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1. Bevezető 
 

Jelen fejezet célja, hogy megismertesse az olvasót a kutatási program felépítésével, megvilágítsa 

a kutatás műszaki leírásában megfogalmazott kívánalmak teljesítésének mikéntjét, valamint 

feltárja a kutatás zárótanulmányának felépítését. 

1.1 A kutatás kiemelt célja  

A kutatás a TÁMOP 7.2.1 program részeként annak általános stratégiai keretébe illeszkedik, így 

a kutatás során megvalósítandó közvetett céljaink az alábbiak: 

 A felsőoktatási ágazati irányítás és tervezés számára helyzetfeltárás és elemzés készítése 

 A következő fejlesztési időszak (2014-2020) fejlesztendő kulcsterületeinek 

meghatározása a kutatás eredményeiből erre vonatkozó javaslatok segítségével 

E célok elérése érdekében kutatásunk a hazai felsőoktatási intézmények hallgatói 

szolgáltatásainak megismerését célozza, ennek során átfogó képet igyekszünk felrajzolni, amely 

tartalmazza a szolgáltatási területek általános és részletes bemutatását (szolgáltatási paletta), és 

lehetőséget kínál azok értékelésére, valamint olyan, a fejlesztések szempontjából lényeges 

elemek megismerésére is törekszünk, mint a szolgáltatások informatikai háttere.  

1.2 A kutatás fogalmi kerete 

Már a kutatás műszaki leírásának áttanulmányozása egyértelművé teszi, hogy a felsőoktatási 

intézmények hallgatói szolgáltatásai igen nagyszámban vannak jelen a hazai intézményi 

gyakorlatban. A megrendelővel való egyeztetés után 6 hallgatói szolgáltatási területet 

határoltunk le, melyek többségét több alterületre bontottunk a szolgáltatások célja szerint. Az 

egyes alterületek esetében elkülönülő elemi szolgáltatásokat tudtunk definiálni, melyek az adott 

alterületen belül egy-egy részprobléma kezelését vagy egy-egy speciális igény kielégítését 

hivatottak kezelni. Ennek megfelelően az alterületekre, mint rendszerekre is tekinthetünk, melyek 

esetében az elemi szolgáltatások egységes megléte vagy nem léte és minősége az, mely 

meghatározza az alterületek esetében megfogalmazható célok teljesülését. (Pl.: az intézmények 

toborzó tevékenységének egyik eleme lehet a nyílt nap, de abban az esetben, ha az intézményben 

nem működik ilyen, akkor a toborzás rendszerének minősége, azaz célelérése nagy valószínűség 

szerint elmarad a más intézményekben tapasztaltakhoz képest.)    

Az elemi szolgáltatások kutatásba történő bevonásakor a műszaki leírás vonatkozó részei voltak 

az irányadóak. Ennek megfelelően az ott felsorolt elemi szolgáltatások mindegyikére tekintettel 

voltunk a kutatás során
1
, miközben jó néhány olyan szolgáltatással is találkoztunk a kutatás során 

(pl.: mobilapplikációk), melyek csak a terepi munka során kerültek a látómezőnkbe.  

                                                           
1
 A szolgáltatási lista megrendelővel történt 2013 szeptemberében történt egyeztetése alapján átstrukturálásra került. 

Egyes elemek a súlyozás során előre vagy hátra sorolódtak, s néhány terület másodelemzéssel történő megoldását 

valósítottuk meg a leszűkült kutatási időszak tehermentesítése érdekében. (Pl.: DPR, VIR, stb.). 
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Az elemi szolgáltatások, az alterületek és az átfogó szolgáltatási területek viszonyát az alábbi 

táblázat segítségével igyekszünk szemléltetni. 

1.2.1.tábla: A fogalmi keret bemutatás 

Szolgáltatási terület Szolgáltatási alterület Példa
2
 elemi szolgáltatások 

Hallgatói pálya 

Felsőoktatási tanulmányok előtti 

szolgáltatások (toborzás) 

Nyílt nap 

Középiskolai tájékoztatók 

Felvételi sikerességet segítő szolgáltatások Felvételi / érettségi felkészítő 

Próba érettségi 

Felsőoktatási hallgatóvá válást és 

megmaradást segítő szolgáltatások 

(hallgatóvá válás, hallgatói integráció) 

Gólyalevél 

Beiratkozás, tanulmányi rendszer 

használatának segítése gólyák 

körében 

Képzések és képzési szintek közötti átjárást 

segítő szolgáltatások 

Szakváltás támogatása 

Tájékoztató mesterszakra 

Karrierszolgáltatások 

Szakmai lehetőségek közvetítése Állásbörze 

Állásközvetítés 

Tanácsadás Álláskeresési tanácsadás  

Grafológiai tanácsadás 

Hallgatói juttatások 

Speciális  hallgatói csoportoknak nyújtott 

szolgáltatások 

Mentorprogram 

Speciális eszközökhöz való 

hozzáférés Költségtérítés Kedvezmények 

Fizetési lehetőségek 

Támogatások Szociális támogatás 

Tanulmányi ösztöndíj  

Lakhatási szolgáltatások Kollégiumi elhelyezés 

Albérlet közvetítés 

Oktatás színvonalát 

növelő szolgáltatások 

Tehetséggondozás Mentor programok 

Szakkollégiumok 

Könyvtár, tankönyv- és 

jegyzetszolgáltatások 

Könyvtári online katalógus 

Jegyzetbolt 

Digitális szolgáltatások Wifi hozzáférés 

Honlapok 

Gyakorlati tudás megszerzésével 

összefüggő szolgáltatások 

Gyakorlati helyek közvetítése 

Külföldi ösztöndíj rendszerek 

Minőségbiztosítás 

 

Oktatói munka hallgatói 

véleményezése Gólyafelmérés 

Nemzetköziesedéshez 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

Külföldieknek nyújtott szolgáltatások Idegenrendészeti ügyek segítése 

Közösségi programok szervezése 

Sport és egyéb 

közösségi 

szolgáltatások 

Alumni szolgáltatások DPR 

Alumni rendezvények 

Sportszolgáltatások Sportklub 

Sporttevékenységek 

 Egyéb közösségi szolgáltatások Posta 

  Betegszoba 
 

                                                           
2
 A táblázatkeretei nem teszik lehetővé, hogy ezen a helyen a kutatásba bevont minden egyes elemi szolgáltatást 

bemutassunk. Az elemi szolgáltatások listája a hazai online körkép adatfájlja alapján megismerhető. 
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A táblázatban szereplő struktúra volt az empirikus adatfelvétel szervező ereje, azaz meghatározta, 

hogy az online desk research technikával megvalósuló hazai körképben mely elemi 

szolgáltatások feltérképezésére kerüljön sor, valamint hogy az interjús kutatási fázisba, milyen 

szolgáltatási alterületek intézményi szakértőihez kívántunk eljutni. Továbbá figyeltünk arra is, 

hogy az esettanulmányok esetében minden tématerületről részletekbe menően feltárjunk egy-egy 

jó gyakorlatot. Ennek megfelelően a struktúra visszaköszön mind a gyorsjelentés, mind jelen 

zárótanulmány felépítésében – az egyes szolgáltatási tématerületek elemzésén alapul a tanulmány 

második fele. 

A szolgáltatási paletta struktúráján túl fontos a beavatkozás fogalmát is tisztáznunk. 

Szolgáltatási beavatkozásnak tekintünk minden olyan intézményi törekvést, melynek célja 

valamely szolgáltatásfejlesztés, átalakítása, hatékonyabbá tétele, illetve új hallgatói szolgáltatás 

kialakítása. A kutatás során elsődlegesen azokat a beavatkozásokat tártuk fel, melyeket az 

intézmények az utolsó 5 évben kezdtek végrehajtani. Ennek eredményeként a kutatás erőssége 

nem pusztán az, hogy statikus pillanatfelvételt ad és jó gyakorlatok gyűjt, hanem az is, hogy a 

beavatkozások keresésével a rendszer dinamikáját is figyeli. Ugyanakkor mivel a kutatás során 

nem nyílt arra lehetőség, hogy részletekbe menően minden beavatkozást megismerjünk, ezért 

igyekeztünk azokat a jó gyakorlatokat feltárni, melyek meghatározhatják a következő fejlesztési 

ciklus irányait a követező 7 éves költségvetési időszakban.  

1.3  A zárótanulmány felépítése 

 

A tanulmányban a műszaki leírás által kiemelt kutatási célokhoz és megfigyelési-elemzési 

szempontokhoz kapcsolódóan ismertetjük a hallgatói szolgáltatásokkal kapcsolatos kutatási 

eredményeinket, érintve és kiemelve azokat a fontos tartalmi elemeket, melyeket a műszaki leírás 

megkövetel.  

A zárótanulmány bevezető fejezete után, részletes áttekintést adunk a kutatás során alkalmazott 

különböző adatfelvételi eljárásokról, módszerekről, majd ezeket részletekbe menően ismertetjük. 

A kutatás során alkalmazott kutatási módszerek ismertetésekor külön kitérünk az adatfelvételek 

megvalósulására, valamint a kutatási módszer korlátjaira, az adatok értelmezésének mikéntjére. A 

módszertani fejezet végén pedig külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy bemutassuk az egyes 

kutatási fázisok közötti szinergiákat.  

A következő fejezetben azokat a kutatás során megfogalmazódott javaslatokat vesszük számba, 

melyek elősegíthetik a következő tervezési ciklus prioritásainak kijelölését. Ezek forrása lehet a 

kutatási anyagok objektív feldolgozása, kutatói intuíció, de származhatnak közvetlenül a 

kutatásba bevont szakértőktől is. Az egyes javaslatok megfogalmazásában igyekszünk a 

javaslatok származását is megvilágítani. Természetesen ez a fejezet fontossága miatt - minthogy 

gyakorlatilag minden addigi megszerzett ismeretre épít -, egyfajta kutatási összefoglalásként 

kerül a tanulmány elejére. 
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A javaslatokat tartalmazó fejezet után az olvasók a felsőoktatási hallgatói szolgáltatások 

áttekintésével találkozhatnak. Ennek kapcsán két markáns tartalmi rész különíthető el, az 

elsőben a hazai körképre építve egy átfogó helyzetképet rajzolunk fel az egyes szolgáltatások 

internetes reprezentáltsága alapján, amelyből látható, hogy mely szolgáltatási területek és 

alterületek, milyen kiépültséggel bírnak az egyes felsőoktatási intézményekben. A kutatás során 

itt érvényesülnek először, ráadásul a teljes hallgatói szolgáltatási paletta egészének megítélésében 

a benchmarking szempontok, melyek a későbbiek során a tanulmány egészét végig kísérik az 

adott részterületek esetében is. Ennek megfelelően célunk az is, hogy rámutassunk arra, hogy - a 

hazai átlaghoz, mint viszonyítási ponthoz képest – az adott szolgáltatási területek esetében, mely 

intézmények azok, amelyeknek fejlesztési erőforrásokat kell fordítaniuk szolgáltatásuk 

kiépítésére. 

A nagyfejezet második felében a hallgatói szolgáltatások keretéül szolgáló környezetet 

igyekszünk bemutatni. A következő intézményi ismérveket vesszük számba: 

Szervezeti háttér, mely esetében annak bemutatására törekszünk, hogy az egyes 

szolgáltatások, szolgáltatási területek milyen intézményi szinten szerveződnek, illetve a 

szolgáltatások biztosításában a Hallgatói Önkormányzatok milyen funkciókat lát el.  

 

Humán kapacitás, melynek során annak rövid bemutatására vállalkozunk, hogy az egyes 

szolgáltatási területek mögött milyen humán kapacitás áll, és arról is képet alkothatunk, 

hogy a szolgáltatások nyújtása centralizált és professzionalizált-e vagy ellenkezőleg 

decentralizáltan működik-e és az intézmény munkatársai csak mint részfeladattal 

foglalkoznak-e vele.  

 

Informatikai háttér kapcsán elsődlegesen azokra a nyilvántartásokra és azok 

integráltságára koncentrálunk, melyek szükségesek az egyes hallgatói szolgáltatások 

korszerű működtetéséhez, valamint amelyekből a Vezetői Információs Rendszerek 

számára különböző indikátorok generálhatóak. 

 

Minőségbiztosítási rendszer megítélése szervesen ráépül az előző fejezetre, de 

kiegészítve az intézményekben futó különböző mérésekkel, mint a diplomás 

pályakövetési rendszer (DPR), az oktatói munka hallgatói véleményezése (OMHV), 

illetve más egyéb minőségbiztosítási célokat szolgáló mérések megléte az egyes 

intézményekben. Ezeken túl a mérések eredményeinek visszacsatolási rendszereiről 

igyekszünk képet adni azon intézmények esetében, melyeknél ez feltárásra került.  

 

A hozzáférés és költségvonzatok témáját fontosnak tartottuk kiemelten is megvizsgálni. 

Bár ez a szempont megmutatkozik az egyes szolgáltatási alcsoportok tárgyalásakor is, de 

a felsőoktatáshoz való hozzáférés esetében célszerű átfogó képet is alkotni arról, hogy a 

felsőoktatási tanulmányok beválását segítő szolgáltatásokhoz hol korlátozott a hozzáférés, 

illetve a költségvonzatok mekkora visszatartó erőt jelentenek a felsőoktatástól.  
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Fejlesztési tervek és azok gátjainak feltárását a kutatás rendkívül fontos feladatának 

tartottuk, mert ezek ismerte segítheti a következő költségvetési ciklus tervezését. Ennek 

megfelelően minden szolgáltatási alterület esetében igyekeztünk e témában is átfogó 

ismereteket szerezni, ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy összességében is érdemes az 

intézmények helyzetéről képet alkotnunk. 

A hallgatói szolgáltatások intézményi, szervezet kereteinek bemutatása után a tanulmány 

második felében az egyes szolgáltatási területeket, illetve alterületeket mutatjuk be. A 

fejezetek elején található a szolgáltatási terület átfogó elemzése, majd ezt követően az egyes 

alterületek részletes bemutatása.  

Az alterületek elemzése során először is bemutatjuk a hazai felsőoktatás fontosabb hallgatói 

szolgáltatásainak láthatóságát az internetes desk research kutatás eredményekre támaszkodva. 

Ezzel célunk egy átfogó paletta megismertetése. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyeznünk, hogy 

a kutatás során abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a szolgáltatások internetes megjelenése 

indikátora a szolgáltatások működési színvonalának.  

Ezt követően az alterületek esetében online szakértői adatfelvétel (survey) alapján közöljük az 

olyan általános szolgáltatási jellemzőket, mint a szervezeti háttér, humán kapacitás, 

informatikai támogató rendszerek. Ezzel kapcsolatban már itt fontos megjegyeznünk, hogy 

ezekre vonatkozóan csak a legjelentősebb hazai intézményektől tudtunk adatokat gyűjteni. 

A fentiek segítségével megrajzolt alterületi szolgáltatási paletta és működési sajátosságok 

áttekintése után ismertetjük a hallgatói szolgáltatásokat érintő beavatkozásokat, azaz a hazai 

felsőoktatásban az utóbbi 3-5 évben végbemenő hallgatói szolgáltatásfejlesztési beavatkozásokat. 

Ebben a jelentősebb felsőoktatási intézményekben lebonyolított szakértői interjúikra 

támaszkodunk. A beavatkozások körének feltérképezése magában foglalja a fejlesztések anyagi 

hátterének és sikerességének megítélését, a kialakuló szolgáltatások működési, működtetési 

céljainak az általános célrendszerekhez való kapcsolódását, mely alapján megítélhetővé válhat a 

beavatkozások hatékonysága, illetve a felsőoktatás hozzáférésében és a felsőoktatás beválásában 

játszott szerepük, különös tekintettel az ajánlatkérésben szereplő horizontális szempontokra. 

Ezért is meghatározó a fejlesztett szolgáltatások esetében a célcsoportok elérése. Végezetül pedig 

a szolgáltatási beavatkozásokat különböző dimenziók mentén csoportosítjuk, ami lehetővé teszi, 

hogy az adaptáció nehézségeit is figyelembe vevő jó gyakorlatokat emeljük ki. Ennek kapcsán a 

következő fontosabb dimenziók jelennek meg: 

 Hozzáférést segítő beavatkozás: Azokat a szolgáltatásfejlesztések tartoznak ebbe a 

kategóriába, melyek elősegítik, hogy a fiatal generáció minél nagyobb arányának 

legyen lehetősége belépni a felsőoktatásba. Ennek kapcsán fontos az információ 

ellátottság biztosítása, valamint a felsőoktatási tanulmányokkal összefüggő 

pénzügyi küszöb csökkentése. 
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 Beválást segítő beavatkozások: Azokat a szolgáltatásfejlesztések tartoznak ebbe a 

kategóriába, melyek elősegítik a felsőoktatásban tanulók tanulmányainak sikeres 

és eredményes elvégzését, végső soron pedig a munkaerő-piaci sikerességet. 

 Úttörő szolgáltatási beavatkozások: Olyan beavatkozások kerülnek ebbe a 

csoportba, melyek a maguk nemében egyedülállóak, maximum egy-két más 

intézményben található meg hasonló típusú szolgáltatás. 

 Követő szolgáltatási beavatkozások: Olyan beavatkozások kerülnek ebbe a 

csoportba, melyek a legtöbb felsőoktatási intézményben megtalálhatóak, s melyek 

működtetése általánosnak tekinthető, az adott intézményben pedig a szolgáltatás 

fejlesztésében lényeges újdonsággal, máshol adaptálható újítással nem 

találkoztunk.  

 Rendszerszintű beavatkozások: Azokat a szolgáltatásfejlesztéseket soroljuk ebbe a 

kategóriába, melyek az intézmény működési struktúrájára jelentős hatással 

vannak: hatásai tetten érhetőek az intézményi célrendszer alakulásában, a forrás 

allokációban, a szervezeti egységek belső és külső kapcsolatrendszerében, a 

hallgatók (és/vagy oktatók) nagy részének mindennapjaiban. Ezen beavatkozások 

hatékonyságának mérése érdekében pedig optimálisan működő minőségbiztosítási 

rendszerrel is rendelkeznek.   

 Elemi szintű beavatkozások: Azokat a szolgáltatásfejlesztéseket soroljuk ebbe a 

kategóriába, melyek önmagukban is megállják a helyüket, egy jól definiált 

részproblémát oldanak meg, vagy egy kisebb hallgató csoport rendszerszinten nem 

jelentkező igényét elégítik ki. 

A beavatkozások fenti módon részletezett áttekintése után külön fejezetben térünk ki a 

szolgáltatási alterület kapcsán megjelenő fejlesztési igényekre és gátakra. Ennek kapcsán mind 

az online szakértői survey, mind az interjúk eredményeit bemutatjuk, valamint ehhez 

kapcsolódóan kerülnek bemutatásra a nemzetközi adatfelvételek eredményei is.  

Az egyes fejezetek felépítését igyekeztünk a benchmark elemzés kereteihez illeszkedően 

megtervezni, ezért minden fejezetben megtalálhatóak azok a fejezetrészek, melyek segítségével 

képet alkothatunk az egyes intézmények között megtalálható különbségekről, ezáltal lehetővé 

téve az összehasonlíthatóságot és az intézmények adott területen végzett munkája minőségének 

megismerését. Ennek megfelelően a zárótanulmány külön benchmarking fejezet nem tartalmaz. 

Ugyanakkor a gyorsjelentés leíró jellegéből fakadóan a szöveg nem vállalkozik az egyes 

intézményi különbségek okainak részletes feltárására, bár több helyen jelezzük a 

legszembetűnőbb trendeket, pl.: intézmények méretéből, típusából adódó eltéréseket.  

A szolgáltatási alterületeket bemutató fejezetek végén, amennyiben adatgyűjtésünk 

szempontjából releváns, egy nemzetközi kitekintés fejezet követi. Itt kerülnek bemutatásra az 

adatgyűjtés nemzetközi vonatkozásai.  

A szolgáltatási területek bemutatása az esettanulmánnyal végződik.  
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1.4  A műszaki leírásnak való megfeleltethetőség  

Ebben a fejezetben igyekszünk számba venni a műszaki leírás és a megrendelő visszajelzései 

folyamán kiemelten fontosnak definiált kutatási kérdéseket, kiemelt elemzési 

szempontrendszerek, valamint tartalmi elvárásokat, melyek érvényesülése garantálja, hogy a 

kutatás valamint a zárótanulmány megfeleljen a megrendelői elvárásoknak. 

