaladásuk az elismert 

kreditekkel együtt is kevesebb, mint 60 kredit. Ez 1790, a képzését még folytató hallgatóból 208 főt 

jellemez a vizsgált mintában. A jelenlegi vizsgálatban még nem kontrollálunk arra, hogy a képzésüket 

még folytató hallgatóknak ténylegesen hány aktív félévük volt eddig, tehát az alacsony kreditpontszám 

oka a gyenge tanulmányi teljesítmény mellett lehetett passzív félév vagy a tanulmányok tényleges 

megkezdésének későbbre tolódása is. A passziválást és a halasztást így a modellekben szintén 

tanulmányi sikertelenségnek tekintjük, jóllehet annak más oka is lehetett. Ezek szűrése azonban 

későbbi elemzések feladata. 
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Skála Alskála Alacsony 

kreditpontszám 

az első 

félévben 

Szign. 
Ö

n
sz

a
b

á
ly

o
zó

 t
a

n
u

lá
s 

Memorizálás (–) – * 

Megszervezés/elrendezés   

Tervezés   

Monitorozás   

Időgazdálkodás   

Erőfeszítés-kontroll   

Segítségkérés   

Halogatás (–) + * 

Elsajátítás   

Teljesítménykeresés   

Teljesítménykerülés (–)   

Szorongás (–)   

Pozitív tanulási önhatékonyság   

Negatív tanulási önhatékonyság (–)   

K
o

lb
-t

es
zt

 

Konkrét   

Absztrakt   

Aktív   

Reflektív   

Sz
o

ci
á

lis
 

ko
m

m
u

n
ik

á
ci

ó
 

Verbális kommunikáció   

Írásbeli kommunikáció   

Kölcsönösség   

Erősségek   

Nehézségek   

Kommunikációs Figyelem Teszt   

Vizsgaszorongás Összpontszám – ** 

Aggodalom – * 

Izgalom – ** 

Te
h

et

sé
g

m

o
ti

vá
c

ió
 

Magas igényszint   

Tisztelet, elismerés iránti igény   
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Érdeklődés, tudásvágy   

Alkotásvágy   

Szándék és akarat   

Kitartás    

Általános aktivitás   

Frusztrációtűrés   

Metakogníció Megértés és emlékezés   

Összefoglalás és lényegkiemelés + ** 

PeopleTest Fluid intelligencia   

Kristályos intelligencia + * 

 

A táblázatban áttekintett elemzési eredmények tanúsága szerint elmondható, hogy a vizsgált 

adottságok közül csak kevésnek van érdemi hatása az alacsony kreditpontszám-szerzésre 

általánosságban. Mindenekelőtt látható, hogy a halogatás valószínűsíti a kevésbé eredményes 

tanulmányi előmenetelt. Érdekes ugyanakkor a vizsgaszorongás teljesítményösztönző hatása – e 

tanulói jellemzőt a korábbi köznevelési területen folytatott tanulmányok inkább a tanulói 

eredményességet rontó tényezőként kezelték. E tanulság a felsőoktatás, és azon belül a vizsgáztatás 

motiváló-ösztönző rendszerének újragondolását igényelheti. Sajátos továbbá egyes hallgatói jellemzők 

(különösen a műveltséget leíró kristályos intelligencia, valamint a metakogníció összefoglalási 

készséget leíró aspektusának) a várttól eltérő irányú hatása. Ezek okainak feltárása további 

elemzéseket igényel. 

Önszabályozott tanulás (D. Molnár Éva) 

A további elemzésekben az Önszabályozott tanulás komponenseinek és azok összefüggéseinek 

feltárása valósul meg. Az önszabályozott tanulást két alskálán keresztül vizsgáltuk: a Tanulási stratégiák 

és a Tanulási motívumok skáláin keresztül. Ezekben a válaszadók 5 fokú skálán fejezhetik ki, hogy az 

adott állítás mennyire jellemző rájuk. Ahol az 1= egyáltalán nem jellemzőt az 5 a teljes mértékben 

jellemzőt jelenti. 

A kérdőív eredményeit a teljes mintára vonatkozóan az alábbi táblázat mutatja. Az eredmények azt 

mutatják, hogy a mintában szereplő hallgatók a tanulási stratégiák közül leginkább a segítségkérés, 

memorizálás és a tervezés stratégiákat használják. Önbevallásuk alapján a halogatás kevésbé jellemző 

rájuk.  
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Táblázat: A tanulási stratégiák leíró statisztikája 

Tanulási stratégiák N Min. Max. M SD 

Önszabályozó tanulás: memorizálás 2763 1 5 3,64 0,97 

Önszabályozó tanulás: 

megszervezés/elrendezés 
2764 1 5 3,06 1,23 

Önszabályozó tanulás: tervezés 2764 1 5 3,78 0,84 

Önszabályozó tanulás: monitorozás 2761 1 5 3,53 1,01 

Önszabályozó tanulás: időgazdálkodás 2761 1 5 3,53 0,89 

Önszabályozó tanulás: erőfeszítés-

kontroll 
2760 1 5 3,58 0,88 

Önszabályozó tanulás: segítségkérés 2764 1 5 3,64 0,98 

Önszabályozó tanulás: halogatás 2763 1 5 2,30 1,07 

A tanulási motiváció kapcsán az alábbi táblázatban bemutatott eredmények azt jelzik, hogy a mintában 

szereplő hallgatókra az elsajátítási motívum jellemző leginkább, ezen kívül még a teljesítménykereső 

motívum, valamint a pozitív önhatékonyság is magasabb átlagot mutatott. A legalacsonyabb értékeket 

a negatív önhatékonyság, valamint a teljesítménykerülő motívum kapcsán kaptuk.  