1.4.1. tábla: A fogalmi keret bemutatás 

Kutatási cél Megvalósulás a zárótanulmányban 

A következő fejlesztési időszak (2014-2020) 

fejlesztendő kulcsterületeinek meghatározása 

A zárótanulmány Javaslat fejezetében mind a kulcsterületek, 

mind az ezekkel kapcsolatos fejlesztési igények és 

lehetőségek részletes bemutatásra kerülnek 

A fejlesztési javaslatok megfogalmazása a 

viszonyítási pontként szolgáló hallgatói 

szolgáltatási rendszerek áttekintésének, 

elemezésének segítségével 

A fejlesztési javaslatokat szolgáltatás területi bontásban a 

Javaslat fejezetben közöljük, melyek esetében jelöljük, hogy 

az adott javaslat, mely kutatási módszerből nyert 

eredményre támaszkodik. A fejlesztési javaslatok kapcsán 

fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a legfejlettebb 

nemzetközi  rendszerhez (brit), illetve a hazai intézmények 

jó gyakorlataihoz miként lehet minél szélesebb intézményi 

körrel felzárkózni a társadalmi, gazdasági, ágazati 

környezetet is figyelembe véve. 

A hallgatói szolgáltatások palettájának 

felmérése, az egyes szolgáltatások 

elterjedtsége 

A műszaki leírással összhangban az abban szereplő minden 

elemi szolgáltatás bekerült a hazai intézmények 

meghatározó részére kiterjedő desk research kutatásba, 

valamint az intézményi szakértők számára összeállított 

online kérdőíves felmérésbe. Ezek segítségével a műszaki 

leírásban definiált hallgatói szolgáltatásokra kiterjedően a 

szolgáltatási paletta teljeskörű feltárása megtörtént, 

részleteikbe menő megismerése, a szolgáltatások 

elterjedtségével együtt, az alterületekhez kapcsolódó 

fejezetrészekben biztosított.  

A szolgáltatási paletta elemek variációinak 

feltárása 

A kutatás során az online desk research segítségével 

igyekeztük a fontosabb hazai felsőoktatási intézmények 

hallgatói szolgáltatásainak teljes – a műszaki leírásban 

definiált – vertikumát feltárni. Ennek megfelelően az egyes 

szolgáltatási elemek intézményeken belüli megjelenése és 

ezek varianciái a hazai körkép intézményi adatlapjai alapján 

megismerhető. Az adatlapokat tartalmazó excel fájlt a 

kutatáshoz mellékletként csatoljuk. 

Szolgáltatások általános értékelése, 

mennyiségi jellemzők  

A szolgáltatások értékelése mind a kvantitatív adatfelvételek 

objektív mutatói, mind a kvalitatív adatfelvételek elemzése 

során megvalósulnak, akár az egyes elemi szolgáltatások, 

akár az átfogó szolgáltatási területek, illetve speciális 

elemzési témák szintjén. 
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A szolgáltatások külön-külön és együttes 

hatásukban történő értékelése a műszaki leírás 

III. fejezete szerinti horizontális szempontok 

szerint  

A beavatkozások feltárása esetében rendkívül nagy 

hangsúlyt helyeztünk a horizontális szempontok 

érvényesülésének megismerésére. A horizontális 

szempontok szerinti elemzés így megjelenik a hallgatói 

szolgáltatások egészének átfogó bemutatásakor, az egyes 

szolgáltatási  területek összegzése során, valamint az egyes 

alterületek beavatkozásaihoz kapcsoltan.  

A beavatkozások célrendszerének, 

célelérésének feltárása, étékelése 

A kutatás során mind a feltárt beavatkozások kapcsán, mind 

az egyes alterületek esetében feltárásra kerültek a célok. 

Ennek köszönhetően az adott alterület működtetésével 

kapcsolatos célrendszerek és a sikeresebb beavatkozások 

céljainak az összevetését is elvégeztük, különös tekintettel 

azoknak a horizontális szempontokhoz való kapcsolódására. 

Továbbá a beavatkozásokat, mint fejlesztési folyamatokat, 

így azok visszacsatolási rendszereit is vizsgáltuk, melyek 

alapvető hatással vannak a kezdeti célrendszerek 

változásának folyamatára. 

Fejlesztési irányok, lehetőségek és hatékony 

lépések feltárása 

Az utóbbi 5 év során eszközölt hallgatói szolgáltatások 

szakértői interjúkkal történő feltárása eredményeként átfogó 

képet alkothatunk mind a rendszer egészének fejlesztési 

irányairól, mind az egyes alterületeken belül fellelhető 

törekvésekről (úttörő és követő szolgáltatási beavatkozások), 

melyeken túl külön jelennek meg a fejlesztési tervek, 

lehetőségek és azok gátjai. Így a vonatkozó információk a 

megfelelő fejezetrészekben megtalálhatóak.  

A beavatkozások hatékonyságának megismerését egy három 

lépéses szűrő eljárás biztosította. Első lépésben az 

interjúalanyoktól minden a területükön releváns beavatkozás 

felsorolását kértük, majd ezt követően az általuk jó 

gyakorlatnak minősített beavatkozások feltárása valósult 

meg (belső szűrés). A feltárt jó gyakorlatok közül a 

megrendelővel közösen választottuk ki a leghatékonyabbnak 

értékelteket (külső szűrés), azaz az egyes beavatkozások 

tanulmányban történő részletezettsége a beavatkozások 

hatékonyságának egyik legfontosabb ismérve, bár meg kell 

jegyezni, hogy az esettanulmány szintű feltárásra 

kiválasztott szolgáltatásoknál elsődleges szempontként a 

rendszerszintű hatás szerepelt.  

A szolgáltatási területen felmerülő igények 

bemutatása 

Lévén, hogy kutatásunk átfogó hallgatói adatfelvételt nem 

tartalmazott, így kutatásunk a hallgatói szolgáltatások 

biztosításával kapcsolatos intézményi igényekre 

korlátozódik. Az ezzel kapcsolatos eredményeket az 

alterületekhez kapcsolódó fejlesztési terveknél tárgyaljuk. 
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Kiemelt elemzési szempontrendszer Megvalósulás a zárótanulmányban 

Külső-belső viszonyítási pontok megkeresése 

Külső viszonyítási pontoknak tekintjük a nemzetközi desk 

research és nemzetközi online szakértői adatfelvétel 

eredményét. Ezek hasznosulása elsődlegesen a fejlesztési 

területek meghatározásakor jelenik meg markánsan. Belső 

viszonyítási pontoknak az intézményi átlagokat tekintjük a 

hazai körkép felrajzolása során, míg a beavatkozások 

feltárása esetében a feltárt rendszerszintű jó gyakorlatokat.  

  

További tartalmi, formai elvárás Megvalósulás a zárótanulmányban 

Hallgatói szempontú igénybevevői tapasztalati 

teszt 

Mivel az ehhez kapcsolódó kutatást nem a GVI bonyolította 

le és a műszaki tervben megjelölt időponthoz képest 

hónapokkal később kaptuk kézhez, így az ebből a témánk 

szempontjából releváns információkat külön fejezetként 

mutatjuk be.   

A műszaki leírás tételesen felsorolja azt a 8 

nagy hazai intézményt, melyek kutatásba 

történő bevonása kötelező.  

A szervezési fázisban mind a 8 megjelölt intézménnyel 

felvettük a kapcsolatot, ugyanakkor az adatfelvételi időszak 

végén a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jelezte, hogy a 

kutatással összefüggő feladatainak átütemezését kéri az 

Oktatási Hivataltól 2014 első negyedévére. Ennek 

megfelelően ez az intézmény kimaradt kutatásunkból, mivel 

nem szolgáltatott adatot. 

Fogalomjegyzék szerepeltetése 

Jelen Bevezető fejezetben a kutatás fogalmi keretét 

részletekbe menően bemutatjuk, az egyes speciális fogalmak 

(pl.: Láthatóság) részletes leírását pedig ott tesszük meg, 

ahol ez a megértést közvetlenül szolgálja.  

A zárótanulmánynak különálló módszertani 

fejezettel kell rendelkezni, de ott, ahol a 

tartalom megértése és értékelése ezt 

megköveteli külön is fel kell hívni a figyelmet 

a módszertani szempontokra és korlátokra  

A kutatás módszertani hátterét minden egyes kutatási fázis 

esetében részletesen kifejtve bemutatjuk a Módszertani 

fejezetben. A fejezetek esetében pedig minden eges kutatási 

adatot tartalmazó táblázatban jelezzük az értelmezést 

befolyásoló módszertani, adatfelvételi sajátosságokat. 
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2. Módszertan 
 

2.1 A kutatás fázisainak és módszereinek az áttekintése  

 

Mivel a kutatás kiírása fél évvel későbbi kutatási kezdést tett lehetővé, így a kutatásra 

rendelkezésre álló idő a felére csökkent. További nehezítő körülményt jelentett a téli karácsonyi 

és vizsgaidőszak, mely az esettanulmányok elkészítését és a hozzájuk kapcsolódó hallgatói 

visszajelzés gyűjtését nehezítette meg, utóbbiak esetében ráadásul az idő rövidsége miatt csak 

retrospektív módszerek használata jöhetett számításba. Ugyanakkor reméljük, hogy a kiválasztott 

– és az esettanulmányok speciális jellemzőihez igazított – hallgatói visszajelzéseket gyűjtő 

„minikutatások” az eredetileg elképzelt hallgatói tesztelésekhez képest legalább azonos vagy jobb 

hatásfokú módszernek (pl.: az eredetileg elképzelt 3 fős tesztelői körhöz képest jellemzően több 

hallgatót vontunk be) bizonyultak, melyek segítségével a kutatási fázisok közötti szinergiákat 

tovább sikerült erősítenünk. Természetesen az esettanulmányokhoz kapcsolódó minikutatásokat a 

megrendelővel történő egyeztetést követően alakítottuk ki, az egyes esettanulmányokhoz 

kapcsolódó hallgatói tesztelések módszertanát az esettanulmányok módszertani részében 

mutatjuk be részletesen. 

2.1.1. tábla: A kutatás legfontosabb fázisai 

Megnevezés Módszer 
Adatfelvételi 

időszak 
Leírás 

Hazai körkép 

Online desk 

research 

kutatás 

2013. október 

35 intézményre kiterjedő, több mint 100 elemi 

szolgáltatást érintő adatfelvétel a hallgatói 

szolgáltatások láthatóságáról. 

Nemzetközi 

kitekintő 

tanulmány 

Online desk 

research 

kutatás 

2013. október-

november 

Az Egyesült Királyság felsőoktatásának hallgatói 

szolgáltatásait feltáró tanulmány, mely 13 nagyobb 

tématerület feltárását végzi el 6 kiválasztott 

felsőoktatási intézmény gyakorlatának 

összehasonlítása segítségével. 

Interjús kutatás az 

intézményi 

szakértők körében 

Szakértői 

interjúk 

2013. október-

november 

12 meghatározott intézményben 6 szakértői interjú 

készítése, valamint további 6 intézményben 1-1 

interjú felvétele, melynek célja a felsőoktatási 

szolgáltatásfejlesztések területén végbement 

beavatkozások feltárása. Összességében 11 

intézmény működött közre teljes körűen a 

kutatásban, míg az egy-egy interjút adó intézmények 

esetében 5 kollégát sikerült elérnünk.  

Kérdőíves 

adatfelvétel az 

intézményi 

Online survey 
2013. október-

november 

A 12 meghatározott intézmény minden hallgatói 

szolgáltatási területére kiterjeszteni kívánt online 

kutatás célja a hallgatói szolgáltatások általános, 

tényadatokra épülő megismerése volt. A szervezés 
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szakértők körében  során arra kértük az intézményi koordinátorokat, 

hogy a 18 szolgáltatási alterület mindegyike esetében 

jelöljék ki az intézményi szakértőt. Őket e-mailben 

személyre szabottan kértük a kutatásban való 

részvételre. A kitöltésre végül 10 intézmény 

vállalkozott, melyek esetében 53 százalékos kitöltési 

arányt mértünk. A 18 szolgáltatási alcsoport esetében 

a kérdőív összesen 1500 itemet tartalmazott. 

(Ez a kutatási szakasz nem szerepelt a műszaki leírás 

kötelező elemei között.) 

Jó gyakorlatok 

adaptálhatóságának 

feltárása 

Esettanulmány 2014. január 

Az interjús adatfelvételek során a kutatás által feltárt 

beavatkozások közül a jó gyakorlatok részletekbe 

menő megismerése volt a cél a 6 kiemelt tématerület 

valamint a speciális hallgatói csoportok esetében. 

Ennek keretében további interjúkat, illetve csoportos 

interjúkat bonyolítottunk, jellemzően új szakértőket 

is bevonva. 

Hallgatói tesztelés 

Páros interjú, 

Fókuszcsoport, 

Online 

kérdőív, 

Helyszíni 

kérdőívezés 

2014. január 

Azon kiválasztott hallgatói szolgáltatások esetében, 

melyekből az esettanulmányok készültek, rendkívül 

fontosnak tartottuk a hallgatói visszajelzések 

gyűjtését. Mivel a szolgáltatások célcsoportjai, illetve 

a szolgáltatások időbeli hozzáférhetősége alapvetően 

eltérő (pl.: több tanéven áthúzódó tehetséggondozó 

program vs. egynapos karrierbörze), így minden 

esetben a szolgáltatáshoz kapcsolódó legadekvátabb 

társadalomtudományi módszer segítségével 

gyűjtöttünk visszajelzéseket. Az egyes módszertanok 

részletes bemutatását az esettanulmányokhoz 

kapcsoltan mutatjuk be.  

Nemzetközi 

gyakorlatok 

Nemzetközi 

online 

adatkérés 

2014. január 

Az online desk research kutatás eredményei alapján 

három olyan kérdést fogalmaztunk meg, melyet 

továbbítottunk az Eurydice nemzetközi hálózat 

felsőoktatási szakértőinek. Megkeresésünkre 14 

ország képviselői válaszoltak kérdéseinkre   

Hallgatói 

lekérdezés 

Reprezentatív 

survey 

Eredmények 

kézhez vétele: 

2014. január 

A kutatási folyamat során a TÁMOP 7.2.1 projekt 4. 

kutatásával is együttműködtünk. Így az „Országos és 

regionális reprezentatív vizsgálatok a képzésekkel és 

a tudománnyal kapcsolatos attitűdökről” szóló 

nagymintás adatfelvétel kérdőívébe is sikerült 

elhelyeznünk néhány a témánk szempontjából 

releváns kérdést. Ugyanakkor fontos megjegyeznünk, 

hogy e kutatás esetében a hallgatók az országos 

reprezentatív mintának csak kis arányát teszik ki. 
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2.2  A kutatás egyes fázisai közötti szinergiák 

 

A kutatás tervezésének kezdetén nagyon fontos szempont volt, hogy az egyes kutatási fázisok ne 

egymástól szeparáltan működjenek, hanem egymás eredményeit felhasználva alakítsuk ki az 

újabb és újabb mérőeszközöket. Ennek megfelelően a kutatás megvalósításának elejére a 

legszélesebb merítést lehetővé tevő hazai körkép elnevezésű online desk research kutatást tettük. 

Ennek keretében 35 intézmény honlapjain végeztük el a kereső szavas adatfelvételt, melyeknek 

eredményeként átfogó képet alkothatunk mind az egyes intézményekről, mind a hazai 

felsőoktatásban jelen lévők szolgáltatási palettáról. 

A megrendelővel egyet értve úgy véltük, hogy a hazai paletta feltárásával párhuzamosan 

hasznosabb egy konkrét felsőoktatási rendszer teljes hallgatói szolgáltatásainak vertikumának 

mélységi megismerése, semmint hogy a nemzetközi desk research során több ország rendszerébe 

bele-belekapjunk. Minthogy a nemzetközi tanulmány által megszerezhető ismeretek a hazai 

rendszer külső viszonyítási pontjának számítanak, kézenfekvő volt, hogy az egyik legfejlettebb, a 

hazai fiatalok számára is elérhető országot vizsgáljuk. Így esett a választásunk Nagy-Britanniára.  

Ugyanakkor fontos szempont volt az is, hogy bizonyos kiemelt szolgáltatások esetében a 

nemzetközi gyakorlatok széles körét feltárjuk. A kutatás szempontjából kiemelt 

szolgáltatásoknak azokat tekintettük, melyek megléte illetve meg nem léte esetében az 

intézmények között a legnagyobb szórást tapasztaltuk. Így az OH szervezésében lebonyolításra 

kerülő nemzetközi felsőoktatási szakértőket bevonó kutatási fázis két fő témája a 

nemzetköziesedés lett (milyen többlet szolgáltatásokat kapnak a nemzetközi hallgatók, illetve a 

nemzetközi és az anyaországbeli hallgatók integrációját milyen szolgáltatások segítik), valamint a 

mentor-tutor rendszerek működtetése, azaz a hallgatók oktatási tevékenységbe történő bevonása.   

A hazai körképből szerzett ismeretek segítségünkre voltak abban is, hogy kiválasszuk a nyolc 

kötelező – azaz a műszaki leírás alapján meghatározott – intézmény mellett azt a további négyet, 

melyeknél a teljes szolgáltatási tématerületet érintő szakértői adatfelvételekre törekedtünk. Illetve 

további hat speciális intézményt is bevontunk a kutatásba, melyek esetében csak egy-egy 

speciális tématerület feltárását igyekeztünk megvalósítani.  

A szakértői adatfelvételek egyrészt a hallgatói szolgáltatási paletta árnyalásában voltak 

segítségünkre, melyek alapján az internetről nem megszerezhető ismérvek becsatornázását vártuk 

a kutatásba. Másrészt pedig a szakértői interjúk alapján reméltük az intézmények utóbbi 5 évben 

végrehajtott hallgatói szolgáltatásokat érintő beavatkozásainak megismerését, valamint a 

hatékony, bevált szolgáltatások feltárását. 

Az Oktatási Hivatallal történő egyeztetés alapján a feltárt beavatkozások közül kerültek ki azok a 

jó gyakorlatok, melyek esetében elkésztettünk szolgáltatási területenként egy-egy esettanulmányt, 

s mivel a speciális hallgatókat célzó szolgáltatásokat kiemelten kezeltük, így végül is hét 

esettanulmány készült el.  
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Az eredeti kiírásban hallgatói tesztelésként szereplő kutatási fázis esetében is igyekeztünk 

szinergiákat teremteni, így ezeket a teszteléseket megváltozott módszertannal az esettanulmányok 

körébe vont szolgáltatások hallgatói szemmel történő megítélésének megismerésére fordítottuk. 

Azaz minden egyes kiválasztott szolgáltatáshoz egy olyan, a hallgatói véleményeket, 

visszajelzéseket becsatornázó minikutatást társítottunk, mely a legadekvátabb módszertannal 

képes hozzájárulni ahhoz, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az esettanulmányként 

kiválasztott szolgáltatások hallgatói oldalról is jó gyakorlatnak tűnnek.    

2.3  Hallgatói szolgáltatások hazai körképe – láthatóság 

 

A kutatási fázis célja, hogy feltárjuk a hazai felsőoktatási intézmények esetében a hallgatók 

számára kínált szolgáltatásokat, azok internetes felületeken meglévő reprezentációja alapján. 

Ennek megfelelően a kutatás keresőszavas desk research módszerrel valósult meg. A 

keresőszavas módszer mellett azért döntöttünk, mert főként a nagyobb intézmények esetében 

bizonyos szolgáltatások csak bizonyos karokon jelennek meg, más karokon ezek nem elérhetőek, 

vagy nem helyben elérhetőek, így pedig a központi portál önmagában való vizsgálata nem 

elégséges. 

A desk research módszerrel megvalósuló kutatásba végül 35 felsőoktatási intézményt vontunk be. 

Az intézmények kiválasztási szempontja az volt, hogy nappali tagozatos hallgatóik száma (akik a 

vizsgált szolgáltatások elsődleges célközönsége) meghaladja az 1000 főt. Ezt az intézményi kört 

három további speciális intézménnyel egészítettünk ki, ezek a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem (a művészeti elitképzés megismerése végett), valamint a Central Europe University és 

az International Business School (a hazai környezetben adaptálódott nemzetközi gyakorlatok 

megismerése miatt). Így összességében 35 intézményt vontunk be a kutatásba, melyek a hazai 

hallgatói létszám több mint 97 százalékát lefedik. 

A bevont intézmények honlapjait vizsgálva célunk az volt, hogy feltérképezzük a hallgatói 

szolgáltatások palettáját, ennek során több mint 100 darab elemi szolgáltatást vizsgáltunk meg 

minden egyes intézmény esetében. A szolgáltatásokat rögzítő excel adattáblát a kutatáshoz 

mellékeljük. 

 A kutatási szakasz eredményei arról tudósítanak, hogy a hallgatói szolgáltatások megjelennek-e, 

illetve hogyan jelennek meg az intézményi honlapokon – így lényegében a szolgáltatások 

láthatóságát vizsgáltuk. Feltételezzük, hogy a láthatóság a szolgáltatás működésének egy 

indikátora, így egy szolgáltatás működési jellegzetességeinek fontos eleme. 

 A vizsgálat során az alábbi szempontok szerint gyűjtöttünk információkat: 
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2.3.1. tábla: Az online desk research szempontrendszere 

Megnevezés Leírás Kategóriák 

Online megjelenés 

A vonatkozó oldal frissítési 

gyakorisága, gondozottsága 

alapján. 

0 - Nincs nyoma 

1 - Nem működő szolgáltatás 

2 - Nem egyértelmű működésű 

3 - Működő, aktív szolgáltatás 

9 - Intézménnyel nem szerződésben lévő, piaci 

szereplő által elérhető szolgáltatás 

Dokumentáltság 

Az információtartalom 

részletezettsége, letölthető 

dokumentumok. 

0 - rosszul dokumentált 

1 - jól dokumentált 

9 - dokumentumok zárt felületen 

Felelős személy 

elérhetősége 

A felelős személy 

elérhetősége 

0 - nincs 

1 - van elérhetőség, de nem név szerint 

2 - van, név szerint 

Univerzalitás 
Az intézményi struktúrába 

való illeszkedés. 

1 - Minden karon megszervezett szolgáltatás 

2 - Karok többsége által szervezett szolgáltatás 

3 - Campusokhoz kötődő szolgáltatás 

4 - Karok kisebbségén elérhető szolgáltatás 

A szolgáltatás 

igénybe vételének 

korlátai 

Anyagi 
0 - nincs 

1 – van konkrét összeg 

Létszámkorlátozás 

 

0 - nincs 

1 - van  

2 - regisztráció köteles 

999 - nem eldönthető  

Szociális helyzet alapú  

 

0 - nincs 

 1 - van   
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A láthatóság kapcsán kizárólagosan az első három szempontot elemeztük, ezekből hoztuk létre a 

láthatóság két dimenzióját: 

 Online megjelenés: Az adott elemi szolgáltatás megjelenik-e, illetve hogyan 

jelenik meg az intézmény honlapján – így a mutató lényegében kifejezi, hogy az 

adott elemi szolgáltatás mennyire tekinthető működőnek. (Működő aktív 

szolgáltatás – 10 pont, Nem egyértelmű működésű – 5pont, Intézménnyel nem 

szerződésben lévő, piaci szereplő által elérhető szolgáltatás – 3 pont, Nem működő 

szolgáltatás – 2 pont, Nincs nyoma – 0 pont) 

 Információtartalom: Itt az elemi szolgáltatás dokumentáltsága és a kapcsolattartó 

elérhetősége szempontokat ötvöztük – így a mutató kifejezi, hogy az adott elemi 

szolgáltatás kapcsán mennyire informatív a honlap. (Rosszul dokumentált – 0 

pont, Dokumentumok zárt felületen – 4 pont, Jól dokumentált – 5 pont, Név 

szerinti elérhetőség – 5pont, Nem név szerinti elérhetőség – 2 pont, Nincs 

elérhetőség – 0 pont). 

A két dimenzió alapján százas skálára vetített aggregált indexeket hoztunk létre. Ezek szintjei: 

 Szolgáltatási alterület indexek: Az elemi szolgáltatások pontértékeinek átlaga – 

minden elemi szolgáltatást egyenlő hangsúllyal vesz figyelembe. 

 Szolgáltatási főterület indexek: A szolgáltatási alterületek pontértékeinek átlaga 

– minden szolgáltatási alterületet egyenlő hangsúllyal vesz figyelembe. 

 Összesített index: A szolgáltatási főterületek pontértékeinek átlaga – minden 

szolgáltatási főterületet egyenlő hangsúllyal vesz figyelembe. 

Az intézményi struktúrába való illeszkedésével, illetve a szolgáltatás igénybe vételének 

korlátaival kapcsolatos információk feldolgozását közvetlenül az egyes alterületek bemutatása 

során elemezzük. 
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2.4  A hallgatói szolgáltatások szakértői interjúk tükrében – beavatkozások 

A szakértői interjúk során 8 előre meghatározott, valamint 4 kiválasztott intézményben 

igyekeztük valósítani az online interjús adatfelvételt. Ezek mellett további 6 speciális 

intézményben csak egy szolgáltatási tématerületet vizsgáltunk. 

2.4.1. tábla: A szakértői interjú intézményei 

Intézmény 
Interjúalanyok 

száma 
Megjegyzés 

Budapesti Corvinus Egyetem 6 fő Tervezetnek megfelelően 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 6 fő Tervezetnek megfelelően 

Debreceni Egyetem 7 fő Fontos területek miatt +1 fő 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 6 fő Tervezetnek megfelelően 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 0 fő 

Nem volt válasz nyerhető a 

megrendelő közbenjárására 

sem  

Pécsi Tudományegyetem 6 fő Tervezetnek megfelelően 

Semmelweis Egyetem 6 fő Tervezetnek megfelelően 

Szegedi Tudományegyetem  7 fő Fontos területek miatt +1 fő 

Kodolányi János Főiskola 6 fő Tervezetnek megfelelően 

Óbudai Egyetem 6 fő Tervezetnek megfelelően 

Dunaújvárosi Főiskola 5 fő 
Debrecen miatt -1 fő 

Nyugat-Magyarországi Egyetem 6 fő Tervezetnek megfelelően 

Miskolci Egyetem 1 fő Tervezetnek megfelelően 

International Bussiness School 0 fő 
Visszautasított 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 fő Tervezetnek megfelelően 

Liszt Ferenc Zeneművészeti 1 fő Tervezetnek megfelelően 

Central European University 1 fő Tervezetnek megfelelően 

Széchenyi István Egyetem 1 fő Tervezetnek megfelelően 
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A fentieknek megfelelően a kutatás során a hallgatói szolgáltatásfejlesztésekkel kapcsolatos 

beavatkozások feltárásába összesen 72 interjúalanyt sikerült bevonnunk. Mivel a speciális 

intézmények esetében az összes interjú mennyisége megegyezik egy előre meghatározott 

intézményben felvett interjú számával, így statisztikailag 12 intézmény adataival rendelkezünk.  

A szakértők interjúkra történő felkérésének módja a következő volt: az adatfelvétel segítésére 

rendelkezésünkre álló intézményi OH-koordinátorokat arra kértük, hogy egy 18 szolgáltatási 

területet felsoroló táblázatban jelezzék, hogy az intézményükön belül kik az adott terület 

szakértői. Természetesen számos olyan szolgáltatási terület lehetséges, melynek szakértői más 

területek szakértői is (például egy oktatási rektorhelyettes, akinek a felügyelete alá tartozik a 

tehetséggondozás, a szakváltás és a szakmai gyakorlati lehetőségek). Ráadásul mi is akként 

instruáltuk az OH-koordinátorokat, hogy olyan szakértőket ajánljanak számunkra, akik lehetőleg 

minél több terület fejlesztésére rálátnak, hogy minél szélesebb merítésből kerüljenek elő a 

beavatkozások.   

Minden interjú elején arra kértük az interjúalanyokat, hogy sorolják fel azokat a beavatkozásokat, 

melyek az intézményükben az elmúlt 3-5 évben történtek. E közben nem használtunk semmilyen 

szolgáltatási területi megkötést, így az is lehetséges volt, hogy valakihez hiába tartozott a 

szakváltás segítésének tématerülete, az interjú során egyetlen e területhez tartozó beavatkozást 

sem hozott szóba. Miután az interjúkészítőink rendelkezésére állt az „említett beavatkozások” 

listája, arra kértük interjúalanyainkat, hogy válasszák ki közülük a jó gyakorlatokat. Az interjúk 

hátralévő részében ezen gyakorlatok részletes átbeszélése történt meg, ezeket nevezzük”feltárt 

beavatkozásnak”. Amennyiben túl sok jó gyakorlat került elő a beszélgetések során, úgy az 

intézmények belső forrásaiból megvalósításra kerülő beavatkozásokat preferáltuk, lévén, hogy 

ezek esetében inkább számíthattunk az általános gyakorlatoktól eltérő beavatkozások 

megismerésére. 

2.4.2. tábla: A kutatás során feltárt beavatkozások áttekintése (átlagok) 

 n 
Egy 

alterületre 

jutó… 

Egy 

intézményre 

jutó… 

Egy 

interjúalany-

ra jutó.. 

Egy alterületre 

jutó egy interjú 

alany által… 

…alterület 18 x 11,2 1,9 x 

…említett 

beavatkozás 
486 27,0 44,2 7,4 4,0 

…feltárt 

beavatkozás 
196 10,9 17,8 3,0 1,6 

 

 

A kialakított módszerről megállapítható, hogy az elvárásoknak megfelelően működött. Az 

intézmények esetében a 18 alterületből átlagosan 11-et sikerült feltárnunk. Egy átlagos 

interjúalany 1,9 szolgáltatási témával kapcsolatban nyilatkozott kompetensen, átlagosan 7,4 

beavatkozást említett, melyek közül átlagosan 3-at sikerült részletesen feltárni. Azaz összesen 
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486 beavatkozást említett 66 interjúalanyunk, melyek közül 196-ot ismertünk meg alaposabban. 

Természetesen ez utóbbiak esetében van némi átfedés, például az ügyviteli rendszer fejlesztése 

nagyon sok területen érezteti hatását, így például Szegeden három interjúalanynál is a feltárt 

beavatkozások közé került. Éppen ezért a fenti adatok a rögzített említések és feltárt 

beavatkozások számát mutatja.  

2.5  Az alterületek részletes megismerése szakértői adatlapok segítségével – 

szakértői online survey  

 

Már a kutatás szervezésének első pillanatában, azaz az OH koordinátorokkal történő 

kapcsolatfelvételkor egyértelművé vált, hogy meglehetősen ritkák az olyan intézményen belüli 

szakértők, akik a több alterületet átfogó szolgáltatási területek mindegyikére rálátnának, ellenben 

az alterületek olyan kombinációi is előfordulnak, amelyek miatt az adatfelvétel szervezésekor az 

alterületeket érdemes figyelembe venni (pl.: sport és kollégium, vagy karrier és alumni). Így 

gyorsan világossá vált, hogy az egyes intézmények esetében nem lehet a hallgatói 

szolgáltatásokat mind a 18 alterületre kiterjedően megismerni, lévén, hogy intézményenként csak 

hat interjúalanyt van módunkban felkérni.  

Ráadásul a műszaki leírás alapján a szakértői interjúknak két elkülöníthető célt kellett 

teljesíteniük. Az egyik a hallgatói szolgáltatások beavatkozásainak felmérése. A másik az 

ismeretek összegyűjtése a szolgáltatási területek elemi szolgáltatásainak általános jellemzőiről, 

mennyiségi, minőségi, valamint szervezeti háttérre és célrendszerre vonatkozó ismeretekről 

egyaránt. A próbakérdezések ugyanakkor rámutattak arra, hogy a két cél együttes megvalósítása 

az interjúalanyok kutatásunkra fordítható idejének korlátja miatt megvalósíthatatlan.  

Ezért a jobban formalizálható témát, azaz a szolgáltatási területek általános jellemzését, online 

kérdőíves technikával – mint kiegészítő módszerrel – igyekeztünk feltárni, mely lehetővé tette, 

hogy teljeségre törekedjünk. A kutatás tervezése során így minden egyes alterületre saját 

kérdőívet dolgoztunk ki, mely érintette az alterületen belül megjelenő célrendszert, a célrendszer 

teljesítésének mérését és ezzel összefüggésben a fontosabb elemi szolgáltatások jellemzőit (pl.: 

igénybe vevők száma, hozzáférés korlátai), az alterület szervezeti hátterének és humánerőforrás 

lehetőségének, valamint a fejlesztési lehetőségek és gátaknak megismerését. Összességében a 18 

alterületet átfogó kérdőív több mint 1400 itemet tartalmazott. 

Mivel a kitöltés önkéntes volt, ez együtt járt a jelentős adathiány lehetőségével. Ezt azzal 

próbáltuk mérsékelni, hogy az intézményi OH koordinátoroktól származó mind a 18 alterületre 

kiterjedő, alterületenként optimálisan két-két szakértőt tartalmazó szakértői listából minél több 

embert igyekeztünk felkérni, hogy az alterületenként 15 percet igénybe vevő kitöltési idő ne 

halmozódjon azoknál, akik több alterületért is felelősek. Az OH koordinátorok szerepének 

fontosságát jól mutatja, hogy az egyetlen teljes körű adatfelvételre kijelölt olyan intézményben, 

ahol a szervezési munkánkat nem segítette koordinátor, végül is nem tudtuk feltárni a kitöltők 

optimális körét, ezért a Kodolányi János Főiskola kimaradt a kérdőíves adatfelvételből a 
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Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együtt, akik nem tudták a részvételt vállalni. Ennek 

tükrében a kitöltés a következőképpen alakult. 

Az adatfelvétel során maximálisan 198 alterületi kérdőív érkezhetett volna vissza, de csak 107 

kitöltést regisztráltunk, ami 54 százalékos kitöltési aránynak felel meg. Ugyanakkor egyes 

alterületek között jelentősek az eltérések. Vannak olyan alterületek, ahol a kitöltés 73 százalékos, 

és vannak olyanok is, ahol mindössze 27 százalékos. Ennek megfelelően természetesen az 

intézmények közötti kitöltöttség is igeneltérő képet mutat. 

 

 2.5.1. tábla:A kutatás során kitöltött alterületi kérdőívek intézményenként 
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Toborzás x   x x   x  x x 6 
Felvételi támogatás x  x x x  x x x x x 8 
Hallgatói integráció  x       x  x 3 
Szakváltás   x x   x x  x  5 
Egyetemi élet  x  x x     x  4 
Karriertámogatás  x  x x  x x  x x 7 
Alumni  x  x x  x x   x 6 
Kollégiumok  x x  x x x x  x  7 
Hallgatói juttatások  x x  x x x   x  6 
Költségtérítés   x x  x x   x  5 
Külső szakmai 

lehetőségek 

tanulmányi 

lehetőségek 

  x  x    x   3 
Könyvtár, jegyzet x x x   x x x  x  7 
Digitális szolgáltatások  x x  x x x x x x  8 
Tehetséggondozás   x x  x x  x   5 
Minőségbiztosítás x x  x  x x x x   7 
Speciális hallgatói 

csoportok 

 x  x x x  x  x  6 
Külföldi hallgatók x x  x  x x  x   6 
Sportolás x x x x  x x   x  7 
Összesen 
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2.6  Esettanulmányok és a hallgatói visszajelzések gyűjtése – adaptálható jó 

gyakorlatok feltárása 

 

Az interjús kutatási fázis egyik legfontosabb feladata volt, hogy megismerjük azokat a 

beavatkozásokat, jó gyakorlatokat, melyeket az esettanulmányok során részletesesen feltárunk. 

Az esettanulmányok kiválasztása kapcsán alapvető cél volt, hogy minden egyes szolgáltatási 

területről legalább egy jó gyakorlatot kiválasszunk, ezek mellett hetedik jó gyakorlatként egy a 

speciális hallgatói szolgáltatások területéről kikerülő szolgáltatást választottunk ki. A kiválasztás 

során kutatói ajánlást tettünk, mely szerint minden szolgáltatási terület esetében két feltárt 

beavatkozást aánlottunk az OH szakértőnek, akik a két beavatkozás közül egyet-egyet 

választottak ki.  

2.6.1.tábla: A kiválasztásra került esettanulmányok és hallgatói adatgyűjtések 

Esettanulmány témája Intézmény Hallgatói adatgyűjtés 

MODULO Átfogó elektronikus ügyviteli rendszer 
SZTE 

Hallgatói fókuszcsoport a 

felhasználók körében 

Nemzetközi hallgatók Tanulmányi Osztályának és 

Hallgatói Szolgáltatási Irodájának szétválasztása 
PTE 

Páros interjú a nemzetközi HÖK 

tisztségviselőivel 

Karrier iroda átfogó működése, különös 

tekintettel a forrásbevonásra 

BCE 

DPR másodelemzés  

Az intézmény nem járult hozzá az 

alumni listáján keresztüli kutatáshoz 

Szakmentori rendszer 
DUF 

Írásos tapasztalati beszámolók 

elemzése 

Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja 

(DETEP) 
DE 

Hallgatói fókuszcsoport a 

programban résztvevőkkel 

Sportközpont működési tapasztalatai 
BME 

Helyszíni kérdőíves adatfelvétel a 

szolgáltatás használóival 

Fogyatékos koordinátori rendszer működése 
ELTE 

Online kérdőívezés speciális helyzetű 

hallgatókkal 
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Az esettanulmányoknál alkalmazott szakértői interjúk általános felépítését a zárótanulány 

mellékleteként csatoltan közreadjuk.  

Az interjúk során az alábbi nagyobb témacsoportok kerültek említésre: 

 A szolgáltatás igénybe vétele hallgatói oldalról (A szolgáltatás részletes bemutatása) 

 A horizontális szempontok kifejtése (Hallgatókra gyakorolt hatások megismerése) 

 A hallgatói visszajelzések, vélemények megismerése, elégedettség mérés 

(Minőségbiztosítás) 

 A szolgáltatás miként hat az intézmény működésére, más szolgáltatásokra (Szervezeti 

háttér, intézményi hatás, célrendszer megismerés) 

 A szolgáltatás intézményi támogatottsága, fejlesztési és működési források 

(Finanszírozási és fejlesztési lehetőségek) 

 Adaptálhatósági lehetőségek megítélése (A fejlesztés buktatói, más intézmények történő 

bevezetés kihívásai) 

Az interjúk szervezése közben törekedtünk arra, hogy a szakértői interjúk során lehetőleg minél 

több intézményi szakértővel találkozzunk és ne csak azzal, aki az adott szolgáltatást a 

beavatkozások feltárása során figyelmünkbe ajánlotta. Így a jellemző interjúhelyzet ebben a 

kutatási fázisban a páros interjú volt.  

Az esettanulmányokhoz kapcsolódó hallgatói adatgyűjtés módszertanát az egyes 

esettanulmányok ismertetése során részletesen bemutatjuk. 

2.7  Brit felsőoktatás hallgatói szolgáltatásának feltárása – nemzetközi tanulmány 

A kutatás során hat kiválasztott egyetem honlapjának beható tanulmányozásával gyűjtöttük 

adatokat. Azaz kutatásunk nem lépett fel a szolgáltatások teljes körű és rendkívül precíz 

leírásának igényével, hanem a brit egyetemek szolgáltatásai közül a legtipikusabbak 

azonosítására vállalkozott, melyek nagyfokú elterjedtségük és hatékonyságuk miatt a hazai 

hallgatói szolgáltatások fejlesztésének irányát is kijelölhetik.  

 A módszer kiváló az alapvető szolgáltatások tanulmányozására, hiszen az egyetemek 

többségének célja, hogy transzparens, a nagyközönség számára is elérhető információkat tegyen 

hozzáférhetővé egyrészt saját hallgatói, másrészt pedig az intézmények iránt érdeklődők számára, 

hiszen nagy a verseny az egyetemek között a leendő hallgatókért. Ráadásul a brit gyakorlatban az 

átláthatóságot a minőségbiztosítási rendszer is megköveteli. 

A kutatásba a következő brit egyetemeket vontuk be: 

 University of Cambridge 

 University of Exeter 

 University of Glasgow 

 Lancaster University 

 London Metropolitan University 

 University College London  
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2.8  Egyéb alkalmazott módszerek 

 

Nemzetközi gyakorlatok: Kutatásunk keretében az Eurydice nemzetközi hálózat szakértőit kértük 

fel arra, hogy néhány kérdés esetében ismertessék hazájuk gyakorlatát. Kérdéseinket azokhoz a 

szolgáltatási területekhez igazítottunk, ahol a hazai körkép alapján a legmarkánsabb eltéréseket 

tapasztaltunk a hazai intézményi gyakorlatban. Az egyik téma a nemzetközi hallgatóknak nyújtott 

kizárólagos szolgáltatások körét, illetve a hazai hallgatókkal történő integrációjúkat segítő 

szolgáltatásokra vonatkozott, míg a másik téma a graduális időszak alatt a hallgatók oktatási 

feladatokba történő bevonására (demonstrátor rendszerek) vonatkozott. A kérdések 

megválaszolására a külföldi szakértőknek egy hónap állt rendelkezésre, bár ennek nagy része az 

év végi ünnepi időszakra esett. Kérdéseinkre végül 14 ország szakértői válaszoltak. 