Táblázat: a tanulási motívumok leíró statisztikája 

Tanulási motívumok N Min. Max. M SD 

Önszabályozó tanulás: elsajátítás 2760 1 5 4,24 0,60 

Önszabályozó tanulás: teljesítménykeresés 2755 1 5 3,37 1,06 

Önszabályozó tanulás: teljesítménykerülés 2754 1 5 1,92 0,89 

Önszabályozó tanulás: szorongás 2727 1 5 3,20 1,23 

Önszabályozó tanulás: pozitív tanulási 

önhatékonyság 
2754 1 5 3,60 0,80 

Önszabályozó tanulás: negatív tanulási 

önhatékonyság 
2756 1 5 1,71 0,72 
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A továbbiakban a nemek szerinti különbségeket mutatjuk be. A tanulási stratégiák használatában a 

monitorozás kivételével minden esetben szignifikáns különbséget találtunk a nemek között. A lányok 

a memorizálás, tervezés, erőfeszítés-kontroll és segítségkérés terén magasabb átlagokat értek el, 

önbevallásuk alapján gyakrabban használják ezeket a tanulási stratégiákat, mint a fiúk. A fiúk pedig a 

megszervezés/elrendezés, valamint a halogatás esetében mutattak szignifikánsan magasabb 

átlagokat, mint a lányok.  

Táblázat: A tanulási stratégiák nemek szerinti különbségei 

Tanulási stratégiák Nem N M SD t p 

Önszabályozó tanulás: memorizálás 

Férfi 508 3,29 0,95 

-10,491 0,00 

Nő 1241 3,80 0,90 

Önszabályozó tanulás: 

megszervezés/elrendezés 

Férfi 509 2,69 1,19 

-9,493 0,00 

Nő 1242 3,29 1,20 

Önszabályozó tanulás: tervezés 

Férfi 509 3,70 0,86 

-2,962 0,00 

Nő 1242 3,83 0,83 

Önszabályozó tanulás: monitorozás 

Férfi 508 3,49 1,04 

-0,825 0,41 

Nő 1240 3,53 1,02 

Önszabályozó tanulás: időgazdálkodás 

Férfi 508 3,42 0,88 

-3,214 0,00 

Nő 1239 3,57 0,88 

Önszabályozó tanulás: erőfeszítés-

kontroll 

Férfi 509 3,43 0,87 

-4,724 0,00 

Nő 1241 3,65 0,87 

Önszabályozó tanulás: segítségkérés 

Férfi 509 3,52 1,00 

-4,512 0,00 

Nő 1242 3,75 0,94 

Önszabályozó tanulás: halogatás 

Férfi 509 2,47 1,07 

3,654 0,00 

Nő 1241 2,26 1,09 
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A következő táblázat a tanulási motívumok nemek szerinti különbségeit mutatja. A teljesítménykerülés 

kivételével minden motívum esetében szignifikáns különbség mutatkozott a nemek között. Az 

elsajátítási motívum, a szorongás és a negatív tanulási önhatékonyság esetében a lányok mutattak 

magasabb értékeket, míg a pozitív tanulási önhatékonyság esetében értek el magasabb átlagokat  

Táblázat: A tanulási motívumok nemek szerinti különbségei 

Tanulási motívumok Nem N M SD t p 

Önszabályozó tanulás: elsajátítás 

Férfi 508 4,17 0,59 

-4,364 0,00 

Nő 1240 4,30 0,57 

Önszabályozó tanulás: teljesítménykeresés 

Férfi 508 3,26 1,04 

-4,112 0,00 

Nő 1238 3,49 1,04 

Önszabályozó tanulás: teljesítménykerülés 

Férfi 506 1,88 0,85 

-1,329 0,18 

Nő 1238 1,94 0,90 

Önszabályozó tanulás: szorongás 

Férfi 498 2,87 1,18 

-7,681 0,00 

Nő 1228 3,37 1,22 

Önszabályozó tanulás: pozitív tanulási 

önhatékonyság 

Férfi 505 3,68 0,78 

2,24 0,03 

Nő 1240 3,59 0,79 

Önszabályozó tanulás: negatív tanulási 

önhatékonyság 

Férfi 507 1,60 0,62 

-4,043 0,00 

Nő 1240 1,75 0,74 

 

A továbbiakban az önszabályozott tanulás komponensei közötti összefüggéseket mutatjuk be. Az 

alábbi táblázat a tanulási stratégiák és tanulási motívumok közötti korrelációkat mutatja. Alapvetően 

gyenge és közepesen erős korrelációs együtthatók keletkeztek. A legerősebb összefüggéseket az 

elsajátítási motívum és a különböző tanulási stratégiák között kaptuk. A legerősebb együttható az 

erőfeszítés-kontroll és az elsajátítási motívum között adódott. A halogatás, valamint a negatív 

önhatékonyság több negatív előjelű szignifikáns együttjárást is mutat. 
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Táblázat: A tanulási stratégiák összefüggései a tanulási motívumokkal 

r Elsajátítás 
Teljesítmény

keresés 

Teljesítmény

kerülés 
Szorongás 

Pozitív 

önhatékony- 

ság 

Negatív 

önhatékony- 

ság 

Memorizálás 0,159** 0,100** 0,094** 0,200** -0,150** 0,089** 

Megszervezés

/elrendezés 
0,264** 0,076** 0,046* -0,015 0,087** -0,076** 

Tervezés 0,443** 0,179** 0,033 -0,034 0,235** -0,208** 

Monitorozás 0,316** -0,065** -0,164** -0,295** 0,312** -0,431** 

Időgazdálko- 

dás 

0,454** 0,061** -0,054** -0,108** 0,249** -0,329** 

Erőfeszítés-

kontroll 
0,482** 0,131** 0,019 -0,019 0,245** -0,241** 

Segítségkérés 0,274** 0,069** 0,016 -0,001 0,013 -0,108** 

Halogatás -0,293** 0,061** 0,136** 0,160** -0,120** 0,332** 

 

A következő táblázat a tanulási stratégiák és a tehetségmotiváció komponensei közötti 

összefüggéseket mutatja. Alapvetően szignifikáns összefüggéseket találtunk a vizsgált tényezők között. 