Hallgatói lekérdezés: Kutatásunk kapcsolatban áll a TÁMOP 7.2.1 projekt 4. kutatásával 

(„Országos és regionális reprezentatív vizsgálatok a képzésekkel és a tudománnyal kapcsolatos 

attitűdökről”), melynek keretében nagymintás reprezentatív adatfelvétel valósult meg, ennek 

kérdőívében sikerült témánk szempontjából is néhány releváns kérdést lekérdezni. Az adatbázis 

januári kézhezvétele után igyekeztünk a szükséges elemzéseket elvégezni, és az eredményeket – 

ahol relevanciájuk és érvényességi szintjük megengedte – beépítettük a zárótanulmány megfelelő 

fejezeteibe. 
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3. Főbb megállapítások – Javaslatok 

 

Ebben a fejezetben a kutatás eredményeire alapozva bemutatjuk azokat a javaslatainkat, melyek a 

hazai hallgatói szolgáltatások fontosabb jövőbeli beavatkozási pontjainak tűnnek. A javaslatok 

egy részét a kutatásba bevont szakértő interjúalanyok fogalmazták meg, más részüket az 

empirikus adatfelvételekre alapozzuk, míg a harmadik részük kutatás során keletkezett 

benyomásaink – a szövegben ez utóbbit külön jelöljük. Ennek megfelelően az alább olvasható 

javaslatok elsődlegesen az adott szolgáltatási alterületek fejlődési, fejlesztési irányainak 

megragadására törekszik. 

Tehetséggondozás: 

Fontosabb hazai tanulmányi versenyek (pl.: OTDK) esetében, a hazai ösztöndíj rendszereken 

keresztül (vagy a versenybe építve) hozzáférhessenek a hallgatók az utazáshoz és a helyszínen 

tartózkodáshoz szükséges pénzügyi forrásokhoz. Másik lehetőség, hogy a versenyek támogatásán 

keresztül történjen a résztvevők költségeinek finanszírozása. Ugyanis jelenleg általános 

gyakorlat, hogy erre a célra az intézmények fejlesztési pályázati forrásokat (TÁMOP 4.2.2/B) 

fordítanak, amely gyakorlat hosszú távon fenntarthatatlan. 

Érdemes szorgalmazni, hogy a tanulmányi ösztöndíjrendszer mellett kerüljön kialakításra 

tudományos/kutatói ösztöndíjrendszer is az intézményekben, mely a tudományos, kutatói 

tevékenységük, produktumaik alapján részesítheti támogatásban a hallgatókat. Mintaként 

szolgálhat a Debreceni Egyetem Tehetség Programja. A fenntarthatóság érdekében érdemes lenne 

e rendszerek támogatását belső források, illetve külső, céges források bevonásával megteremteni.  

A cégek támogatásának becsatornázásához hatékony lenne adó- és/vagy járulékkedvezményt 

biztosítani. Amennyiben a tehetséggondozó rendszerben alacsony marad a céges részvétel, úgy a 

tehetséggondozó rendszerek kizárólag a tudományos utánpótlásképzést teszik lehetővé, viszont a 

kutatói életpálya – már, ha az oktatói helyek bővülése és oktatói teljesítménymérés nélkül 

beszélhetünk ilyenről – elsődlegesen csak a tudományegyetemek hallgatói számára vonzó. Ez 

alapján a tudományegyetemeken (és művészeti intézményeken) kívüli tehetséggondozás 

fejlesztése esetében a munkaerő-piaci szereplők bevonása indokolt. 

A fentiekből következően is érdemes lenne a felsőoktatási tehetséggondozó rendszer 

finanszírozását áttekinteni – ez szemben a jellemzően elemi szintű beavatkozásokkal, a 

tehetséggondozás intézményi rendszerének átgondolását tenné lehetővé. Ennek során fontos 

lenne áttekinteni az oktatók tehetséggondozó munkájának honorálását, a tehetséggondozó 

munkájuk teljesítménymérését, mert jelenleg ezeken a területen gyakorlatilag csak életmű díjakat 

osztanak. 

Külföldi hallgatók szolgáltatásai és nemzetköziesedés 

Az intézmények nemzetköziesedése a szolgáltatásfejlesztések egyik kulcsterületének tűnik a 

következő tervezési időszakban. Ennek oka egyrészt, hogy a hazai intézményeknek az Európai 
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Felsőoktatási Térségben kell megállniuk a helyüket, másrészt a külföldi – különösen az uniós 

országokon kívüli – hallgatók intézménybe vonzása egyre fontosabb területté válik az 

intézmények egy részének. Harmadrészt pedig a külföldi hallgatókat célzó hallgatói 

szolgáltatások során olyan szervezési gyakorlatokat építhetnek ki, mely a hazai hallgatók számára 

nyújtott szolgáltatások fejlesztéséhez is hozzájárulnának. Ezeken túl az intézmények 

nemzetköziesedése a hallgatók nemzetközi mobilitását is elősegíti, révén, hogy egy külföldi félév 

jóval kisebb váltást követel meg tőlük. A hazai intézmények számára egyértelmű előnnyel jár a 

nemzetköziesedés folyamatában való részvétel, míg az abból történő kimaradás az egész hazai 

tudományos élet perifériájának helyeződésével jár. A kutatásunk alapján – bár paralel jelleggel – 

a nemzetközi hallgatók számára nyújtott szolgáltatások rendszere organikusan fejlődik, melyhez 

kapcsolódóan két beavatkozási pontra való koncentrálást javasolnánk: 

Javasoljuk egyfelől a külföldi oktatók alkalmazását, akik puszta jelenlétükkel elő tudnák segíteni 

az intézmények nemzetköziesedését. Ennek érdekében érdemes lenne támogatni, hogy a hazai 

felsőoktatási intézmények külföldi oktatókat minél hosszabb időre tudjanak foglalkoztatni, mely 

során épülne nemzetközi kapcsolatrendszerük, illetve jelentős szakmai, tudományos és szervezeti 

tudást is felhalmozhatnának. Bár nyilván minél hosszabb idejű foglalkoztatás jön létre annál 

nagyobbak az elérhető változások, de a rövid idejű programok is hozhatnak jelentős változásokat. 

Ilyen szempontból rendkívül előre mutatóként tekintünk a Kodolányi János Főiskola nemzetközi 

hetének kurzussorozatára, mely során egy hétig csak idegen nyelvű órákat tartanak külföldi 

oktatók, amelyeket kreditért lehet elvégezni.   

Javasoljuk másfelől, hogy a külföldi hallgatók toborzásának erősítését az intézmények idegen 

nyelvű (főként angol) képzéseire. Ennek érdekében javasoljuk, hogy különösen az unión kívüli 

célország oktatási piacán a magyar felsőoktatási intézmények közösen képviseltessék magukat. 

Szakértőink szerint a nemzetközi oktatási vásárokon, kiállításokon való részvétel rendkívül 

fontos, ugyanakkor önmagban és főként kampány jellegűen nem elégséges. Előremutató 

példának a német DAAD ilyen jellegű tevékenységét tekintik, mely folyamatos jelenlétet biztosít 

az intézményeknek Kelet-Európától a Távol-Keletig, miközben a szervezés és lebonyolítás terheit 

is átveszi. 

Karrierszolgáltatások és munkáltatói kapcsolatok 

Mind a hazai szakmai gyakorlatokkal, mind a karrierszolgáltatással kapcsolatos fejlesztések 

szervezeti hátterét jellemzően a karrierirodák biztosítják, melyek kialakításához és fejlesztéséhez 

nagy lendületet adott a TÁMOP 4.1.1C pályázat. Ugyanakkor a kutatásban résztvevő szakértői 

interjúk alapján egyértelműen megállapítható, hogy a szolgáltatások működésének szempontjából 

a legfontosabbnak tekinthető céges és vállalati kapcsolatok kiépülése még gyerekcipőben jár. 

Ennek egyik jó fokmérője, hogy a szolgáltatási alterület palettáján meglehetősen kevés olyan 

szolgáltatás működik, melyek esetében az intézmények külső forrást is be tudnak vonni. 

Különösen nehéz helyzetben vannak azok az intézmények, melyek szűkebb környezetében a 

folyamatos munkaerő-kereslettel bíró cégek száma alacsony, illetve a válság hatására csökkent. 

Éppen ezért szükségesnek tűnnek további olyan programok, melyek segítséget nyújtanak az 
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intézmények számára céges partnerek felkutatására a kis- és középvállalkozó szektorban, akár 

régiókon, netán országhatárokon átívelve. Fontos lenne kezelni azt a problémát, hogy a kis-, és 

középvállalatok számára a fajlagos költsége az intézményekkel történő kapcsolatkialakításnak 

magas, lévén, hogy csak időszerűen és akkor is csak kis létszámban keresnek friss diplomás 

munkavállalókat. 

Ezen túl érdemes lehet az intézményeknek arra törekedni, hogy a fontosabb cégekkel olyan 

stratégiai partnerségeket alakítsanak ki, melyek során a szakmai gyakorlatoktól kezdve, az 

intézmény kutatási potenciáljainak az igénybe vételén keresztül, a hallgatók intézményen belüli 

toborzásig számos lehetőséget csomagban tudnak „értékesíteni”. 

Fontos megjegyeznünk azt is, hogy a szolgáltatási alterületen belül az intézmények – szinte 

kizárólag – a hallgatók álláshoz juttatását propagálták, míg a vállalkozóvá válás támogatása csak 

elvétve (Óbudai Egyetem) jelent meg az interjúk során. Ugyanakkor a start-up vállalkozások 

fejlesztésének intézményi elősegítése, a cégalapítási, gazdálkodási és menedzser ismeretek 

átadása főként a műszaki- és agrártudományok, valamint a természettudományi, és élettudományi 

területeken fontos lenne. 

Külön szót kell ejtenünk a karriertanácsadásokról, amelyek esetében egy erőteljes 

szolgáltatásfejlesztés volt megfigyelhető. Ennek során sok intézményben bevezették ezt a 

szolgáltatástípust, illetve növelték kapacitásaikat. Ugyanakkor a TÁMOP program lejárása után 

ezen szolgáltatások működtetése a jelenlegi színvonalon erősen kétséges. Néhány helyen (pl.: 

PTE) azzal próbálkoznak, hogy a meghonosodott főként csoportos, tréning jellegű elemeket 

beépítsék a curriculumokba. Ez egy mindenképpen támogatandó irány, ugyanakkor az egyéni 

jellegű fejlesztésekre csak korlátozottan kínál megoldást. A karriertanácsadások rendszerének 

további fejlesztését az is indokolná, hogy a szakértők minden esetben hasznosnak és hatékonynak 

ítélték ezeket – ugyanakkor a működtetés a fejlesztési forrásokból történő finanszírozása 

önmagában nem szolgálja a fenntarthatóságot. 

Minőségbiztosítás és irányítási rendszerek 

A minőségbiztosítási rendszerek kiépülése az elmúlt években kapott nagyobb lendületet, melyben 

nagy szerepe van a DPR és AVIR rendszereknek, valamint a TÁMOP 4.1.4 (Minőségfejlesztés a 

felsőoktatásban) programnak. Kutatásunk alapján az eredmények kétarcúak, a fontosabb 

szolgáltatásfejlesztések bár megvalósultak a területen, de azok a napi működésnek nem 

feltétlenül váltak integráns részévé. Éppen ezért aktuálisnak tartanánk az intézmények külső 

minőségbiztosítási auditjának a megvalósítását, azzal a céllal, hogy az rámutasson az 

intézményen belül megfelelően működő és fejlesztendő területekre a minőségbiztosítás területén. 

Egy ilyen jellegű programot akkor tekintenénk hatékonynak, ha a minőségbiztosítás 

folyamatának szervüléséhez hozzájárul, elősegíti, hogy az intézmény működési kultúrájának a 

része legyen. 
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Toborzás és más képzés előtti szolgáltatások  

A megfelelő hallgatói létszám biztosítása a szakértői interjúk alapján főként a kisebb vidéki 

intézményeknek számára jelent komoly kihívást. A kutatás alapján azt tapasztaltuk, hogy a 

toborzási rendszerek kiépültek, a felsőoktatási intézmények nagy számban rendelkeznek 

középiskolai kapcsolatokkal, és elsődlegesen a személyes kapcsolatok kialakítására törekednek a 

leendő hallgatóikkal. Ennek megfelelően az Educatio kiállítás, illetve a regionális oktatási börzék 

nagy szerepet játszanak (a nagyobb intézmények, mint a Debreceni Egyetem maguk is 

szerveznek ilyeneket), akárcsak a nyílt napok. Az internetes információközlés szempontjából 

kiemelkedően fontos a felvi.hu szerepe, mely miatt az intézmények honlapjainak online 

tartalomfejlesztése háttérbe szorult, az intézmények inkább a web2-es platformokat próbálgatják. 

Fontos trend még, hogy a toborzás során az intézmények elsődlegesen a jó képességű 

középiskolás diákokat igyekeznek megszólítani, a közepes, illetve a közepesnél rosszabb 

képességű diákokra koncentráló programokat elvétve találunk, és azon kevés érettségi felkészítő 

tanfolyam sem tekinthető ilyennek, amely még megmaradt az intézmények szervezésében. 

Ugyanakkor a felsőoktatás beválása és a hallgatói létszám növelése érdekében épp az átlagos 

tudású és képességű középiskolás diákoknak szóló programok lennének elsődlegesen fontosak.  

Lemorzsolódást csökkentő, hallgatói integrációt segítő szolgáltatások 

A lemorzsolódás kapcsán alapvetően két különböző problémakört tártunk fel:  

 finanszírozási problémák, mely sok esetben visszavezethető a hallgatók szociális 

hátterére, de oka lehet – főként levelező szakos hallgatóknál – a munkaerő-piaci helyzetük 

megváltozása (ez utóbbi a diplomamunka megírását vagy a szükséges nyelvvizsgák 

megszerzését is gátolhatja).  

 képzési követelmények nem teljesítése, mely mögött problémaként állhat a nem megfelelő 

középiskolából hozott tudás, az önbizalomhiány, a tanulásra való módszertani 

felkészületlenség, esetleg a nem megfelelő szakválasztás, vagy a középiskolából való 

„szabadulás” utáni túlkompenzálás (bulis életmód). 

Természetesen a különböző részproblémák kezelése eltérő – sokszor személyre szabott – 

megoldásokat követel, éppen ezért tartjuk rendkívül jó kezdeményezésnek a Dunaújvárosi 

Főiskola szakmentor rendszerét, mely rendszerszinten kezeli a lemorzsolódás problémáját, és a 

szakmentorok számára a problémák megoldásához számos eszközt biztosít, mint a szakmentor 

órák, személyes konzultációk, kedvezményes fizetési konstrukciók, egyéni órarend felajánlása, 

korrepetálások, tanácsadások. 

A legjelentősebb fejlesztésekre a területen belül a hallgatói tanácsadások esetében került sor, 

főként a TÁMOP 4.1.1 program keretében, melynek köszönhetően az intézmények jelentősen 

tudták növelni pszichológiai, mentálhigiénés és életvezetési tanácsadásaik számát és kapacitását, 

illetve ezek mellett számos tréning megszervezésére is lehetőség nyílt. A szakértői interjúk 

alapján ugyanakkor úgy tűnik, hogy a támogatási időszak lejárta után ezeknek a 

szolgáltatásfejlesztéseknek a fenntarthatósága meglehetősen kétséges, mivel belső erőforrásokat 
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nem fognak tudni ezekre átcsoportosítani, miközben úgy ítélik, hogy a hallgatóktól ezekért a 

szolgáltatásoktól még kevésbé tudnak hozzájárulási díjat szedni, mint a karriertanácsadásért és a 

karrierépítéssel összefüggő tréningekért.  

Kutatásunknak ugyanakkor fontos eredménye, hogy a lemorzsolódás csökkentése indukált 

szolgáltatásfejlesztések relatív kis számban valósultak meg a hazai felsőoktatási rendszerben (bár 

ennek kapcsán muszáj megjegyeznünk, hogy ennek a módszertanunk sem kedvezett, hiszen 

elsődlegesen a legnagyobb és egyben legsikeresebb intézmények kerültek nagy számban a 

szakértői interjús kutatásunkba). Éppen ezért csak benyomás szinten tudjuk megfogalmazni, hogy 

szükséges lenne a lemorzsolódás csökkentő szolgáltatási rendszerek átfogó fejlesztésére, melynek 

során a szempontrendszer más alterüeltek működtetésében is nagyobb hangsúlyt kaphatna. 

Képzési szinten belüli és közötti szakváltás segítése 

Az egész alterület a kiépületlenség benyomását kelti – a képzési szinten belüli szakváltást 

elősegítő elemi szolgáltatással például egyáltalán nem találkoztunk a kutatás során. Az 

intézmények inkább a hallgatók megtartására koncentrálnak, jellemzően egyenes tanulmányi 

utakat igyekeznek kínálni az alapszakról a mesterszakra majd tovább a doktori képzésre. Azaz az 

intézmények csak a saját hallgatóik megtartására irányuló szolgáltatásfejlesztéseket valósítottak 

meg a képzési szintek közötti átjárást illetően, más intézmények alapszakosainak célzott, 

rendszerszintű megszólítása nem jellemző. Fontosak lennének az intézmények által szervezett 

képzési börzék - ilyet a kutatás internetes desk research fázisában csak a Szolnoki Főiskola 

esetében találtunk. Kutatásunk eredményei alapján a hatékonyság szempontjából 

megválaszolhatatlan kérdés, hogy érdemes lenne-e támogatni olyan beavatkozásokat, melyek a 

hallgatók képzési szintek közötti intézményváltását segítenék elő – benyomásunk szerint egy 

lassú, organikus fejlődés mutatkozik abban, hogy a hallgatók ne az addigi intézményükben 

folytassák mesterfokú tanulmányaikat, melyet viszont a nagyobb intézmények gátolnak, 

miközben a kevés számú mesterképzéssel rendelkező intézmények inkább elszenvednek. A 

folyamatba történő drasztikus beavatkozás vélhetően elmélyítené ezeket a különbségeket. 

Intézményi digitális kultúra fejlesztése: 

Az intézmények digitális szolgáltatásainak fejlesztése jelenleg is tartó folyamat, melynek 

keretében az egyik legelterjedtebb az intézmények vezeték nélküli hálózattal (wifi) történő 

lefedése – ez a nagyobb intézmények esetében jelenleg csak egy-két kollégiumban nem történt 

meg. Ugyanakkor a számítástechnikai infrastruktúra – különösen a géppark – cseréje, illetve a 

jogtiszta szoftverek beszerzése bár folyamatos működési feladat, ugyanakkor időről-időre nagyon 

hasznos lenne az intézmények számára egy-egy pályázati lehetőség a nagyobb mértékű 

„vérfrissítéshez”. A szoftverekkel kapcsolatban fontos megjegyeznünk, hogy nem általános 

gyakorlat a jogtiszta szoftverek használata, különösen a hallgatók számára nem megoldott, hogy 

a szakmai szoftverek jogtiszta verzióihoz hozzáférjenek a tanulmányaik alatt. Ezért indokolt lehet 

olyan támogatási programok indítása, mely a szakmai szoftverek felsőoktatásban való használatát 

segíti elő, s mely a szoftvergyártók és az intézmények együttműködésén alapul. 
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A digitális kultúra egy másik fontos fejlesztendő pontja az intézmények online megjelenésének 

javítása. Olyan feladatok elvégzése szükséges itt, mint a honlapok átfogó kétnyelvűsítése 

(legalább a statikus tartalmak esetében), a honlapok online akadálymentesítése, a honlapok 

korszerűsítése. Ez utóbbinak sok esetben érdemes kiterjedni az arculati elemek újragondolására, 

illetve a honlapok egységes megjelenések kialakítására úgy, hogy a nagyobb szervezeti egységek 

megkülönböztethetőek legyenek. Ezeken kívül fontos lenne, hogy az intézmények 

rendelkezzenek web2-es stratégiával és a szerint működjenek, mert jelenleg az ilyen jellegű 

csatornák a legtöbb esetben ad hocnak bizonyulnak. Ezeken túl az új platformokra is érdemes 

figyelmet fordítani, és olyan okostelefonokon futtatható applikációkat fejleszteni, melyek segítik 

a hallgatókat az egyetemi éveik alatt a tájékozódásban és naprakész információk megszerzésében 

(ide értve például egy-egy őket érintő óra elmaradását is). Kutatásunk alapján egyelőre csak 

Pécsen rendelkeznek ezzel kapcsolatban tapasztalatokkal. 