A legerősebb pozitív összefüggéseket az időgazdálkodás, a monitorozás és erőfeszítés-kontroll 

mutatták. A halogatás rendre negatív összefüggéseket mutat a szándék, akarat, a kitartás, a magas 

igényszint, valamint az általános aktivitás tehetségmotívumokkal.  

  



   
 

  

 28  

 

Táblázat: A tanulási stratégiák összefüggései a tehetségmotiváció komponenseivel 

 

Magas 

igényszint 

Tisztelet, 

elismerés 

iránti vágy 

Érdeklődés 

tudásvágy 

Alkotás

vágy 

Szándék 

akarat 

Kitar- 

tás 

Általá- 

nos 

aktivitás 

Frusztrá- 

ciótűrés 

Memorizálás ,117** ,132** 0,016 -,061** ,058** ,047* 0,011 ,056** 

Megszervezés

/elrendezés ,199** ,060** ,217** ,188** ,190** ,210** ,228** -0,02 

Tervezés ,334** ,143** ,325** ,209** ,338** ,336** ,250** 0,031 

Monitorozás ,215** -,086** ,219** ,070** ,362** ,445** ,216** -,221** 

Időgazdálko- 

dás ,394** ,044* ,297** ,125** ,490** ,525** ,281** -,103** 

Erőfeszítés-

kontroll ,382** ,069** ,366** ,126** ,368** ,443** ,221** -,073** 

Segítségkérés ,162** ,122** ,082** ,057** ,168** ,135** ,125** -,043* 

Halogatás -,281** ,045* -,130** -0,029 -,396** -,479** -,195** ,170** 

 

A következő táblázat a tanulási motívumok és a tehetségmotívum komponensei közötti 

összefüggéseket mutatja be. Gyenge és közepesen erős szignifikáns korrelációs együtthatókat kaptunk. 

A legerősebb pozitív irányú összefüggés a az elsajátítási motívum és a magas igényszint között adódott. 

A legerősebb negatív előjelű összefüggés pedig a negatív önhatékonyság és kitartás között 

mutatkozott.  
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Táblázat: A tanulási motívumok összefüggései a tehetségmotiváció komponenseivel 

 

Magas 

igény- 

szint 

Tisztelet, 

elismerés 

iránti vágy 

Érdeklő- 

dés, 

tudásvágy 

Alkotás- 

vágy 

Szándék, 

akarat 
Kitartás 

Általános 

aktivitás 

Frusztrá- 

ciótűrés 

Elsajátítás ,493** ,207** ,481** ,312** ,412** ,410** ,360** ,051** 

Teljesítmény- 

keresés 

,292** ,613** ,203** ,144** ,115** 0,003 ,203** ,299** 

Teljesítmény- 

kerülés 

-0,022 ,263** -0,008 -0,006 -,153** -,231** -,053** ,116** 

Szorongás -,077** ,072** -,093** -,105** -,264** -,285** -,267** ,124** 

Pozitív 

önhatékony- 

ság 

,327** ,119** ,344** ,219** ,343** ,309** ,322** ,046* 

Negatív 

önhatékony- 

ság 

-,310** 0,024 -,275** -,168** -,475** -,553** -,325** ,139** 

 

Az előzetes eredmények azt mutatják, hogy a mérésben részt vevő hallgatók használják a különböző 

tanulási stratégiákat tanulásuk során. Nemcsak a memorizálás stratégiáját, hanem a magasabb szintű, 

metakognitív tanulási stratégiákat is alkalmazzák tanulásukban. Tanulási motivációjukra jellemző a 

tudáskeresés, saját képességeik fejlesztése, de ugyanakkor a tanulással együtt jár a szorongás és a 

negatív tanulási önhatékonyság is, különösen a lányok esetében. Az összefüggések jól mutatják, hogy 

az elsajátítási motívum együtt jár a magas igényszinttel és a kitartással, ugyanakkor a negatív tanulási 

önhatékonyság negatív együttjárást mutat nemcsak a kitartással, hanem a szándék/akarat, valamint 

az általános aktivitás megnyilvánulásával is. 

A metakogníció két elemét vizsgáltuk a PISA alapján: a megértés, emlékezés, valamint az összefoglalás, 

lényegkiemelés komponenseket. Az alábbi táblázatban a tanulási stratégiák és a metakogníció 
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komponensei közötti korrelációs együtthatókat mutatja be. Alapvetően gyenge szignifikáns 

összefüggések mutatkoztak a vizsgált tényezők között, ami a két terület alacsony összefüggését 

mutatja. A tanulási stratégiák közül a megszervezés/elrendezés és a tervezés mutatott magasabb 

szignifikáns összefüggéseket a metakogníció két komponensével.  

A tanulási stratégiák összefüggései a metakognícióval 

Önszabályozó tanulás: tanulási stratégiák 

Metakogníció: megértés, 

emlékezés 

Metakogníció: 

összefoglalás, 

lényegkiemelés 

Memorizálás -0,034 -0,068** 

Megszervezés/elrendezés 0,137** 0,112** 

Tervezés 0,119** 0,062** 

Monitorozás 0,063** 0,018 

Időgazdálkodás 0,056** -0,024 

Erőfeszítés-kontroll 0,059** 0,012 

Segítségkérés 0,088** 0,038* 

Halogatás -0,018 0,062** 

**p0,01; *p0,05. 

A következő táblázat a tanulási motívumok és a metakogníció komponensei közötti korrelációs 

együtthatókat tartalmazza. A tanulási stratégiákhoz hasonlóan gyenge szignifikáns összefüggések 

adódtak. A tanulási motívumok közül az elsajátítási motívum mutatott szorosabb összefüggéseket 

mindkét metakogníció komponenssel, valamint a negatív tanulási önhatékonyság esetében negatív 

előjelű összefüggések adódtak a metakogníció komponenseivel.  

A tanulási motívumok összefüggései a metakognícióval 

Önszabályozó tanulás: tanulási 

motívumok 

Metakogníció: megértés, 

emlékezés 

Metakogníció: összefoglalás, 

lényegkiemelés 

Elsajátítás 0,128** 0,118** 

Teljesítménykeresés 0,033 0,003 
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Teljesítménykerülés -0,058** -0,064** 

Szorongás 0,006 -0,001 

Pozitív tanulási önhatékonyság 0,053** 0,080** 

Negatív tanulási önhatékonyság -0,113** -0,112** 

**p0,01; *p0,05. 

Az alábbi táblázatban a tanulási stratégiák és az utolsó félév tanulmányi átlaga, valamint az érettségi 

(magyar nyelv és irodalom, matematika történelem) jegyek közötti összefüggések találhatók. A legtöbb 

szignifikáns korrelációs együttható gyenge vagy alacsony értéket mutat. A legerősebb összefüggés az 

erőfeszítés-kontroll és az utolsó félév tanulmányi átlaga között található. Az időgazdálkodás és a 

tervezés mutatnak még szorosabb összefüggéseket a tanulmányi átlaggal. Érdekes eredmény, hogy a 

memorizálás stratégiája negatív előjelű összefüggést mutat a matematika érettségivel, a többi 

területtel pedig nem mutat szignifikáns kapcsolatot. A történelem érettségi egyik vizsgált tanulási 

stratégiával sem mutat szignifikáns összefüggést.  

A tanulási stratégiák összefüggései a tanulmányi átlaggal, érettségi jegyekkel 

Önszabályozó tanulás: 

tanulási stratégiák 

Utolsó lezárt 

félévének tanulmányi 

átlaga 

Magyar nyelv 

és irodalom 

érettségi 

Matematika 

érettségi 

Történelem 

érettségi 

Memorizálás 0,027 -0,077 -0,124** -0,001 

Megszervezés/elrendezés 0,033 0,002 -0,026 -0,041 

Tervezés 0,181** 0,079 -0,041 0,012 

Monitorozás 0,110** 0,052 0,020 0,037 

Időgazdálkodás 0,201** -0,012 -0,101* -0,010 

Erőfeszítés-kontroll 0,313** 0,053 -0,075 0,002 

Segítségkérés 0,062* -0,055 -0,007 -0,028 

Halogatás -0,056 0,138** 0,140** 0,008 

**p0,01; *p0,05. 
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A következő táblázatban a tanulási motívumok és az utolsó félév tanulmányi átlaga, valamint az 

érettségi (magyar nyelv és irodalom, matematika történelem) jegyek közötti összefüggések találhatók. 

A tanulási motívumok szorosabb összefüggést mutatnak a vizsgált területekkel, mint a tanulási 

stratégiák. A legerősebb összefüggéseket rendre a pozitív tanulási önhatékonyság mutatta. A 

legmagasabb korrelációs érték a pozitív tanulási önhatékonyság és a tanulmányi átlag között adódott, 

valamint az elsajátítási motívum és a tanulmányi átlag között. Mindhárom érettségi tárggyal csak a 

teljesítménykereső motívum mutatott gyenge szignifikáns kapcsolatot, valamint a pozitív tanulási 

önhatékonyság és a magyar nyelv és irodalom érettségi jegy között található szignifikáns, de gyenge 

összefüggés.  

A tanulási motívumok összefüggései a tanulmányi átlaggal, érettségi jegyekkel 

Önszabályozó tanulás: 

tanulási motívumok 

Utolsó lezárt félévének 

tanulmányi átlaga 

Magyar nyelv 

és irodalom 

érettségi 

Matematika 

érettségi 

Történelem 

érettségi 

Elsajátítás 0,301** 0,018 0,028 -0,033 

Teljesítménykeresés 0,254** 0,178** 0,107* 0,101* 

Teljesítménykerülés 0,005 -0,008 -0,037 0,022 

Szorongás 0,006 0,031 -0,004 -0,07 

Pozitív tanulási 

önhatékonyság 0,337** 0,111* 0,07 0,067 

Negatív tanulási 

önhatékonyság -0,192** 0,002 -0,056 0,023 

**p0,01; *p0,05. 

Hallgatói profilok és a lemorzsolódási faktorok közötti összefüggések 

Az önszabályozott tanulás dimenziói mentén hallgatói profilokat alakítottunk ki hierarchikus és K-

means klaszterelemzéssel. Ez alapján öt tanulói csoportot azonosítottunk (lásd ábra). A következőkben 

a hallgatói profilokat értelmezzük. 

Az első klasztert szorongó teljesítmény-orientáltaknak nevezhetjük. Az ebbe a csoportba tartozó 

hallgatókra alapvetően a szorongás jellemző leginkább, valamint a teljesítményorientáció, ami azt 

jelenti, hogy bár szoronganak, de fontosak nekik az eredmények. Minden más dimenzió alacsony 

szinten jelenik meg náluk.  
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A második csoportban lévő hallgatókra csak a tanulási önhatékonyság jellemző magasabb szinten, 

minden más dimenzióban alacsony értékeket mutatnak. Ezért magabiztosaknak nevezhetjük el ezt a 

csoportot, hiszen azon kívül, hogy hisznek magukban, semmilyen más stratégia nem jellemző rájuk.  

A harmadik csoport minden pozitív dimenzióban magas, és minden negatív dimenzióban alacsony 

értékeket mutat. Ezt a csoportot hatékony, fejlődésre törekvőknek nevezhetjük el. Magas értékeket 

mutatnak az elsajátításban (tudásuk, képességeik fejlesztésében), a tanulási önhatékonyságban 

(bíznak saját képességeikben, hogy sikeresen fogják teljesíteni az egyetemi feladatokat), a szabályozó 

stratégiákban, valamint a tervezésben, szervezettségben. Nem jellemző rájuk sem a szorongás, sem a 

mechanikus tanulás, másokra való támaszkodás, sem pedig a teljesítményre való fókuszálás.  