Kutatásunk alapján úgy tűnik, hogy a hallgatói szolgáltatások online láthatósága a legtöbb 

alterület esetében nem megfelelő, sok helyen kezdetleges, illetve nem elég informatív. Jellemző 

az is, hogy a honlapokon keresztül nem lehet kideríteni, hogy az adott szolgáltatásnak ki a 

felelőse és/vagy milyen elérhetőségeken keresztül lehet további információt szerezni, 

problémákat jelezni. Ennek alapján valóban szükségesnek tűnik a felsőoktatási intézmények 

szolgáltatásaival kapcsolatos, átfogó online fejlesztés is, mely esetében szükséges végiggondolni 

a hallgatói szolgáltatások biztosításának szervezeti kereteit, a munkatársak jogosultságait, s mint 

ilyet érdemes összekötni egy intézményi- és folyamatmonitoringgal, szervezetfejlesztéssel. Ezen 

fázisok szükségesek ahhoz, hogy a honlapokon kialakuló struktúrák időtállóak legyenek, s ne 

csak a jelenlegi helyzet toldozása-foltozása történjen meg. A kutatás alapján sok esetben az a 

benyomásunk, hogy az intézmények az adott hallgatói szolgáltatást szétszabdalva biztosítják, 

azaz nagyszámú kolléga érintett, de nincs senki, akinek a főprofilja az adott szolgáltatás 

színvonalas, professzionális biztosítása lenne. Az online dokumentáltság fejlesztése nemcsak 

azért tekinthető prioritásnak, mert a rendszer működését hatékonyabbá teszi, de azért is, mert 

megfelelő megvalósítása jelenetős mértékben tehermentesíthetné az intézmények adminisztrációs 

személyzetét. 

Fontos digitális fejlesztési irány, melynek kezdeményei az intézmények jelentős részében 

megjelentek, az ügyviteli rendszerek elektronizálása. Ennek esetében az a veszély áll fenn, ami a 

honlapok esetében be is következett, hogy minden szervezeti egység önállóan oldja meg az 

elektronikussá tételt, melynek eredményeként a hallgatók egy több kapus, több szabvánnyal 

rendelkező rendszert kénytelenek használni, mely az intézményi döntéshozatali folyamatokat is 

jóval nehezebben tudja támogatni, mint a központosított rendszerek. Ez utóbbira jó példa a 

Szegedi Tudományegyetem esettanulmányban is bemutatott megoldása. Az ügyvitel elektronikus 

átállásának támogatása, nem csak az intézményi adminisztráció leterheltségét, hanem a 

minőségbiztosítási folyamatok erősödését is maga után vonná, ezért az ezt támogató fejlesztési 

programok – már csak fenntarthatóságuk miatt – indokoltnak tűnnek, akár a minőségbiztosítási 

kiírásokhoz illeszkedően is.  
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Könyvtár és jegyzetszolgáltatás fejlesztése: 

A digitális tartalmak esetében jelentős fejlesztési irányt jelent a tankonyvtar.hu gyakorlata – 

eszerint a közpénzekből történő tananyagfejlesztéseket nyilvánosan elérhetővé kell tenni. Úgy 

tűnik, hogy jelenleg a kiadói ellenállást a digitális kiadással szemben csak hasonlóan külső 

(pályázati) forrás elérhetővé tételével lehet csökkenteni – ez a már megjelent és széles körben 

használt tankönyvek és tananyagok digitális hozzáférésének biztosítása kapcsán lenne fontos. A 

tankönyvek esetében a multimédiás eszközök használata jelentős hozzáadott értéket tud 

képviselni, példaként a szakértők az anatómiai atlaszt említik. Az államilag támogatott tankönyv 

pályázatok, tananyagfejlesztések a sokat emlegetett áfa problémát is kezelnék, mely abból fakad, 

hogy míg a könyvekre kedvezményes az áfa, a digitális tartalmak szolgáltatásnak számítanak és a 

magasabb áfa kategóriába tartoznak. 

A könyvtárak az infokommunikációs technológia fejlődése során jelentős átalakuláson mennek 

keresztül, ennek során szembetűnő a könyvtárak funkcióváltása. A könyvtárak ma már nem a 

tudás fellelésének egyedüli helyszínei, jóval inkább olyan központok, ahol segítséget lehet kérni 

ahhoz, hogy a szükséges információkhoz minél egyszerűbben hozzá lehessen férni. Ennek 

megfelelően a könyvtárak tanácsadó, segítő, képző funkcióját érdemes fejleszteni, ide értve 

például az elektronikus tartalmak megtalálásával, felhasználásával, kezelésével kapcsolatos 

képzéseket, valamint fontosak, hogy ezen funkciók jobb kiszolgálása érdekében 

megvalósulhassanak belső építészeti átalakítások. Illetve fontosnak tűnik a jelenlegi nyitvatartási 

idő kiterjesztése, s ezzel összefüggésben a büfé szolgáltatások elérhetővé tétele későbbi 

időpontokban, mely a könyvtár tanulótér funkcióját erősítené. Jó gyakorlatként kiemelhetjük a 

vonatkozó nemzetközi kitekintést.  

Lakhatási és kollégiumi szolgáltatások 

A lakhatási szolgáltatások fejlesztése – a külföldi hallgatók albérlethez segítésén túl – 

gyakorlatilag csak a kollégiumokat érinti. Ezen a területen jellemzőek a felújítások, melyek 

esetében az intézmények jellemzően csak kisebb felújításokat, korszerűsítéseket tudnak önerőből 

megvalósítani, ezek kapcsán kiemelkedően fontos szerepe van a pályázati forrásoknak. 

Ugyanakkor azt is megállapíthatjuk, hogy a kapacitások bővítésének szükségletét egyik 

interjúalanyunk sem említette, így a szolgáltatás minőségének növelése, illetve az üzemeltetés 

gazdaságosabbá tétele, melyek a kollégiumi fejlesztések fő csapásirányai.  

Emellett meglehetősen érdekes eredménye kutatásunknak, hogy a kollégiumi szolgáltatás 

kapcsán az online kérdőívünket kitöltő szakértők a kollégiumok közösségformáló erejét, 

szocializációs szerepét emelték ki, miközben ilyen célú beavatkozásokról a kutatás során sehol 

sem adtak számot – az időszak pályázati kiírásai ilyen irányú beavatkozásokat a szakkollégium 

esetében generálhattak, míg a szociális kollégisták közösségi életének szervezése nem került 

fókuszba. Egy a kollégisták helyzetének átfogó megismerését célzó országos kutatás 

mindenképpen hasznos volna. 
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Sportolással kapcsolatos szolgáltatások 

A felsőoktatási intézmények sport szolgáltatásainak a fejlesztése jelentős részben infrastrukturális 

adottságokon múlik. Ezt mutatja az esettanulmányként bemutatásra kerülő BME 

Sportközpontjának példája. Az intézmény különböző tagintézményeinek széttagolása, a 

kampusz(ok) és a sportinfrastruktúrák városon belüli elhelyezkedése alapvetően befolyásolja a 

hozzáférést, mely különösen a szabadidős sporttevékenységre hat, s e tekintetben a 

kollégiumokhoz kapcsolódó sportolási lehetőségek is fontosak. És bár a BME fejlesztése mögötti 

üzleti modellt, főképp a megvalósítás tekintetéből, kiemelendőnek tartjuk, mégis úgy véljük, 

hogy a sportolási lehetőségek közelebb hozását a hallgatókhoz csak átfogó kampuszfejlesztési 

programokkal lehet megvalósítani, melyek esetében a meglévő ingatlanállomány egy részének 

értékesítése, és a beruházások ebből történő fedezése csak néhány esetben lehet járható út.  

Ahol fontos beavatkozási pontot látunk, az az egyetemi, főiskolai élsport. Egyrészt fejleszthetők 

az élsportolók számára szervezett szolgáltatások, erre jó példa a debreceni mentor rendszer. 

Másrészt érdemes lenne legalább lépéseket tenni az egyetemi élsporttal kapcsolatos 

rendezvények az egyetemi életbe való beemelésére, és ezzel párhuzamosan az értelmiségi 

életforma részévé, találkozási ponttá tenni ezeket, melyek segítenének az intézményi identitás 

kialakításában is. Továbbá általános benyomásunk az is, hogy az egyetemi, főiskolai sportélet 

propagálása és publicitása alacsony szintű, s ez a tömegsport, szabadidős sport esetében is 

jellemző. 

Alumni szolgáltatások 

Kutatásunk során az alumni szolgáltatások voltak azok, ahol a feltárt beavatkozások zöme nem 

bizonyult jó gyakorlatnak. A legnagyobb volt diákoktól származó bevételről számot adó PTE 

esetében tavaly 1.600.000 Ft támogatás gyűlt össze (1.500.000 Ft 1%-os felajánlásokból), 

miközben az alumni rendszerük regisztrált tagjainak száma 13.500 fő. Ráadásul az előző évekkel 

összevetve a támogatási összegek trendszerű csökkenéséről számoltak be.  

Fontos megjegyezni, hogy a célok között nem szerepelt az alumni tagság létszámának emelése, 

ebből arra következtethetünk, hogy az alumni rendszerek kiépítése előtt végzett diákok 

megszólítását ma már a nagyobb intézmények lezárt folyamatnak tekintik, s már csak az új tagok 

belépésére koncentrálnak. Ezért az a benyomásunk, hogy mára a legtöbb esetben az alumni 

rendszerek technikai működtetésének feltételei kialakultak, ugyanakkor a keret tartalommal 

történő megtöltése nehézségekbe ütközik. Egy interjúalanyunk úgy fogalmazott, hogy az 

alumnuszok körében ki kell alakítani az intézményi kötődést – de úgy tűnik, hogy erre csak 

korlátozottan képes egy alumni rendszer, hiszen a lehetséges interakciók száma 

nagyságrendekkel kisebb mint az egyetemi, főiskolai évek alatt, ebből az is következik, hogy az 

alumni rendszerek működését identitásteremtéssel az egyetemi évek alatt kell megalapozni. Jól 

érezhető, hogy azok az intézmények, melyek esetében erősebb az identitásteremtés (pl.: mert nem 

estek át intézményi integráción, erős lokális kötődésük van, kisebb méretűek, hagyományokban 

bő közösségi élet jellemzi őket) sikeresebb alumni programot működtetnek.  
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Érdemes még megjegyezni, hogy az interjúk alapján az új tagok beléptetését a diploma 

megszerzésekor érzik időszerűnek az intézmények, ezzel ellentétben sok esetben hasznosabb 

lenne az alumni rendszerbe való bevonást korábbi időponthoz (felvétel, sikeresen lezárt félév) 

kötni.  Ennek előnye az lenne, hogy a leendő alumni tagok már a képzésük ideje alatt részt 

vehetnének az alumni rendszer információáramlásában, valamint olyan viselkedésmintákat is 

elsajátíthatnának azzal kapcsolatban, hogy az erős identitással rendelkező végzettek miként 

segítik az intézményt. Ezzel összefüggésben az alumni rendszert össze lehetne kapcsolni 

önkéntes alapon szerveződő hallgatói szolgáltatások ellátásával, amikre a különböző nemzetközi 

kitekintésekben láthatunk példákat. Az ilyen gyakorlatok növelnék a szolgáltatások színvonalát, 

szélesítenék a szolgáltatási palettát, erősítenék az identitást és részben tehermentesítenék az 

intézményi dolgozókat.  

Speciális igényű hallgatók számára nyújtott szolgáltatások 

A speciális igényű hallgatói szolgáltatásfejlesztések elsődlegesen az egyetemi tanulmányok 

beválását hivatottak szolgálni. Így a hozzáférés biztosítása tekintetében (pl.: akadálymentesítés, 

speciális eszközök biztosítása, jegyzetelő szolgáltatás, mentor hálózat) jelentős lépések történtek, 

bár továbbra is szükség lesz ezeken a területeken is forrásokra, melyeket viszont a speciális 

igényű hallgatók után járó kiegészítő normatívából képesek lehetnek fedezni az intézmények 

(különösen, ha a forrásokat intézményi szinten, és nem kari bontásban kezelik). Ugyanakkor a 

hozzáférés szempontjából fontos lenne egy esetleges általános honlapfejlesztés keretén belül 

megvalósuló teljes körű online akadálymentesítés. 

A speciális igényű hallgatók esetében fontos beavatkozási pontként merül fel a szakmai pályára 

állítás segítése. Ezzel kapcsolatban érdemes fejleszteni a speciális igényű hallgatók kompetenciáit 

(pl.: idegennyelv-tudás), valamint elősegíteni a szakmai gyakorlatok beválását és a diplomával 

történő elhelyezkedést, melynek során a cégekkel történő kapcsolattartás, „érzékenyítés” is 

kiemelkedő feladata lehet az intézmények „fogyatékos-üggyel” foglalkozó kollégáinak. 

Hallgatók anyagi helyzetének javítása 

A hallgatói élet finanszírozása még a nem önköltséges hallgatók számára is meglehetősen nagy 

nehézséget jelent. Szakértőink szerint egy átlagos életvitelű hallgató megélhetési költségei 60-

80.000 Ft között mozognak, mely a kb. 20.000 Ft-os átlagos tanulmányi ösztöndíjakhoz képest 

meglehetősen magas összeg, mely még a nagyjából 15.000 Ft körül mozgó szociális 

ösztöndíjakkal együtt sem éri el az önálló életvitelhez szükséges szintet.  Ez alapján 

kijelenthetjük, hogy a jelentős családi támogatással nem rendelkező hallgatóknak tanulmányaik 

mellett szükségszerűen munkát kell vállalniuk. Mivel a fenti összeg a hallgatói normatíva 

függvénye, melyekből a költségtérítést fizető hallgatók egyáltalán nem részesedhetnek, így úgy 

látjuk, hogy az intézmények hallgatóik munkalehetőségekhez juttatásával tudnának a kialakult 

helyzeten segíteni.  

A brit egyetemeken (is) bevett gyakorlat, hogy az intézmény működtetésével kapcsolatos, illetve 

a hallgatókat célzó szolgáltatásokat biztosító munkakörök jelentős részében hallgatók dolgoznak. 
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A magyar felsőoktatási rendszerben ez jóval kevésbé jellemző, bár vannak pozitív példák: 

ilyenek a különböző mentor és korrepetáló programok, ahol a résztvevő hallgatókat 

javadalmazásban részesítik, illetve az a néhány eset, amikor kutatásokba, projektekbe vonják be 

(a jellemzően felsőbbéves) hallgatókat. Külön kiemelésre érdemes a Dunaújvárosi Főiskola 

programja, melyben az adminisztrációval kapcsolatos teendőket gyakornokként végzik a 

hallgatók. A jó példák ellenére a hazai felsőoktatás esetében nem jellemző, hogy az intézmény 

falain belül, a kampuszon találnának munkalehetőséget az egyetemisták, főiskolások, ugyanakkor 

ennek a gyakorlatnak a kialakítása minden érintett fél számára gyümölcsöző lenne.  

Egyetemi élet 

Jellemző brit gyakorlat, hogy a diákszervezetek szervezek számos – főként az egyetemi élettel, 

illetve szakmai élettel összefüggő - hallgatói szolgáltatást, rendezvényt. Idehaza ez a rendszer 

leginkább a Corvinus Egyetemre jellemző, de az öntevékenységre épülő hallgatói aktivitás 

jelenik meg a pécsi nemzetközi hallgatói életben is, melyet külön esettanulmányként mutatunk 

be. A hallgatói szerveződések intézményi támogatásának két fontos kritériuma van, egyrészt a 

fogadókészség az intézményvezetés felől, másrészt pedig a diákszervezetek működéséhez 

szükséges infrastruktúra – leginkább egy önálló helyiség – biztosítása a kampusz területén. 

Optimális eset, ha ez minél közelebb helyezkedik el az egyetemi élet azon színtereihez, ahol a 

hallgatók tömegesen fordulnak elő (aula, büfé, könyvtár). Az alakuló hallgatói szervezetek 

működési sikere és megmaradása esetében nagy segítség, ha valamilyen diákszervezeti 

hálózathoz tudnak csatlakozni (AEGEE, AIESEC, IAESTE, Szakkollégiumi hálózat), mert egy 

működő rendszer adaptálása lerövidíti a belső szervezeti ügyekre való koncentrálást, és előbb 

lesznek képesek tevékenységükkel emelni a szolgáltatási színvonalat. Összességében a hallgatói 

szervezetek megerősödésének segítését, belső szervezetfejlesztésüket és szolgáltatási 

színvonaluknak az emelését támogatandó célnak tartjuk. 
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4. Hallgatói szolgáltatások általános jellegzetességei 

4.1 Szolgáltatások láthatósága 

 

35 felsőoktatási intézményben 5 szolgáltatási főterülethez kapcsolódó 15 darab alterület online 

láthatóságának elemezése kapcsán a következő megállapítások fogalmazhatóak meg. 

Emlékeztetőül az online láthatóságot két dimenzió mentén „ragadtuk meg”. Az online megjelenés 

alatt azt értjük, hogy milyen mértékű a honlapok alapján a működő szolgáltatások számossága az 

adott területen; az információtartalom alatt pedig azt, hogy akár leírások, dokumentumok, akár a 

kapcsolattartó személy elérhetőségét tekintve mennyire jól dokumentált az adott terület. Mindkét 

dimenziót egy százas skálára vetítettük, ezek részletes leírása a módszertan fejezetben olvasható.  

 A hallgatói juttatások szolgáltatási területén belül a hallgatói támogatásokkal (pl.: 

szoctám, tanulmányi ösztöndíj) kapcsolatos szolgáltatások minősülnek a legláthatóbbnak 

(77 pont), mely mellett az oktatás színvonalát növelő szolgáltatásokon belül a 

tehetséggondozással (73pont) és a könyvtárral és jegyzetekkel (70 pont) kapcsolatos 

szolgáltatások láthatósága kiemelkedő még. 

 Ezekkel szemben a felsőoktatási hallgatóvá válást és megmaradást segítő (36 pont), a 

speciális hallgatói csoportoknak nyújtott (37 pont) és lakhatással kapcsolatos (38 pont) 

szolgáltatások láthatósága a legrosszabb.  

 Fontos vizsgálati szempont az online megjelenés összevetése az információtartalommal. 

Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb terület esetében a működő aktív 

szolgáltatásokhoz nem feltétlenül vannak letölthető dokumentumok, részletes leírások, 

illetve kapcsolattartó elérhetőségei rendelve. Míg a 15 vizsgált terület online megjelenése 

átlagosan 59 ponttal, addig a dokumentáltsága 49 ponttal jellemezhető. Az online 

dokumentáltság fejlesztése nemcsak azért tekinthető prioritásnak, mert a rendszer 

működését hatékonyabbá teszi, de azért is, mert megfelelő megvalósítása jelenetős 

mértékben tehermentesíthetné az intézmények adminisztrációs személyzetét. 

Az alábbi ábrán, két dimenzió mentén tekinthető át a vizsgált alterületek online láthatósága. A 

vízszintes tengelyen a működő elemi szolgáltatások számosságát kifejező index, a függőleges 

tengelyen ezek dokumentáltsága található. Minél magasabbak az értékek, annál több a működő 

elemi szolgáltatás, illetve azok annál jobban dokumentáltak. Az átló egy olyan segédvonal, ami 

kettéosztja a síkot: alatta azok a szolgáltatási területek találhatóak, ahol relatívan sokféle elemi 

szolgáltatás működése megállapítható a honlapokról, de azok dokumentáltságának szintje 

alacsony. Az átló felett azok jelennek meg, ahol inkább kevesebb elemi szolgáltatást találtunk, de 

azok relatív jobban dokumentáltak. Az ábra segítségével könnyen áttekinthetőek a 15 vizsgált 

szolgáltatási alterület online láthatóságának jellegzetességei.  

Néhány példával: Az ábra bal alsó sarkában helyezkedik el a speciális csoportoknak nyújtott 

szolgáltatási terület. Ez azt jelenti, hogy itt kevés elemi szolgáltatás jelenik meg a honlapokon, 
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illetve, amik megjelennek, nem jól dokumentáltak, azaz az igénybevételt részletező 

dokumentumok és a kapcsolattartó elérhetőségek sem találhatóak meg a honlapokon. Egy másik 

példa: a támogatások az ábra jobb alsó oldalán látható. Eszerint a támogatásokkal kapcsolatban 

sok elemi szolgáltatás működik, de a tényleges működésről kevés információ jelenik meg online. 