A negyedik csoportot nem hatékony, szorongásos teljesítmény-orientáltaknak nevezhetjük. Magas 

értékeket értek el a szorongás, a mechanikus, segítségen alapúló tanulásban, valamint fontos számukra 

a teljesítmény elérése és a fejlődésük is. Ugyanakkor alacsony értékeket értek el a szabályozó 

stratégiák és a tanulási önhatékonyság terén, ami azt jelenti, hogy nem hisznek képességeikben, 

abban, hoyg telejsíteni tudják majd az egyetemi elvárásokat a tanulás terén, és tanulásukra nem 

jellemző a szabályozottság, szervezettség.  

Az ötödik csoportra a szorongáson és a teljesítmény-orientálságon kívül minden más dimenzió 

jellemző. Ezt a csoportnak a tanulás minden módon nevet adhatjuk, hiszen magas értékeket mutatnak 

az elsajátítás terén, önfejlesztésük a cél, és elég szervezettek, jól használják a szabályozó stratégiákat, 

de ugyanilyen jól a memorizáló, mechanikus stratégiákat is, valamint mások segítségét is igénybe 

veszik tanulásuk során.  

 

ábra: Hallgatói profilok az önszabályozott tanulás dimenziói alapján 

(Megj.: teljorient= teljesítményorientáció; tanulonhat= tanulási önhatékonyság; szabstrat= szabályozó 

stratégiák; szervterv= szervezettség, tervezés; memosegit=memorizálás, segítségkérés; elsajátítás= 

elsajátítási orientáció; szorongás= tanulási szorongás) 
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A kialakított hallgatói klaszterek demográfiai jellemzői közül a családi gazdasági körülményeket, illetve 

a szülők felsőfokú végzettségét ellenőriztük, az eredményt az alábbi táblázat mutatja. Az öt hallgatói 

klaszter közül a harmadik csoportra, amit hatékony, fejlődésre törekvőknek neveztünk el, jellemző 

leginkább, hogy az átlagosnál jobb családi körülmények közül érkeznek. A szülők felsőfokú végzettsége 

alapján az első három klaszterre jellemző leginkább (40% fölötti gyakoriság), hogy a szülők közül 

legalább egyik rendelkezik felsőfokú végzettséggel.  

Néhány családi háttérváltozó gyakorisága (%) az egyes hallgatói csoportokban  

Családi háttérváltozók 

Hallgatói klaszterek 

1. 2. 3. 4. 5. 

Család átlagosnál jobb helyzetű 22,7 23,2 31,8 25,2 25,7 

Szülők között van felsőfokú végzettségű 45,5 43,2 44,9 32,1 35,3 

 

Megvizsgáltuk, hogy a különböző hallgatói csoportok mennyiben veszélyeztetettek a lemorzsolódás 

szempontjából, milyen adatokat mutatnak a lemorzsolódás tekintetében. Az összegyűjtött kreditek, 

valamint a passziváltatás eredményeit a következő táblázat mutatja. A 20-nál kevesebb szerzett és 30-

nál kevesebb összes kreditszám (2019. tavasz) alapján a 2. klasztercsoportban lévőknél a leggyakoribb 

(12,6%), akiket magabiztosaknak neveztünk el. Szintén ennél a csoportnál a leggyakoribb az alacsony 

kreditszám és képzés megszakítása 2019 tavaszán. A két félév alacsony kreditszámát tekintve, 

leginkább a második klaszterben lévő hallgatói csoportra volt jellemzőbb (7,4%), akik bár bíztak 

tanulási képességeikben, más stratégiákkal nem rendelkeztek. Az alacsony kreditszám második 

leggyakoribb előfordulása az első két félév tekintetében a negyedik csoportnál jelentkezett, akiket nem 

hatékony, szorongásos teljesítmény-orientáltaknak neveztünk.  

 A kreditek alakulása, passziváltatás gyakorisága (%) az egyes hallgatói csoportokban  

Kreditalakulás, passziváltatás 

Hallgatói klaszterek 

1. 2. 3. 4. 5. 

20-nál kevesebb szerzett és 30-nál kevesebb összes 

kreditszám (2019. tavasz) 
7,6 12,6 10,3 8,4 4,8 

Alacsony kreditszám és passziválás (2019. tavasz) 3 3,2 5,6 3,1 0,6 



   
 

  

 35  

Alacsony kreditszám és képzés megszakítása (2019. 

tavasz) 
– 3,2 1,9 2,3 1,2 

Alacsony kreditszám az első két félévben 3 7,4 3,7 4,6 1,8 

 

A képzésmegszakítást és annak indokait mutatja a következő táblázat. Látható, hogy a 

képzésmegszakítás lemorzsolódási indokkal az összes vizsgált félévben (három összesen) leginkább a 

második hallgatói csoportra jellemző, a magabiztosak esetében fordul elő a leggyakrabban ez a tényező 

(5,3%).  

A képzésmegszakítás gyakorisága (%) az egyes hallgatói csoportokban  

Képzésmegszakítás 

Hallgatói klaszterek 

1. 2. 3. 4. 5. 

Első vizsgaidőszaktól megszakított képzés (2019. 

tavasz) 
– 2,1 0,9 1,5 0,6 

Képzésmegszakítás lemorzsolódási indokkal az 

első félévben 
– 3,2 1,9 2,3 1,2 

Képzésmegszakítás lemorzsolódási indokkal a 

második félévben 
– 1,1 – – 0,6 

Képzésmegszakítás lemorzsolódási indokkal a 

harmadik félévben 
– 1,1 1,9 – 1,8 

Képzésmegszakítás lemorzsolódási indokkal az 

első két félévben 
– 4,2 1,9 2,3 1,8 

Képzésmegszakítás lemorzsolódási indokkal 

három féléven belül 
– 5,3 3,7 2,3 3,6 

 

A következő táblázat azt mutatja, hogy a képzésmegszakítás milyen indokkal valósult meg az egyes 

hallgatói csoportokban. Az első csoportnál, a szorongó teljesítmény-orientáltaknál a képzés 

megszakításának indoka a képzésváltás volt intézményen belül. A magabiztosak esetében a 

leggyakoribb a „saját bejelentés képzés megszakítására” indokkal találkozhattunk. A hatékony, 

fejlődésre törekvő hallgató csoport esetében szintén a „saját bejelentés képzés megszakítására” 
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indokot kaptuk. A negyedik csoportnál több indok is megtalálható, az intézményen belül képzésváltás, 

a saját bejelentés a képzés megszakítására, valamint a sikeres kimeneti vizsga is megtalálható az 

indokok között. Az ötödik csoportnál a leggyakoribb indok a „saját bejelentés képzés megszakítására”.  

A képzésmegszakítás indoka (gyakoriság %) az egyes hallgatói csoportokban  

Hallgatói klaszterek 

A képzésmegszakítás indoka 

KMK KSK KTB KTO KKN 

1. (szorongó teljesítmény-orientáltak) 1,5     

2. (magabiztosak)  4,2 1,1 1,1  

3. (hatékony, fejlődésre törekvők)  3,7    

4. (nem hatékony, szorongásos teljesítmény-orientáltak) 2,3 2,3 0,8   

5. (tanulás minden módon)  3 1,2  0,6 

Megj. A szürke cellák üres cellákat jelölnek. KMK: Képzésváltás intézményen belül. KSK: Saját bejelentés 

a képzés megszakítására. KTB: Sikeres kimeneti vizsga. KTO: Képzési kötelezettségek nem teljesítése. 

KKN: Költségtérítés nem vállalása átsoroláskor 

Összegezve, a tanulmányi átlaggal, valamint az érettségi (magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem) jegyekkel mutatott gyenge és közepes erősségű összefüggések azt mutatják, hogy az 

iskolai tanulási eredményességben (tanulmányi átlag) leginkább az erőfeszítés-alapú kontroll és az 

időgazdálkodás tölt be nagyobb szerepet a tanulási stratégiák közül. Az érettségi eredményekkel 

kapcsolatban alig találtunk szignifikáns kapcsolatot, ami azt mutatja, hogy a vizsgált tanulási stratégiák 

és ezen eredmények nem függnek össze. Sőt, a magyar tanulók által kedvelt és leginkább alkalmazott 

memorizálás stratégia negatív összefüggést mutat a matematika érettségivel, ami arra utal, hogy ez a 

stratégia inkább hátráltat a matematikai teljesítményben. A tanulási motívumok közül a pozitív tanulási 

önhatékonyság korrelál a legszorosabban a tanulmányi átlaggal, ami azt jelenti, hogy a saját tanulásba 

vetett hit összefügg a magasabb tanulmányi átlaggal. Az elsajátítási motívum, ami a képességek és a 

tudás fejlesztésére irányul, szintén szorosabb összefüggésben van a tanulmányi átlaggal. Az érettségi 

jegyekkel leginkább a teljesítménykeresés mutat szignifikáns összefüggéseket, ami arra utal, hogy az 

érettségi együtt jár egyfajta teljesítményhelyzettel, és azok, akik jobban törekednek a jobb 

eredmények elérésére, magasabb érettségi átlaggal is rendelkeznek. 

Az önszabályozott tanulás dimenziói mentén kialakított hallgatói profilok öt csoportba rendeződtek. A 

lemorzsolódás tekintetében a második csoport a leginkább veszélyeztetett, akiket magabiztosaknak 
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neveztünk el, mivel magas tanulási önhatékonyságuk mellett nem rendelkeztek más tanulási és 

motivációs mintázattal. Ez az a hallgatói csoport, akik esetében leggyakoribb volt az alacsony 

kreditszám és a képzés megszakítása.  

Hátrányos helyzetűek kompetenciamérési eredményei (Hámori Ádám) 

A következő lépésben azt vizsgáljuk, hogy a lemorzsolódás és az azt valószínűsítő alacsony 

kreditteljesítmény előfordulása mennyivel valószínűbb az előnyben részesített csoportok tagjai 

körében. A felvételi eljárásban előnyben részesítés illeti meg a hátrányos, illetve halmozottan 

hátrányos helyzetű jelentkezőket, a fogyatékossággal élőket, valamint a gyermeket nevelőket.2 

Mindhárom jogosultságot igazolni kell; a vizsgálatunkban azokat a hallgatókat tekintjük e körbe 

tartozóknak, akiknek az igénylés alátámasztására benyújtott dokumentuma a felvételi eljárás során 

hitelesítésre került (függetlenül attól, hogy végül a felvételi helyükön ezért többletpont beszámítására 

is sor került-e). 

Az összekapcsolt adatbázisban 1872 fő található, akiről a kísérleti kompetenciamérés kitöltői közül 

rendelkezünk információval azzal kapcsolatban, hogy képzését megszakította-e a felvételi eljárás 

(2018Á) félévét követő harmadik félév elejéig. Közülük 29 fő igényelt hitelesített dokumentummal 

alátámasztott módon többletpontot hátrányos helyzete miatt, 18 fő fogyatékosságára tekintettel, 52 

fő pedig kiskorú gyermek nevelőjeként. Az alábbi táblázatban áttekintjük, hogy az előnyben részesített, 

valamint az adott kategóriában előnyben nem részesített hallgatók közül hány fő, illetve az adott 

referenciacsoport mekkora aránya szakította meg képzését lemorzsolódási indokkal a harmadik félév 

elejéig. 