4.1.1. ábra: A szolgáltatási alterületek láthatósága 

 

 Online megjelenés Információtartalom 
Oktatás színvonalát növelő szolgáltatások 

Könyvtár, tankönyv, jegyzet 70 42 
Tehetséggondozás 73 53 

Gyakornoki programok 68 44 

Külföldi ösztöndíjak 69 48 
Minőségbiztosítás 66 57 

Hallgatói pálya 
Tanulmányok előtti és felvételi sikerességét segítő szolgáltatások 57 60 
Hallgatóvá válást és megmaradást segítő szolgáltatások 36 50 
Képzések és képzési szintek közötti átjárást és eligazodást segítő 
szolgáltatások 

63 56 

Karrierszolgáltatások 

Szakmai lehetőségek közvetítése 69 42 
Tanácsadás 60 55 

Hallgatói juttatások 
Speciális  hallgatói csoportoknak nyújtott szolgáltatások 37 31 
Költségtérítés 52 50 
Támogatások 77 45 

Lakhatás 38 48 

Nemzetköziesedéshez kapcsolódó szolgáltatások 
Nemzetköziesedéshez kapcsolódó szolgáltatások 47 51 

 

Értékek: A táblázatban található értékek olyan agregált absztrakt mutatók értékei, amik 0 és 100 között vehetnek 

fel értékeket. Minél magasabb az érték annál szélesebb körű az online megjelenés (M), illetve annál részletesebb 

az információtartalom. A mutatók pontos számításának módja a módszertan fejezetben olvasható.  

Forrás: GVI saját online adatgyűjtés 
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Ha a két dimenzió által kifeszített síkon elhelyezzük a vizsgált 35 darab felsőoktatási intézményt, 

egy olyan képet kapunk, ami megmutatja az általuk nyújtott szolgáltatások online láthatóságát. Itt 

két olyan aggregált indexet használtunk, ahol a vizsgált 5 szolgáltatási terület egyenlő súllyal 

jelenik meg – ennek részletes leírása a módszertan fejezetben olvasható. Az elemzés alapján a 

következő megállapítások fogalmazhatóak meg: 

 Az intézmények többsége a koordinátarendszer átlója közelében található. Elmondható 

tehát, hogy általánosságban jellemző, hogy minél több szolgáltatás jelenik meg online, 

azok annál jobban dokumentáltak. Néhány kivétel természetesen akad. A teljesség igénye 

nélkül kiemeljük a Kecskeméti Főiskolát, ahol ugyan kevesebb elemi szolgáltatás jelenik 

meg, de azok dokumentáltsága, webes információtartalma viszont részletes. Másik 

végletnek az Óbudai Egyetem és a Széchenyi István Egyetem tekinthető, itt a relatívan 

sok megjelenéshez felszínes információtartalom társítható.  

 A Debreceni Egyetem (90 pont), a Miskolci Egyetem (87 pont), a Budapesti Corvinus 

Egyetem (83 pont) esetében jelenik meg a legtöbb működő szolgáltatás a honlapokon. 

Velük szemben, az Eötvös József Főiskola (31 pont), az International Business School (21 

pont) és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (20 pont) esetében a legkevésbé láthatóak 

a szolgáltatások.  

 Az iménti felsorolásból látható, hogy míg a lista elején nagyobb, szélesebb képzési 

területen szolgáltató intézmények, addig a végén a kisebb, speciális intézmények 

helyezkednek el. A pontszámok értelmezéséhez fontos tudunk, hogy bármilyen 

aspektusból, bármilyen mutatón keresztül mutatjuk be és hasonlítjuk össze a felsőoktatási 

intézmények hallgatóknak nyújtott szolgáltatásait, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy 

az intézmények méretükben, képzési struktúrájukban és munkaerő-piaci relevanciájukban 

jelentős mértékben eltérnek egymástól. Összehasonlításukhoz tehát nélkülözhetetlen a 

típusokban való gondolkodás, ellenkező esetben olyan megállapításokhoz juthatunk, mint 

amikor „a körtét hasonlítjuk az almához”. Egy egyszerű példával élve: igazságtalan lenne 

a Kaposvári Egyetemet a Pécsi Tudományegyetemhez hasonlítani és szolgáltatási 

palettáját hozzá mérten megítélni, amikor előbbi alig több mint 3000, utóbbi pedig több 

mint 25000 hallgatóval rendelkezik.  

 Fontosnak tartjuk továbbá kiemelni az International Business School és a Central Europen 

University speciális helyzetét. Ezen két intézményben felülreperezentáltak a külföldi 

hallgatók, így honlapjukon található információk jelentős része nem magyar nyelven 

jelenik meg. Az adatgyűjtés módszertanában, a nemzetköziesedést segítő szolgáltatásokat 

kivéve, nem fordítottunk hangsúlyt az idegen nyelven fellelhető szolgáltatások 

feltérképezésére, így ezen intézmények esetében kapott eredmények jelentős mértékben 

torzítottak.  
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4.2 Szolgáltatások működési hátterének jellemzői 

4.2.1 Hallgatói szolgáltatások palettája – kiépültség és szervezeti háttér 

Az alábbiakban összefoglaltuk a hallgatói szolgáltatások palettáját kiépültség és szervezési szint 

szerint. Az eredmények áttekintése előtt fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az alábbi adatok egy 

internetes gyűjtés eredményei, ahol akkor tekinthetünk működőnek és aktívnak egy szolgáltatást, 

ha az megjelenik az intézményi honlapokon, illetve tartalma frissített. Az értelmezés mögött az a 

feltételezés áll, hogy ha egy szolgáltatással ténylegesen foglalkoznak egy intézményben, azaz 

nemcsak „papíron” működik, akkor arról információkat közölnek az intézményi honlapokon, 

azaz láthatóvá teszik. Feltételezzük tehát, hogy az ilyen módon operacionalizált online láthatóság 

a szolgáltatás tényleges működésének egy indikátora, azaz értelmezésünkben, akkor tekinthető 

egy szolgáltatás működőnek és aktívnak, ha az frissített tartalommal elérhető az interneten. Az 

alábbiakban a működő elemi szolgáltatások aggregátumait a kiépültség mutatóval jellemezzük. 

Az alábbi táblában szolgáltatási főterületenként olvashatóak a legfontosabb megállapítások a 

kiépültségre és szervezési szintre vonatkozóan.  

4.2.1.1. tábla: Szolgáltatási paletta – kiépültség és szervezeti háttér - összefoglaló 

Szolgáltatási 

főterület 
Kiépültség Szervezési szint jellemzése 

Oktatás 

színvonalát növelő 

szolgáltatások 

Összességében elemi szolgáltatások a legtöbb 

intézményben működnek. Az ide tartozó szolgáltatási 

alterületek között nincs különbség. Jól kiépült 

szolgáltatási területnek tekinthető. 

Szervezési szint tekintetében 

heterogén terület. A 

tehetséggondozás alterületre 

kevésbé, a minőségbiztosításra 

inkább jellemző, hogy 

intézményi szinten szervezett. 

Hallgatói pálya 

Az elemi szolgáltatások működése szempontjából 

heterogén: míg a képzések és képzési szintek közötti 

átjárást segítő szolgáltatások az intézmények 

többségében, addig a hallgatóvá válást és megmaradást 

segítő szolgáltatások csak az intézmények kisebbségében 

kiépült. 

Az egyik legkevésbé 

intézményi szinten szervezett 

terület. 

Nemzetköziesedés 

Az ide tartozó elemi szolgáltatások, átlagosan az 

intézmények kevesebb, mint felében tekinthetőek 

működő aktív szolgáltatásnak. Tehát ez egy kevésbé 

kiépült szolgáltatási főterület.  

Az intézmények többségében 

intézményi szinten szervezett. 

Karrier-

szolgáltatások 

Az intézmények többségében működnek az ide tartozó 

elemi szolgáltatások. Jól kiépült szolgáltatási területnek 

tekinthető. 

Összességében az egyik 

leginkább intézményi szinten 

szervezett terület. 

Sport és közösségi 

szolgáltatások 

A sport szolgáltatási alterülethez tartozó elemi 

szolgáltatások az intézmények többségében működnek, a 

közösségi szolgáltatások kiépültsége viszont vegyes. 

A sport szolgáltatások a 

legtöbb helyen intézményi 

szinten szervezettek 

Hallgatói 

juttatások 

Az elemi szolgáltatások működése szempontjából az 

egyik leginkább heterogén szolgáltatási főterület. A 

támogatási alterület jól kiépült, a többi viszont kevésbé. 

Összességében az egyik 

leginkább intézményi szinten 

szervezett terület. 
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

 

Az alábbiakban szolgáltatási alterületek szerint ismertetjük az elterjedtség és szervezési szint 

legfontosabb ismérveit.   
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4.2.1.2. tábla: Szolgáltatási paletta – nagykép - Oktatás színvonalát növelő szolgáltatások 

 

Kiépültség 

Leginkább 

kiépült 

elemi szolg. 

Legkeveseb

bé kiépült 

elemi szolg. 

Intézmény 

szinten 

szervezett 

Leginkább 

intézményi 

szinten 

szervezett 

Legkevésbé 

intézményi 

szinten 

szervezet 

Tehetséggondozás 68,2% 
TDK 

információk  
Demonstrátor 

program 45,9% 
Tudományos, 

kutatási pályázat 
Demonstrátor 

program 

85,7% 40,0% 73,9% 7,1% 

Tankönyv, jegyzet 66,5% 
Elérhető online 

adatbázisok 

Jegyzetcsere, 

tankönyvcsere 66,1% 
Adatbázisok 

távoli elérése 
Jegyzetbolt 

91,4% 25,7% 86,4 40,0% 

Gyakorlati tudás 

megszerzésével 

összefüggő 

szolgáltatási 

terület 

61,6% 

ERASMUS 

program 

Ösztöndíj 

kiegészítés 
69,1% 

Gyakornoki 

lehetőségek 
külföldön 

Terepgyakorlat

ok, 
tanulmányutak 

94,3% 45,7% 89,5% 41,2% 

Minőségbiztosítás 66,5% 
DPR - 

Információ 

OMHV - 

Eredmények 86,6% 
DPR - 

Eredmények 

OMHV - 

Információ 

82,9 37,1 100,0% 72,7% 

Tehetséggondozás Tankönyv, jegyzet 

  
Gyakorlati tudás megszerzésével összefüggő 

szolgáltatási terület 
Minőségbiztosítás 

  
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezés: Az intézmény szintet csak a működő aktív szolgáltatások esetében vesszük figyelembe. 

Értelmezési korlátok: A működő aktív szolgáltatás minősítés z intézményi honlapokon található információ alapján 

került meghatározásra. Ha egy elemi szolgáltatás online „nem látható”, akkor a tényeges működéstől függetlenül 

nem kaphatott működő aktív szolgáltatás minősítést. 
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4.2.1.3. tábla: Szolgáltatási paletta – nagykép – Hallgatói pálya és Nemzetköziesedés 

 

Kiépültség 

Leginkább 

kiépült 

elemi szolg. 

Legkeveseb

bé kiépült 

elemi szolg. 

Intézmény 

szinten 

szervezett 

Leginkább 

intézményi 

szinten 

szervezett 

Legkevésbé 

intézményi 

szinten 

szervezet 

Felsőoktatási 

tanulmányok előtti 

segítő szolg. 

52,0% 
Szakleírás 

Felvételi 
előkészítő 

mesterszakra 
39,0% 

Tanterv kereső 
Felvételi 

előkészítő 

mesterszakra 

97,1% 11,4% 58,8% 0,0% 

Hallgatóvá válást és 

megmaradást segítő 

szolg. 

30,5% 

Mentálhigiénés, 
életvezetési 

tanácsadás 

Tanár 

közvetítés 44,0% 

Mentálhigiénés, 
életvezetési 

tanácsadás 

Kortárssegítő 

csoport 

62,9% 5,7% 59,1% 14,3% 

Képzések és képzési 

szintek közötti 

átjárást segítő szolg. 

60,5% 
Szakleírás  

Felvételi 

előkészítő 

mesterszakra 
39,3% 

Tanterv kereső 

Felvételi 

előkészítő 

mesterszakra 

97,1% 11,4% 58,8% 0,0% 

Nemzetköziesedés 42,9% 
Degree prg. Nyílt nap 

63,1% 

Angol nyelven 

elérhető 
szabályzatok 

Nyílt nap 

80,0% 17,1% 87,5% 33,3% 

Felsőoktatási tanulmányok előtti és a felvételi 

sikerességét segítő 

Képzések és képzési szintek közötti átjárást és 

eligazodást segítő szolgáltatások 

  
Hallgatóvá válást és megmaradást segítő szolg. Nemzetköziesedés 

   

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezés: Az intézmény szintet csak a működő aktív szolgáltatások esetében vesszük figyelembe. 

Értelmezési korlátok: A működő aktív szolgáltatás minősítés z intézményi honlapokon található információ alapján 

került meghatározásra. Ha egy elemi szolgáltatás online „nem látható”, akkor a tényeges működéstől függetlenül 

nem kaphatott működő aktív szolgáltatás minősítést. 
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4.2.1.4.tábla: Szolgáltatási paletta – nagykép - Karrierszolgáltatások 

 

Kiépültség 

Leginkább 

kiépült 

elemi szolg. 

Legkeveseb

bé kiépült 

elemi szolg. 

Intézmény 

szinten 

szervezett 

Leginkább 

intézményi 

szinten 

szervezett 

Legkevésbé 

intézményi 

szinten 

szervezet 

Szakmai 

lehetőségek 

közvetítése 

63,6% 
Állásbörze 

Külföldi 
állásajánlat 86,5% 

Diákmunka Állásbörze 

80,0% 42,9% 94,4% 78,6% 

Tanácsadás 56,2% 
Karrier 

tanácsadás 

Vállalkozóvá 

válás segítése 78,1% 
Karrier 

tanácsadás 

Vállalkozóvá 

válás segítése 

91,4% 25,7 84,4% 66,7% 

Szakmai lehetőségek közvetítése Tanácsadás 

   

4.2.1.5.tábla: Szolgáltatási paletta – nagykép – Sport és közösségi szolgáltatások 

 

Kiépültség 

Leginkább 

kiépült 

elemi szolg. 

Legkeveseb

bé kiépült 

elemi szolg. 

Intézmény 

szinten 

szervezett 

Leginkább 

intézményi 

szinten 

szervezett 

Legkevésbé 

intézményi 

szinten 

szervezet 

Sport 58,6% 
Szervezett 
bajnokság 

Sportegyesület 
73,4% 

Sportegyesület 
Szervezett 
bajnokság 

60,0% 57,1% 80,0% 66,7% 

Egyébközösségi 

szolgáltatások 
45,0% 

Alumni 

rendszer 
Újságos 

49,6% 
Alumni rendszer Posta 

88,6% 5,7% 93,6% 0,0% 

Sport Egyéb közösségi szolgáltatások 

   

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezés: Az intézmény szintet csak a működő aktív szolgáltatások esetében vesszük figyelembe. 

Értelmezési korlátok: A működő aktív szolgáltatás minősítés z intézményi honlapokon található információ alapján 

került meghatározásra. Ha egy elemi szolgáltatás online „nem látható”, akkor a tényeges működéstől függetlenül 

nem kaphatott működő aktív szolgáltatás minősítést. 
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4.2.1.6.tábla: Szolgáltatási paletta – nagykép – Hallgatói juttatások 

 

Kiépültség 

Leginkább 

kiépült 

elemi szolg. 

Legkeveseb

bé kiépült 

elemi szolg. 

Intézmény 

szinten 

szervezett 

Leginkább 

intézményi 

szinten 

szervezett 

Legkevésbé 

intézményi 

szinten 

szervezet 

Speciális hallgatói 

csoportoknak 

nyújtott 

szolgáltatások 

34,3% 

Gyengén látó, 
vakbarát 

szolgáltatások 

Gyermek 

elhelyezés 
67,2% 

Gyengén látó, 
vakbarát 

szolgáltatások 

Baba-mama 
szoba, 

pelenkázás 

45,7% 11,4% 87,5% 44,4% 

Költségtérítés 46,1% 
Diákhitel 

Tandíjcsökkenté

s 81,4% 
Egyéb eljárási 

díjak 

Tandíjcsökkent

és 

74,3% 25,7% 93,8% 66,7% 

Támogatások 73,7% 
Tanulmányi 

ösztöndíj 

Lakhatási 

támogatás 77,1% 
Lakhatási 

támogatás 

Tanulmányi 

ösztöndíj 

91,4% 45,7% 87,5% 68,8% 

Lakhatás 34,3% 
Kollégium Adatszolgáltatás 

75,2% 
Közvetítés Kollégium 

60,0% 20,0% 87,5% 66,7% 

Speciális hallgatói csoportoknak nyújtott 

szolgáltatások 
Költségtérítés 

  
Támogatások Lakhatás 

   

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezés: Az intézmény szintet csak a működő aktív szolgáltatások esetében vesszük figyelembe. 

Értelmezési korlátok: A működő aktív szolgáltatás minősítés z intézményi honlapokon található információ alapján 

került meghatározásra. Ha egy elemi szolgáltatás online „nem látható”, akkor a tényeges működéstől függetlenül 

nem kaphatott működő aktív szolgáltatás minősítést. 
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A HÖK számos hallgatói szolgáltatás létrehozásában és működtetésében vállal fontos szerepet. 

Meglepetten tapasztaltuk, hogy a HÖK szerepét tekintve rendkívül színes gyakorlatok élnek 

egymás mellett. Általánosságban elmondható, hogy a válaszoló intézmények többségében a 

leendő alapszakosok számára tartandó nyílt napok és a középiskolai személyes tájékoztatók 

szervezése, az egyetemi élet, a külföldi partnerkapcsolatok kiépítése, különböző tanulmányutak 

és terepgyakorlatok szervezése és a kollégiumi jogosultságok meghatározásában a vizsgált 

intézmények többségében a HÖK szerepet vállal. Az alábbi tábla összefoglaló jellegű; a 

szolgáltatási alterületekről szóló fejezetekben részletesen áttekinthetőek a HÖK 

szerepvállalásának jellegzetességei.  

4.2.1.7. tábla: A HÖK szerepek különböző szolgáltatások szervezésében 

 

Szolgáltatás HÖK szerepe Megjegyzés N 

A leendő alapszakosok számára 

tartandó nyílt napok szervezése 

Intézmények többségben HÖK 

szerepvállalás 
BCE az egyetlen kivétel 6 

A középiskolai személyes 

tájékoztatók szervezése 

Intézmények többségben HÖK 

szerepvállalás 
BCE az egyetlen kivétel 6 

Egyetemi élet 
Intézmények többségben HÖK 

szerepvállalás 
 4 

A külföldi partnerkapcsolatok 

kiépítése 

Intézmények többségben HÖK 

szerepvállalás 
ELTE az egyetlen kivétel 3 

Tanulmányutak, terepgyakorlatok 

szervezése 

Intézmények többségben HÖK 

szerepvállalás 
SE az egyetlen kivétel 3 

Kollégium 

Jellemző a részleges döntési 

kompetencia a jogosultság 

megállapításában 

BME teljes körű döntési 

kompetencia a jogosultság 

megállapításában 

7 

A leendő mesterszakosok számára 

tartandó nyílt napok szervezése 

HÖK szerepvállalás vegyes képet 

mutat 

BCE, ME, ELTE estében 

HÖK szerepvállalás 
6 

A képzési szintek közti átmenetet 

segítése 

HÖK szerepvállalás vegyes képet 

mutat 

DE, PTE estében HÖK 

szerepvállalás 
6 

Alumni szolgáltatások 
HÖK szerepvállalás vegyes képet 

mutat 

BME: ellenőrző funkció, 

BME, ELTE, PTE: 

marketing, BME, DF: 

szolgáltatási elemek 

6 

Hallgatói juttatások (ösztöndíj, 

szociális támogatások) 

HÖK szerepvállalás vegyes képet 

mutat, jellemzően a működési 

modellt képes befolyásolni 

SZTE a célokat és 

működési modellt is a 

HÖK határozza meg 

6 

Középiskolai versenyek Nem jellemző a HÖK szerepvállalás  6 

Érettségi / felvételi felkészítők Nem jellemző a HÖK szerepvállalás PTE az egyetlen kivétel 7 

Próba-érettségi szervezése Nem jellemző a HÖK szerepvállalás  3 

Eljárási díjjak meghatározása Nem jellemző a HÖK szerepvállalás  5 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív különböző moduljaira változó számú intézmény adott választ, így az eredmények 

általánosítása korlátozott 
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4.2.2 Humán kapacitás 

 

A kutatás során két indikátor segítségével térképeztük fel a néhány szolgáltatási alterület 

működését biztosító humánerőforrás kapacitást.  Az indikátorok kiválasztásának hátterében az a 

megfontolás áll, hogy a terület ellátásában érintett és a teljes munkaidőben a területtel 

foglalkozók száma alapján megítélhető, hogy az adott terület ellátása milyen hangsúlyt élvez az 

intézményben. A legfontosabb megállapítások a következőek: 

 Az intézmények céljaik és méretük függvényében eltérő számú munkatárs bevonásával 

biztosítják a szolgáltatások működését.  