                                                           
2 A felvételi eljárás során esélyegyenlőség címen többletpont jár a hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő és 
a felvételi ideje alatt gyermeküket gondozó jelentkezőknek. Ők a felvételi eljárás során minden jelentkezési 
helyükön többletpontra jogosultak, kivéve ha a művészet és a művészetközvetítés képzési területhez tartozó 
szakra, az edző alapszakra, valamint művészeti tanárképzésre jelentkeztek (ezeken a helyeken ugyanis 
gyakorlati vizsga alapján történik a pontszámítás). Előnyben részesítés címén mind alapképzés, felsőoktatási 
szakképzés, osztatlan képzés, mind pedig mesterképzés esetén kötelező többletpontot adni, ha a jelentkező 
teljesíti a jogcím feltételeit és a jogosultságát megfelelően igazolja. Az igazolási jogcímnek a Tájékoztató 
megjelenése és a dokumentumpótlási határidő közötti intervallumban kell fennállnia. A jogosultság részleteit, 
például hogy ki számít hátrányos helyzetűnek, az adott eljárásra vonatkozó Felsőoktatási felvételi tájékoztató 
tartalmazza (Pontszámítás c. fejezetben a Többletpontok / Esélyegyenlőség c. fejezet). Szintén a 
Tájékoztatóban található meg az egyes jogcímeket igazoló dokumentumok tartalmi és formai követelményei (A 
benyújtandó dokumentumokról c. fejezet). Utóbbit szintén fontos áttanulmányozni, ugyanis nem megfelelő 
dokumentum benyújtása esetén előfordulhat, hogy a jelentkező nem kapja meg az ezen a jogcímen járó 
többletpontokat. (https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamitas/eselyegyenloseg_tobbletpontok) 
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Összesen 1872 29 28 18 18 52 52 

Képzését folytatja 1669 20 19 13 13 46 46 

Képzése megszakadt 

(lemorzsolódási indokkal) 

203 9 9 5 5 6 6 

Lemorzsolódottak aránya a 

kitöltők közül 

10,8% 31% 32,1% 27,7% 27,7% 11,5% 11,5% 

 

Az összekapcsolt adatbázisban 1753 fő található, akiről a kísérleti kompetenciamérés kitöltői közül 

rendelkezünk információval az első két lezárt félév kreditelőrehaladásával kapcsolatban. Közülük 22 fő 

igényelt hitelesített dokumentummal alátámasztott módon többletpontot hátrányos helyzete miatt, 

14 fő fogyatékosságára tekintettel, 46 fő pedig kiskorú gyermek nevelőjeként. Az alábbi táblázatban 

áttekintjük, hogy az előnyben részesített, valamint az adott kategóriában előnyben nem részesített 

hallgatók közül hány fő, illetve az adott referenciacsoport mekkora aránya szerzett, illetve ismertetett 

el a kutatásban meghatározottnál kevesebb tanulmányi kreditet a második félév végéig. 
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Összesen 1753 22 21 14 14 46 46 

Nem alacsony 

kreditteljesítés 

1545 20 19 13 13 42 42 

Alacsony kreditteljesítés 208 2 2 1 1 4 4 

Alacsony kreditteljesítés 

aránya a kitöltők közül 

11,9% 9,1% 9,5% 7,1% 7,1% 8,7% 8,7% 

 

Az adatbázisban – a populációs jellemzőknek megfelelő módon – igen alacsony számban szerepelnek 

előnyben részesített hallgatók, ami a következtetések általánosíthatóságával kapcsolatban 
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óvatosságra int. Ugyanakkor az eredmények felhívják a figyelmet arra a jelenségre, hogy miközben a 

felvételi idején gyermeket nevelő jelentkezők körében a teljes sokaságéhoz hasonló felvételi 

eredményességet (75%, illetve 76%) tapasztalhatunk, a másik két előnyben részesített csoportnál már 

a felvételi sikeresség aránya is némileg elmarad attól (a hátrányos helyzetük miatt többletpontot 

igénylők között ez 71%, a fogyatékosság miatt többletpontot igénylők között pedig csupán 65%). (Ez 

vélhetően ennél is alacsonyabb lenne az előnyben részesítés nélkül, ám ennek vizsgálata a jelen 

kutatásnak nem célja, és a rendelkezésre álló adatbázis alapján nem is lenne lehetséges). 

Mindamellett amíg az alacsony kreditteljesítést, vagyis gyenge tanulmányi eredményességet mutatók 

aránya valamennyi előnyben részesített csoport tagjainál kissé alacsonyabb, mint a teljes hallgatói 

populációban, addig a képzések lemorzsolódási indokkal történő megszakítása mintegy háromszor 

akkora gyakorisággal fordul elő a hátrányos helyzetű, illetve a fogyatékossággal élő hallgatók között. 

A továbbiakban a a lemorzsolódási kockázatnak (a lemorzsolódásnak tekinthető képzésmegszakítási 

utaknak) az egyéni tanulási kompetenciákkal vélhetően fennálló összefüggését elemezzük a vizsgált 

adatbázison belül egyes speciális válaszadói csoportokra vonatkozóan. A következő elemzésben a 

kísérleti mérés résztvevői körében vizsgáljuk meg, hogy a felvételi eljárás során előnyben részesített 

hallgatók körében mennyivel valószínűbb a lemorzsolódás a harmadik félév elejéig, és ez milyen 

hallgatói jellemzőkkel függ össze. Vagyis azt vizsgáljuk, hogy e különböző vizsgálati csoportokba 

kerülést mennyire valószínűsítik az egyes kísérleti mérésben vizsgált tanulmányi 

kompetenciamutatókban elért értékek, valamint a felvételkori előnyben részesítés (hátrányos helyzet, 

fogyatékosság, illetve gyermeknevelés esetén), amennyiben kontrollálunk az alapvető demográfiai és 

képzési jellemzőkre (nem, születés ideje, képzési szint, képzés munkarendje, képzés finanszírozási 

formája, képzési terület, felvételi összpontszám). 

Az első modellben csak az előnyben részesítés változóinak hatását nézzük a kontrollváltozók bevonása 

mellett, a további modellekben az alábbi táblázat szerint léptetjük be külön-külön a mért 

kompetenciamutatókat. A táblázat a harmadik félév elejéig történő lemorzsolódás valószínűségét jelző 

szignifikáns esélyhányadosok előjelét (+/-), valamint zárójelben annak szignifikanciáját mutatja (Wald 

Z; + p < 0,1 * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001). Előnyben részesítendőknek tekintettük azokat, akik a 

fenti okok valamelyike miatt többletpontot igényeltek (függetlenül attól, hogy azt megkapták-e), és az 

arra való jogosultságukat hitelesített dokumentummal igazolták. 
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  Tesztelt modellek 

Skála (változócsoport) Alskála (változó) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Előnyben részesítést 

igényelt 

hátrányos helyzet +(***) +(***) +(*) +(**) +(***) +(***) +(***) +(***) 

fogyatékossággal élés +(*)  +(*) +(+) +(*) +(*) +(*) +(*) 

gyermeknevelés         

Ö
n

sz
a

b
á

ly
o

zó
 t

a
n

u
lá

s 

Memorizálás (–)         

Megszervezés / elrendezés         

Tervezés         

Monitorozás  -(+)       

Időgazdálkodás         

Erőfeszítés-kontroll         

Segítségkérés         

Halogatás (–)         

Elsajátítás         

Teljesítménykeresés         

Teljesítménykerülés (–)         

Szorongás (–)  -(*)       

Pozitív tanulási 

önhatékonyság 

        

Negatív tanulási 

önhatékonyság (–) 

        

K
o

lb
-t

es
zt

 

Konkrét   nem 

szign. 

     

Absztrakt        

Aktív        

Reflektív        

Sz
o

ci
á

lis
 

ko
m

m
u

n
ik

á
ci

ó
 

Verbális kommunikáció         

Írásbeli kommunikáció         

Kölcsönösség    +(*)     

Erősségek         

Nehézségek         

Kommunikációs Figyelem Teszt     n.sz.    

Vizsgaszorongás Összpontszám         

Aggodalom         

Izgalom      -(+)   

Te
h

et
sé

g
m

o
ti

vá
ci

ó
 

Magas igényszint       nem 

szign. 

 

Tisztelet, elismerés iránti 

igény 

       

Érdeklődés, tudásvágy        

Alkotásvágy        

Szándék és akarat        

Kitartás         

Általános aktivitás        

Frusztrációtűrés        

Metakogníció Megértés és emlékezés        
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Összefoglalás és 

lényegkiemelés 

       nem 

szign. 

 

Mint látható, az előnyben részesített hallgatók közül a hátrányos helyzetük, illetve a fogyatékosságuk 

miatt többletpontot igénylő hallgatók körében következetesen magasabb lemorzsolódási 

valószínűszínűséget tapasztalhatunk akkor is, ha kontrollálunk egyéb demográfiai és képzési 

alapjellemzőikre. (Az esélyhányadosokból kikövetkeztethetően egyes modellekben a különbség akár 

3-5-szörös vagy ennél is magasabb, jóllehet a lemorzsolódás valószínűsége a vizsgált mintában a 

nyomonkövetés időszakát tekintve összességében nem drámaian magas, és az előnyben részesített 

hallgatók csak kis létszámban voltak képviseltetve a mintában, ami az általánosíthatóságot korlátozza, 

illetve a becslés pontosságát csökkenti. Bár a két csoport közötti szinte teljes átfedésből következően 

nem meglepő, de azért érdemes kiemelni, hogy az összefüggés azonos módon fennáll a felvételi 

eljárásban ténylegesen többletpontot kapott hallgatók esetében is.) 

Fontos továbbá, hogy a mért jellemzők között nem találtunk olyan kompetenciamutatót, amely e 

hatást felülírta volna, és ahol a modellek szignifikáns kapcsolatot jeleztek, ott ez nem minden esetben 

volt jól értelmezhető (mint például a szociális kommunikáció – kölcsönösség lemorzsolódási esélyt 

növelő hatása, vagy az izgalom/szorongás típusú alskálák lemorzsolódási esélyt csökkentő hatása). 

Elmondható tehát, hogy a mintából nem következtethető ki, hogy a hátrányos helyzetük, illetve 

fogyatékosságuk miatt előnyben részesített hallgatók lemorzsolódása kizárólagosan, vagy az e 

csoportokra sajátosan jellemző kompetenciahátrány miatt következne be. Az előnyben részesítés 

alkalmazott módja az elemzés tükrében fontos és hatékony eszközként írható le, ugyanakkor nem 

eléggé ismertek azok a nehézségek, amelyek e hallgatókat tanulmányaik elvégzésében akadályozzák. 

Ezért további vizsgálatok szükségesek azon (akár intézményi, akár központi) támogató eszközök és 

gyakorlatok kidolgozása érdekében, amelyek e hallgatók bennmaradását segíthetik. 

A táblázatban áttekintett elemzési eredmények tanúsága szerint elmondható továbbá, hogy a vizsgált 

adottságok közül csak kevésnek van érdemi hatása a lemorzsolódásra általánosságban. Ennek oka 

azonban a lemorzsolódás mögötti okok és hallgatói helyzetek komplexitásában rejlik, melyek feltárása 

további elemző munkát igényel, elsősorban a különböző hallgatói csoportok (képzési terület, képzési 

szint és munkarend szerinti) megkülönböztetésével, illetve az egyes képzés vége indokok 

megkülönböztetésével. Sajátos ugyanakkor egyes hallgatói jellemzők (különösen a kommunikációs 

adottságok) a várttól eltérő irányú hatása. E tanulságok azért is kiemelendők, mert a statisztikailag 

szignifikáns hatások számos háttérváltozóra kontrollálva is fennállnak (nem, kor, képzési jellemzők, a 

felvételi pontszámmal mért hozott tanulói adottságok). 