 Általánosságban elmondható, hogy az intézményi munkatársak feladatai szerteágazóak. 

Az intézményi adatok áttekintésekor azzal szembesülünk, hogy egy alterület ellátásában 

változó számú munkatársak mellett eltörpül a teljes munkaidőben a területtel dolgozók 

száma. A szakmai gyakorlatok szervezése, a kollégium működtetése és a külföldi 

hallgatóknak nyújtott szolgáltatások ellátása azok a vizsgált területek, ahol minden 

válaszoló intézményben találunk teljes munkaidőben a területtel foglalkozó munkatársat.  

 Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy önmagában sem tartjuk szerencsésnek, azokat a 

megoldásokat, ahol szélsőségesen sok az érintett egy terület ellátásában – véleményünk 

szerint ez nem működhet hatékonyan. Az ELTE-n például 150 munkatárs érintett a nyílt 

napok szervezésében, vagy a BCE-n 130 fő érintett a középiskolai tájékoztatók 

megtartásában; véleményünk szerint ezekben az esetekben a feladatok jelentősen 

szétaprózódnak és hatékonytalan működést eredményeznek.  

 Különösen érvényes a korábbi állítás, ha a szélsőségesen magas számú érintett munkatárs 

egyike sem vagy csak jelentéktelen hányada foglalkozik a területtel teljes munkaidőben. 

Ilyen gyakorlat honos a DF-en, ahol a minőségbiztosítás területén 180 érintett munkatárs 

mellett egy teljes munkaidőst találunk vagy az ÓE-n 42 érintett munkatárs mellett 

mindössze 4 fő foglalkozik az eljárási díjjakkal kapcsolatos feladatok ellátásával teljes 

munkaidőben. 

 Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az ELTE-n egyetlen munkatárs sem foglalkozik teljes 

munkaidejében a speciális csoportoknak nyújtott szolgáltatásokkal, míg a méreteiben 

jelentősen kisebb OE-n 2 fő is.  

  A SE-n 20 munkatárs foglalkozik teljes munkaidejében a külföldi hallgatóknak nyújtott 

szolgáltatásokkal. Ilyen magas kapacitást más intézményben nem tapasztaltunk.  
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Az alábbi tábla összefoglaló jellegű; a szolgáltatási alterületekről szóló fejezetekben részletesen 

áttekinthetőek a hallgatói szolgáltatások humánerőforrás hátterének jellegzetességei. 

4.2.2.1. tábla: A hallgatói szolgáltatások humánerőforrás háttere  
 

Szolgáltatás 

Érintett 

munkatársak 

száma 

Teljes munkaidőben 

a területtel 

foglalkozók száma 

Megjegyzés N 

Szakmai gyakorlatok 6-15 fő 2-6 fő 
Az ELTE-n 6 munkatárs foglalkozik a 

területtel teljes munkaidőben 
3 

Nemzetköziesedés 5-20 fő  2- 20fő  
Se esetében 20 munkatárs teljes 

munkaidejében foglalkozik a területtel 
5 

Kollégium  30-86 fő 12-79 fő 
A BME-n 79 munkatárs foglalkozik a 

területtel teljes munkaidejében 
4 

Speciális hallgatói 

csoportoknak nyújtott 

szolgáltatások 

3-11 fő  0-6 fő  

ELTE és DF esetében nincs olyan 

munkatárs, aki a teljes munkaidejében 

a területtel foglalkozna 

6 

Hallgatói juttatások 3-50 fő 0-4 fő 

OE és SZTE estében senki nem 

foglalkozik teljes munkaidejében a 

területtel 

5 

Minőségbiztosítás 2-180 fő 0-3 fő 
A PE-n 3 fő teljes munkaidejében 

foglalkozik a területtel  
6 

Alumni 2-10 fő 0-2 fő 
A PTE-n két fő teljes munkaidejében 

foglalkozik a területtel 
6 

Könyvtár 5-126 fő 0-126 fő 

Az SZTE esetében 126 fő munkatárs a 

De esetében 0 főállású munkatárs 

foglalkozik a területtel 

7 

Karriertámogatás 2-15 fő 0-11 fő 

A DF és IBS esetében nincs olyan 

munkatárs, aki teljes munkaidejében a 

területtel foglalkozna 

7 

Eljárási díjjak 1-42 fő 0-10 fő 

A DF-en mindössze 1 főállású 

munkatárs, mások bevonása nélkül, a 

SZTE-n 0 főállású munkatárs 

foglalkozik a területtel 

5 

Középiskolai 

tájékoztatók 
5-130 fő 0-1 fő 

A BCE-n 130 munkatárs érintett a 

tájékoztatók megtartásában 
5 

Nyílt napok 25-150 fő 0-1 fő 
Az ELTE 150 munkatárs érintett a nyílt 

napok szervezésében 
5 

 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív különböző moduljaira változó számú intézmény adott választ, így az eredmények 

általánosítása korlátozott 
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4.2.3 Hozzáférés és költségvonzatok 

 

A hallgatói szolgáltatásokhoz való hozzáférés négy korlátját vizsgáltuk az intézményi adatgyűjtés 

alapján: 

 Térbeli vagy státuszbeli (ha egy szolgáltatás csak a karok kisebbségén vagy campusokon 

érhető el) 

 Anyagi 

 Létszámbeli 

 Szociális 

Általánosságban elmondható, hogy a 35 intézményben vizsgált 96 elemi szolgáltatás esetében 

legnagyobb arányban a létszámkorlát jelent hozzáférési korlátot.  

4.2.3.1. ábra: A hozzáférési korlátok jelentősége 

 
Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezés: Az ábrán látható értékek azt fejezik ki, hogy a vizsgált elemi szolgáltatások összessége esetében milyen 

arányban tapasztaltunk valamiféle korlátozást a honlapokon végzett adatgyűjtés során.  

 

5 olyan elemi szolgáltatást említhetünk meg, ahol az intézmények több, mint felében valamilyen 

hozzáférési korlátot találtunk.    

4.2.3.2. tábla: A hozzáférési korlátok szempontjából több szempontból is érintett elemi szolgáltatások 

Elemi szolgáltatás Anyagi Létszám Szociális Térbeli 

(státuszbeli) 

Kollégium x x x  
Posta 

Felvételi előkészítő mesterszakra 
x   x 

Felvételi / érettségi felkészítő x x   
Eseti támogatás  x x  

 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 
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Az alábbi tábla összefoglalja a vizsgált hozzáférési korlátozások esetében a 10 leginkább érintett 

elemi szolgáltatást.  

4.2.3.3. tábla: Hozzáférési korlátok szerint leginkább érintett tíz szolgáltatás 

 

Térbeli vagy 

státuszbeli 

korlátozottság (%) 

Anyagi korlátozottság  

(%) 

Létszám korlátozottság 

(%) 

Szociális korlátozottság  

(%) 

Posta 100,0 Kredit túllépés 94,4 Vizsgafelkészítés 80,0 Eseti támogatás 92,9 

Újságos 100,0 UV 91,3 
Nemzetközi 

cserekapcsolatok 
79,0 

Rendszeres 

támogatás 
84,4 

Korrepetálás, 

felzárkóztató 

kurzus 

85,7 

Felvételi 

előkészítő 

mesterszakra 

75,0 

Felvételi / 

érettségi 

felkészítő 

78,6 Kollégium 71,4 

Felvételi 

előkészítő 

mesterszakra 

75,0 
Elérhető online 

adatbázisok 
75,0 Kollégium 76,2 Részletfizetés 71,4 

Egészségügyi 

tanácsadás 
75,0 Kollégium 71,4 

Kisgyermekes 

hallgatók 

gyermek 

elhelyezése 

75,0 Lakhatási támogatás 62,5 

Középiskolai 

versenyek 
73,4 

Felvételi / 

érettségi 

felkészítő 

64,3 

Más külföldi 

ösztöndíj 

lehetőségek 

75,0 Tandíjcsökkentés 55,6 

ATM 58,4 Tanár közvetítés 50,0 Próbaérettségi 75,0 
Tandíjfizetés 

halasztása 
50,0 

Kisgyermekes 

hallgatók 

gyermek 

50,0 Jegyzetbolt 48,0 Szakkollégium 73,1 
Ösztöndíj 

kiegészítés 
43,8 

Betegszoba 50,0 
Vizsgafelkészítés 

 
40,0 

ERASMUS 

program 
69,7 

Oktatási épületek 

akadálymentesítés 
40,0 

Próba-

érettségi 
50,0 

Sportegyesületi 

tagság 
40,0 

Tanulmányi 

ösztöndíj 
68,8 Belső ösztöndíjak 39,1 

 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezés: Az intézmény szintet csak a működő aktív szolgáltatások esetében vesszük figyelembe. 

Értelmezési korlátok: A működő aktív szolgáltatás minősítése az intézményi honlapokon található információk 

alapján került meghatározásra. Ha egy elemi szolgáltatás online „nem látható”, akkor a tényeges működéstől 

függetlenül nem kaphatott működő aktív szolgáltatás minősítést. 

Megjegyzés: 100%, ha az összes olyan intézményben, ahol működő a szolgáltatás online látható valamiféle 

korlátozás.  
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4.2.4 Az intézményekben használt adatbázisok és informatikai körkép  

A hallgatói szolgáltatásokkal kapcsolatos adatbázisok feltérképezése eredményeképpen az alábbi 

állítások fogalmazhatóak meg: (Az állítások megbízhatósága korlátozott, legnagyobb korlátját a 

jelentős adathiány okozza, minthogy több téma kapcsán több intézmény nem nyilatkozott.) 

 Összességében elmondható, hogy munkájuk során az intézmények a legtöbb szolgáltatási 

területen az érintett szervezeti egységek által létrehozott adattáblákra támaszkodnak. 

Megállapítható, hogy a legtöbb esetben valamilyen elektronikus formában dokumentálják 

az érintetteket, papíros megoldások ritkák. 

 Külső fejlesztésű professzionális adatbázis struktúrába leginkább a könyvtár, 

kreditmobilitás és speciális csoportoknak nyújtott szolgáltatások esetében találkozhatunk.  

 Az adatintegráció vegyes képet mutat. A kollégiumi szolgáltatások, a kreditmobilitáshoz, 

illetve a különböző hallgatói juttatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások esetében használják 

leginkább az integrált rendszereket. 

Javaslatként megfogalmazható, hogy üdvözlendő lenne, ha az adatbázisok integrálása tovább 

folytatódna. Fontos felismerni, hogy milyen területeken hozhat az integráció nagyobb hozzáadott 

értéket és ezeken a területeken kell további lépéseket foganatosítani. Ilyen terület lenne például a 

hallgatói juttatások rendszere, ahol az eljárási díjak, támogatások, ösztöndíjak rendszerének 

integrálása már jelenleg is előrehaladott állapotban van.  

4.2.4.1. tábla: Szolgáltatásokhoz használt adatbázisok jellemzői – összefoglalás 

 

Adatintegráció Intézményi szintű rendszer Külső fejlesztésű rendszer 

Tanulmányi ösztöndíjak 

Nincs olyan terület, ami 

egyértelműen jellemezhető lenne 

intézmény által fejlesztett, 

egységesen használt adatbázissal 

Kreditmobilitáshoz kapcsolódó 

szolgáltatások 
Eljárási díjak és díjszedés Könyvtár 
Kollégiumi szolgáltatások, 

hozzáférés  

Szociális támogatások  
Kreditmobilitáshoz kapcsolódó 

szolgáltatások 
 

 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára változó számú intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott. 
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A karrierirodák által épített adatbázisok fontos elemét képezik a szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

intézményi adatgyűjtéseknek. Ennek kapcsán a következők emelhetők ki: 

 Annak ellenére, hogy a válaszoló intézmények mindegyike gyűjt adatokat a szakmai 

gyakorlati helyekről és a partner vállalatokról, az intézmények többsége mégis ezen 

területet jelöli meg fejlesztési prioritásként. Feltételezhető, hogy a jelenlegi megoldások 

az üzemeltetők véleménye szerint nem optimálisak, további fejlesztésre szorulnak.  

 Kiemelendő, hogy a karrierirodák túlnyomó többsége - de nem mindegyike - vezet 

nyilvántartást az állásajánlatokról. Tekintve, hogy ez egy kiemelten fontos elemi 

szolgáltatás, érdemes lenne mindenhol gyakorlatba iktatni ilyen jellegű adatok gyűjtését 

és online megjelenítésükkel hatékonyabbá tenni hasznosulásukat.  

4.2.4.2.tábla: Karrierirodák adatbázisai 

Adatbázisok Működik Fejlesztendő 

Szakmai gyakorlati helyek 

adatbázisa 
Összes Válaszoló 

Válaszolók többsége  

(57%) 

Partner cégek, munkáltatók 

adatbázisa 
Összes Válaszoló 

Válaszolók többsége  

(57%) 

Karrier iroda tanácsadásain, 

tréningjein résztvevők adatbázisa 

Válaszolók túlnyomó többsége 

(86%) 

A válaszolók kevesebb, mint 

harmada (29%) 

Álláskereső, szakmai gyakorlati 

helyek kínáló börzéken résztvevők 

adatbázisa 

Válaszolók túlnyomó többsége 

(71%) 

A válaszolók kevesebb, mint fele 

(43%) 

Állásajánlatok adatbázisa 
Válaszolók túlnyomó többsége 

(71%) 

A válaszolók kevesebb, mint fele 

(43%) 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára nyolc intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott. 

A gépparkkal kapcsolatos fejlesztési igényekről az alábbiak állapíthatók meg: 

 A válaszoló intézmények legnagyobb számban a számítógépek korszerűbbre cserélését és 

számuk növelését szorgalmazzák. A számítógépeken futó rendszerek és szakmai 

szoftverek fejlesztése az intézmények felében lenne időszerű. A számítógépekhez tartozó 

perifériák fejlesztése az intézményi válaszok szerint nem prioritás.  

 Felmerült a digitális eszközök kölcsönözhetőségének a biztosítása különösen olyan 

jogvédett tartalmak esetében, melyek kölcsönzése más módon nem megoldott. 

4.2.4.3.tábla: Fejlesztések a gépparkkal kapcsolatban 

 BME DE ELTE ÓE PE PTE SE SZTE 

A gépeken futó rendszer 

szoftvereket 
Igen Igen Nem Nem Nem Igen Nem Igen 

A gépeken futó szakmai 

szoftvereket 
Igen Igen Nem Nem Nem Igen Nem Igen 

A gépekhez kapcsolódó perifériákat Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Számítógépek korszerűbbre 

cserélését 
Igen Igen Igen Nem Igen Igen Igen Igen 

Számítógépek számának emelését Igen Igen Igen Nem Nem Igen Igen Nem 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára nyolc intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott. 
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Az informatikai eszközök értékelése kapcsán az alábbi állítások fogalmazhatóak meg: 

 A vizsgált informatikai eszközök mennyisége és korszerűsége kapcsán rendkívül vegyes 

kép bontakozik ki. Elmondható, hogy a hordozható számítógépek és a projektorok 

mennyiségét az intézmények fele tartja megfelelőnek. A többi esetben többségben vannak 

azon intézmények, akik az eszközök alacsonyt számáról számoltak be.  

 A vizsgált intézmények közül a Pannon Egyetem tűnik a legjobban felszerelt 

intézménynek. 

4.2.4.4. tábla: Informatikai eszközök értékelése 

 

 BME DE ELTE ÓE PE PTE SE SZTE 

Hordozható 

számítógépek 

Megfelelő Kevés Kevés  Megfelelő Kevés Megfelelő Megfelelő 

Elavult  Korszerű  Korszerű   Elavult 

Projektorok 
Kevés Megfelelő Kevés  Megfelelő Megfelelő Megfelelő Kevés 

Elavult  Korszerű  Korszerű   Elavult 

Hangosító 

eszközök 

Kevés Kevés Kevés  Megfelelő Megfelelő Megfelelő Kevés 

Elavult  Elavult  Korszerű   Elavult 

Hang és kép 

rögzítő eszközök 

Kevés Kevés Kevés  Megfelelő Kevés Megfelelő Kevés 

Elavult  Elavult  Korszerű  Elavult Elavult 

Online közvetítés 
Kevés Kevés Megfelelő Kevés Kevés Kevés Kevés Kevés 

Korszerű  Elavult  Korszerű   Korszerű 

Egyéb digitális 

eszközök 

Kevés Kevés Kevés  Megfelelő Kevés Kevés Kevés 

Elavult  Elavult  Korszerű  Elavult Elavult 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára nyolc intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott. 

Az oktatási és kutatási folyamatokban használt szoftverek jogtisztaságát tekintve az alábbi 

megállapítások fogalmazhatóak meg: 

 Az oktatási és kutatási tevékenységben többnyire - de nem kizárólagosan - jogtiszta 

szoftvereket használnak az oktatók és hallgatók.  

 Meglepő, hogy nem minden esetben rendezett a használt szoftverek jogi háttere. 

Javasoljuk a terület fejlesztését.  

4.2.4.5. tábla: Használt szoftverek jogtisztasága 

 

  
Az oktatási, kutatási folyamat során 

használt szoftverek 

A hallgatók által használt szoftverek az 

oktatási folyamatban 

BME Minden esetben Túlnyomó többségében 

DE Többségében Többségében 

ELTE Túlnyomó többségében Minden esetben 

ÓE Túlnyomó többségében Túlnyomó többségében 

PE Minden esetben Minden esetben 

PTE Túlnyomó többségében Túlnyomó többségében 

SE Többségében Túlnyomó többségében 

SZTE Minden esetben Túlnyomó többségében 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára nyolc intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott. 
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A válaszoló intézmények az alábbi pontokon tervezik fejleszteni az informatikai háttérterületet: 

 Learning tananyagok biztosítása 

 Mobil alkalmazás fejlesztése. 

 A streaming szolgáltatás korszerűsítése. 

  EduID bevezetése és elterjesztése 

 Online tanulmányi ügyintézés szolgáltatások fejlesztése 

 MOOC rendszer kialakítása, hogy ezáltal az egyetem hatékonyabban tudjon  

bekapcsolódni a társadalom széles rétegeinek kiszolgálásába. 

A szolgáltatási háttérterület fejlesztése esetében a vizsgált hat szempont közül kettő okoz jelentős 

problémát: a humánkapacitás és a bevezetéshez szükséges források elégtelensége.  

4.2.4.6 tábla: A fejlesztési tervek gátjai – digitális fejlesztések 

 

 BME DE ELTE ÓE PE PTE SE SZTE 

Nincs egységes (intézményi) akarat Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Jelenlegi munkaerő-állomány mellett 

nincs kapacitás 
Igen Nem Igen Nem Igen Igen Nem Igen 

Jelenlegi munkaerő-állomány nem 

rendelkezik a szükséges speciális tudással 
Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem 

Nem biztosított a szolgáltatásokhoz 

szükséges helyigény (terem, iroda, stb.) 
Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem 

Nem biztosították a szolgáltatás 

kialakításához szükséges anyagi 

erőforrások 

Igen Nem Igen Nem Nem Igen Nem Igen 

Nem biztosították a szolgáltatás 

működtetéséhez szükséges anyagi 

erőforrások  

Nem Nem Igen Nem Igen Nem Nem Igen 

 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára nyolc intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 
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Az alábbi táblában viszonyítási pontokként, példaszerűen szerepeltetjük az informatikai 

háttérterület fejlesztésének gátjait más hallgatói alszolgáltatási területekkel.  

4.2.4.7. tábla: A fejlesztési tervek gátjai – nagykép – digitális fejlesztések 

 

 
Egyáltalán nem 

probléma 

Nem számottevő 

probléma 

Közepes 

jelentőségű 

probléma 

Jelentős probléma 

Nincs egységes 

(intézményi) akarat 

Könyvtár, Felvételi 

támogatás, Digitális 

fejlesztések 

Szakok közötti 

átjárás, Könyvtár, 

Hallgatói juttatások 

Nemzetköziesedés, 

Toborzás, Alumni 
- 

Humánerőforrás 

kapacitáshiány 

Eljárási díjjak, 

Hallgatói élet, 

Tehetséggondozás 

Kollégiumok Könyvtár 

Toborzás 

Karriertámogatás, 

Digitális 

fejlesztések 

Humánerőforrás  

kompetencia hiány 

Hallgatói élet, 

Toborzás, 

Nemzetköziesedés 

Kollégiumok, 

Digitális 

fejlesztések 

Felvételi támogatás, 

Szakok közötti 

átjárás 

Hallgatói integráció, 

Hallgatói juttatások, 

Toborzás 

Infrastrukturális 

korlátok  

Karriertámogatás, 

Nemzetköziesedés,  

Felvételi támogatás, 

Hallgatói juttatások, 

Digitális 

fejlesztések 

Hallgatói 

integráció, 

Kollégiumok 

- 

Anyagi források 

hiánya - bevezetés 
- 

Hallgatói juttatások, 

Tehetséggondozás 

Gyakorlati tudás 

megszerzése, 

Alumni,  

Nemzetköziesedés, 

Digitális 

fejlesztések 

Anyagi források 

hiánya - működtetés 
- 

Digitális 

fejlesztések, 

Tehetséggondozás, 

Eljárási díjjak 

Felvételi támogatás, 

hallgatói integráció, 

Minőségbiztosítás 

Hallgatói élet, 

Nemzetköziesedés, 

Karriertámogatás 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára nyolc intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott. 

Értelmezés: Jelentős probléma: intézmények több mint 50 százaléka esetében; Közepes jelentőségű probléma: 

intézmények 33%-49%; Nem számottevő probléma: intézmények 1-32%; Egyáltalán nem probléma: 0% 
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4.2.5 Fejlesztési tervek és azok gátjai 

Hat szempont szerint, szolgáltatási alterületenként vizsgálva az alterület fejlesztésével 

kapcsolatos nehézségek természetét megállapítható, hogy mind a bevezetést, mind a működtetést 

érintve az elégtelen anyagi források és a humánerőforrás hiánya okozza a legnagyobb nehézséget. 

Ezekhez képest a humánerőforrás elégtelen kompetenciái, az infrastrukturális háttér és az 

egységes intézményi akarat hiánya csak másodlagos jelentőségű. Mindez alátámasztja azt az 

interjúk során rendkívül sokszor elhangzó mondatot, hogy a szolgáltatásfejlesztések csak külső, 

pályázati forrásból lehetségesek. Ugyanakkor az is jól látszik, hogy a fenntartási időszakban a 

szolgáltatások működtetésének biztosítása mind finanszírozási, mind humánerőforrás oldalról 

nagy erőfeszítést jelent az intézményeknek.   

Nem meglepő módon az elsődleges nehézségekkel jellemezhető oldalon olyan szolgáltatásokat 

találunk, melyek közvetlen pénzügyi forrásokat igényelnek (hallgatói juttatások, 

költségtérítésesek támogatása), vagy a leterhelt oktatók nevelő munkáját igényelnék 

(tehetséggondozás, kollégiumok fejlesztése, speciális hallgatói csoportok).  

A másodlagos nehézségek oldalán általában speciális helyzeteket találunk. Az alumni rendszerek 

fejlesztését például jellemzően felülről irányítják, miközben a régebben, az intézményi 

integrációk előtt végzettek esetében, jellemzően nincs jelen a mostani intézményhez való 

kötődés, azaz sokkal erősebbek a lokális, akár kari, intézeti, vagy szakos kötődések, mely a 

szolgáltatást igénybe vevői oldalról sem segíti elő az egységes intézményi akarat kialakulását. 

Külön érdemes még kiemelni a képzések és képzési szintek közötti átjárást és eligazodást segítő 

szolgáltatásokat, lévén, hogy ezek a felsőoktatás beválása szempontjából rendkívül fontosak, 

miközben úgy tűnik, hogy itt a legnagyobb gát, hogy nincsen meg az intézményi 

adminisztrációban, illetve oktatói körben az a tudás, mely segítené a hallgatókat a szakváltásban 

sem képzési szintek között, sem képzési szinteken belül. 

4.2.5.1. ábra: Fejlesztési terek megvalósításával kapcsolatos nehézségek - összefoglalás 

 

 

 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi: Változó számú 

intézmény adott választ, így az 

eredmények általánosítása csak 

korlátozottan értékelhető. 

Értékek számítása: A szolgáltatási 

alterületek értékelésének kvantifikált 

átlaga az alábbi módon: Jelentős 

probléma: 100 pont, Közepes 

jelentőségű probléma: 66 p., Nem 

számottevő probléma: 33 p., 

Egyáltalán nem probléma: 0 p. 
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hiánya - bevezetés

Anyagi források

hiánya -

működtetés
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A fenti általános állításból két elemzői kérdés következik: (1) melyek azok a területek, ahol az 

elsődleges nehézségek nem jelenősek, illetve azok, (2) ahol a másodlagos jelentőségű nehézségek 

jelentősek?  

4.2.5.2. tábla: Fejlesztési tervek megvalósításával kapcsolatos nehézségek kivételei 

 

Elsődleges nehézségek nem jelentősek Másodlagos nehézségek jelentősek 

Humánerő-

forrás - 

kapacitáshiány 

 Költségtérítés, eljárási díjak 

 Egyéb közösségi szolgáltatások 

 Lakhatás (kollégiumok) 

 Tehetséggondozás 

Egységes 

intézményi 

akarat hiánya 

 Alumni 

 Felsőoktatási hallgatóvá válást és 

megmaradást segítő szolg. 

 Felsőoktatási tanulmányok előtti 

és a felvételi sikerességét segítő 

szolg. 

Anyagi források 

hiánya - 

bevezetés 

 Hallgatói juttatások 

 Tehetséggondozás 
Infrastrukturális 

háttér 

 Lakhatás (kollégiumok) 

 Felsőoktatási hallgatóvá válást és 

megmaradást segítő szolg. 

Anyagi források 

hiánya –

működtetés 

 Költségtérítés, eljárási díjak 

 Speciális hall. csoportok 

 Képzések és képzési szintek 

közötti átjárást és eligazodást 

segítő szolgáltatások 

Humánerőforrás  

- kompetencia 

hiány 

 Képzések és képzési szintek 

közötti átjárást és eligazodást 

segítő szolg. 

 

Forrás: GVI: Online survey 

 

Egy alábbi táblázatban, szolgáltatási alterületenként tekinthető át a fejlesztési nehézségek 

mértéke. 

4.2.5.3. tábla: Fejlesztési tervek megvalósításával kapcsolatos nehézségek – szolgáltatási alterületenként 1. 

 

  
Nincs 

egységes 

akarat 

Humánerő-

forrás –

kapacitás-

hiány 

Humánerő-

forrás  -

kompetencia 

hiány 

Infra-

struktúrális 

korlátok  

Anyagi 

források 

hiánya - 

bevezetés 

Anyagi 

források 

hiánya - 

működtetés 

Alumni 
Közepes 

jelentőségű 
Jelentős Egyáltalán nem 

Egyáltalán 

nem 

Közepes 

jelentőségű 

Közepes 

jelentőségű 

Eljárási 

díjjak 

Egyáltalán 

nem 

Egyáltalán 

nem 
Egyáltalán nem 

Nem 

számottevő 

Közepes 

jelentőségű 

Nem 

számottevő 

Felvételi 

támogatás 

Egyáltalán 

nem 

Közepes 

jelentőségű 
Egyáltalán nem 

Nem 

számottevő 
Jelentős 

Közepes 

jelentőségű 

Hallgatói élet 
Egyáltalán 

nem 

Egyáltalán 

nem 
Egyáltalán nem 

Egyáltalán 

nem 
Jelentős Jelentős 

Hallgatói 

integráció 

Közepes 

jelentőségű 
Jelentős Egyáltalán nem 

Közepes 

jelentőségű 
Jelentős 

Közepes 

jelentőségű 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára változó számú intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

csak korlátozottan lehetséges. 

Értelmezés: Jelentős probléma: intézmények több mint 50 százaléka esetében; Közepes jelentőségű probléma: 

intézmények 33%-49%; Nem számottevő probléma: intézmények 1-32%; Egyáltalán nem probléma: 0% 
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4.2.5.4. tábla: Fejlesztési tervek megvalósításával kapcsolatos nehézségek – szolgáltatási alterületenként 2. 

 

  
Nincs 

egységes 

akarat 

Humánerő-

forrás –

kapacitás-

hiány 

Humánerő-

forrás  -

kompetencia 

hiány 

Infra-

struktúrális 

korlátok  

Anyagi 

források 

hiánya - 

bevezetés 

Anyagi 

források 

hiánya - 

működtetés 

Hallgatói 

juttatások 

Nem 

számottevő 
Jelentős Egyáltalán nem 

Nem 

számottevő 

Nem 

számottevő 

Közepes 

jelentőségű 

Karrier-

támogatás 

Egyáltalán 

nem 
Jelentős Egyáltalán nem 

Egyáltalán 

nem 
Jelentős Jelentős 

Kollégiumok 
Egyáltalán 

nem 

Nem 

számottevő 
Egyáltalán nem 

Közepes 

jelentőségű 
Jelentős 

Közepes 

jelentőségű 

Könyvtár 
Nem 

számottevő 

Közepes 

jelentőségű 
Egyáltalán nem 

Egyáltalán 

nem 
Jelentős 

Közepes 

jelentőségű 

Külső 

szakmai 

tanulmányok 

Egyáltalán 

nem 
Jelentős Egyáltalán nem 

Egyáltalán 

nem 

Közepes 

jelentőségű 

Közepes 

jelentőségű 

Minőség-

biztosítás 

Nem 

számottevő 
Jelentős Egyáltalán nem 

Egyáltalán 

nem 
Jelentős 

Közepes 

jelentőségű 

Nemzet-

köziesedés 

és 

 

Közepes 

jelentőségű 
Jelentős 

Nem 

számottevő 

Egyáltalán 

nem 
Jelentős Jelentős 

Speciális 

hallgatói 

csoportok 

Egyáltalán 

nem 
Jelentős 

Nem 

számottevő 

Nem 

számottevő 
Jelentős 

Nem 

számottevő 

Szakok 

közötti 

átjárás 

Nem 

számottevő 
Jelentős 

Közepes 

jelentőségű 

Egyáltalán 

nem 
Jelentős Jelentős 

Tehetség-

gondozás 

Egyáltalán 

nem 

Egyáltalán 

nem 
Egyáltalán nem 

Egyáltalán 

nem 

Nem 

számottevő 

Nem 

számottevő 

Toborzás 
Közepes 

jelentőségű 
Jelentős Egyáltalán nem 

Nem 

számottevő 
Jelentős Jelentős 

 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára változó számú intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

csak korlátozottan lehetséges. 

Értelmezés: Jelentős probléma: intézmények több mint 50 százaléka esetében; Közepes jelentőségű probléma: 

intézmények 33%-49%; Nem számottevő probléma: intézmények 1-32%; Egyáltalán nem probléma: 0% 
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4.3 Beavatkozások a horizontális szempontok függvényében 

 

Jelen fejezetben a kutatás személyes szakértői interjúi alapján összefoglaló képet igyekszünk 

felrajzolni arról, hogy a hallgatói szolgáltatások fejlesztése milyen elvek, indukáló tényezők, 

azaz célok mentén kerültek megvalósításra, milyen pénzügyi háttér tette lehetővé a 

megvalósításukat, valamint, hogy a horizontális szempontok miként érvényesülnek a 

beavatkozások hatásaként. A hatások esetében külön kezeljük a felsőoktatás beválását segítő 

hatásokat, a szociális-társadalmi hatásoktól, valamint az individuum számára változást hozó 

hatásoktól. 

4.3.1 A kutatásba bevont beavatkozások alterületenként 

A kutatásba bevont 6 főterülethez tartozó 18 alterület esetében a 72 interjúalannyal folytatott 

beszélgetés során 504 szolgáltatásfejlesztési beavatkozás került a látómezőnkbe, melyek közül 

195 beavatkozás részletes kifejtésére került sor. 

4.3.1.1.tábla: Az említett beavatkozásokat indukáló célok rendszere 

Alterület 

 

Említett 

beavatkozások 

Feltárt 

beavatkozások 

Külföldi hallgatók szolgáltatásai 73 27 

Tehetséggondozás 45 23 

Sport szolgáltatások 35 18 

Tanulmányok előtti szolgáltatások 40 15 

Alumni szolgáltatások 38 14 

Karriertanácsadás 32 13 

Hallgatói integrációt segítő szolgáltatások 28 13 

Egyetemi élet 58 11 

Speciális igényű  hallgatói csoportoknak nyújtott szolgáltatások 17 11 

Hallgatói juttatások, támogatások 20 10 

Szakmai lehetőségek közvetítése 17 10 

Minőségbiztosítás 27 9 

Lakhatással, kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások 19 6 

Könyvtár, jegyzet szolgáltatások 30 5 

Gyakornoki programok 10 3 

Külföldi ösztöndíjjak 8 2 

Képzések és képzési szintek közötti átjárást és eligazodást segítő 

szolgáltatások 

3 2 

Költségtérítés 4 1 

Összesen 504 195 
 

Értékek: Vannak olyan alterületek, melyeknél egyidejűleg több cél is a fejlesztések legfontosabb hajtóerejének 

tűnik (pl: könyvtár – hozzáférés megkönnyítése, InfoKommunikációs Technológiák fejlődése). 

Forrás: GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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Az adatokból az rajzolódik ki, hogy a felsőoktatásban lezajló jelenlegi szolgáltatásfejlesztések a 

külföldi diákokra, a tehetségekre koncentrálnak elsődlegesen. Ebben nyilván szerepet játszik a 

finanszírozási környezet változása, valamint a felsőoktatást érintő egyéb nemzetközi és a hazai 

folyamatok. Olyan folyamatokra is gondolunk itt, mint a demográfiai változások, melyek miatt a 

felsőoktatásba lépők toborzása kitüntetett szerepet kap (szemben a felvételire, érettségire való 

eredményes felkészítésükkel). Ezeken túl fontosak még a hallgatók integrációját segítő 

szolgáltatások, melyhez kapcsolódik a hallgatói juttatások szolgáltatási köre. Végül az interjúk 

során említésre kerülő beavatkozások száma alapján a karrierszolgáltatások (mind a szakmai 

lehetőségek közvetítése, mind a különböző tanácsadások) azok a területek, melyekre az 

intézményen belüli szolgáltatásfejlesztések koncentrálnak. 

4.3.2 A hallgatói szolgáltatásfejlesztéseket indukáló tényezők 

 

A kutatás során 9 különböző beavatkozást indukáló tényezőt különítettünk el, az alábbiakban a 

kutatás 18 alterületére vonatkozó működésüket mutatjuk be. Egy tényező lehet egy alterület 

esetében olyan tényező, mely 1) a fő fejlesztési irányt jelöli ki; olyan, amely 2) fontos szerepet 

játszik a szolgáltatásfejlesztésekben, de nem univerzálisan; illetve az is előfordulhat, hogy egy 3) 

adott tényezőnek semmilyen hatása nincs az alterületen végbe menő szolgáltatások fejlesztésére. 

(Alább a különböző tényezőket enyhén más logikai fonálra fűztük fel, mint azt majd az egyes 

szolgáltatási alterületekhez kapcsolódó táblázatokban bemutatjuk. Reméljük, hogy a tényezők 

ezen sorrendje segíteni fogja a jobb értelmezést.)  

 

  

4.3.2.1.tábla: A hallgatói szolgáltatások fejlesztését indukáló tényezők: Új szolgáltatások bevezetése   

Új szolgáltatások bevezetése 

Fő tényező Fontos tényező Nem tényező 

7 10 1 

Hallgatói élet, Toborzás, 

Nemzetközi hallgatók, Speciális 

hallgatók, Minőségbiztosítás, 

Sport, Alumni 

Könyvtár, Tehetséggondozás, 

Gyakornoki program, Integráció, 

Szakváltás, Állásközvetítés, 

Karriertanácsadás, Lakhatás, 

Juttatások, Költségtérítés 

Külföldi ösztöndíj 
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Egy szolgáltatási alterület fejlesztésekor alapvetőn két út válik lehetségessé, az egyik, hogy a 

szolgáltatási alterületen belül új elemi szolgáltatásokat vezessenek be (pl.: új típusú tanácsadás a 

karrierszolgáltatások esetében), vagy a már meglévő szolgáltatásokat fejlesszék, tegyék 

színvonalasabbá, vagy növeljék a kapacitásait, esetleg meglévő kapacitások esetében a 

hozzáférést segítsék elő. 

Azok a szolgáltatási alterületek, melyek esetében új szolgáltatási elemek nagyszámban jelennek 

meg, sok esetben extenzív fejlődési szakaszban járnak, egyfajta kiépületlenség jellemzi őket 

(alumni szolgáltatások, nemzetközi hallgatói szolgáltatások, minőségbiztosítás), mely abból 

fakad, hogy csak az utóbbi időben kezdtek fontos szolgáltatási alrendszerekké válni. De ilyen a 

toborzás is a demográfiai folyamatok és a finanszírozási bizonytalanságok miatt, melyek 

következtében az intézmények versenyzésre, expanzióra kényszerülnek a leendő hallgatók 

megszólítása és intézménybe csábítása miatt, mely során számos új technikát, szolgáltatást 

kipróbálnak. (Nagyon fontos megjegyeznünk, hogy ez az expanzió csak az alapszakok toborzása 

kapcsán figyelhető meg. A mester szakokra történő toborzás esetében szintén kiépületlen 

szolgáltatási környezetről beszélhetünk, ennek ellenére a szakváltást segítő beavatkozások 

meglehetősen ritkák.) 

A harmadik csoportba azok a szolgáltatási területek tartoznak, melyek relatív gyorsan tudnak 

reagálni a hallgatói igényekre, és teret tudnak adni a hallgatói kezdeményezéseknek; tipikusan 

ilyen terület a hallgatói élet, de a sportolás esetében is megfigyelhető ez. 

Ugyanakkor az új szolgáltatási elem bevezetése mindenütt megfigyelhető, ez alól kivétel a 

külföldi ösztöndíjak, mely esetében egy külső hatás, a Campus Hungary program feleslegessé 

tette az intézményen belüli fejlesztéseket. 

  

4.3.2.2.tábla: A hallgatói szolgáltatások fejlesztését indukáló tényezők: Meglévő szolgáltatás(ok) 

színvonalasabbá tétele   

Meglévő szolgáltatás(ok) színvonalasabbá tétele 

Fő tényező Fontos tényező Nem tényező 

5 8 5 

Toborzás, Állásközvetítés, 

Lakhatás, Speciális hallgatók, 

Sport 

Könyvtár, Tehetséggondozás, 

Gyakornoki program, Külföldi 

ösztöndíj, Hallgatói élet, 

Karriertanácsadás, Nemzetközi 

hallgatók, Minőségbiztosítás 

Integráció, Szakváltás, Juttatások, 

Költségtérítés, Alumni 
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Az új szolgáltatások bevezetésén túl a másik lehetőség a már működő szolgáltatások fejlesztése. 

Ennek egyik módja a szolgáltatások működési színvonalának növelése, tipikusan ilyen 

beavatkozásnak tekinthető a kollégiumi és sportlétesítmény felújítások, vagy az álláskeresés 

esetében újabb munkáltatók már működő rendszerbe történő becsatornázása. A táblázatból azt is 

megállapíthatjuk, hogy a szolgáltatások színvonalasabbá tétele a legtöbb alterület esetében 

markánsan megjelenik, mint beavatkozásokat indukáló cél. Ahol nem, ott vagy nincs megfelelő, 

kialakult szolgáltatási paletta (alumni, szakváltás, költségtérítés), vagy nincs lehetőség a 

színvonal emelésére (juttatások), illetve olyannyira jellemzőek a kapacitásbővítés problémái, 

hogy a mennyiségi szempontok mögött a minőségiek egyelőre másodlagosak.   

A fejlesztések nem csak a meglévő szolgáltatások minőségének javítását célozhatják, hanem azt 

is, hogy az adott szolgáltatás minél nagyobb volumenbe, minél több hallgató számára tudják az 

intézmények biztosítani. Érdekes módon a kapacitásbővítés igénye elsődlegesen azokon a 

területeken jelenik meg, melyek a felsőoktatás beválására jelentős hatással vannak; a hallgatói 

integrációt célul kitűző programok (korrepetálás, tanácsadás) mellett ilyenek a munkaerő-piaci 

elhelyezkedést szolgáló alterületek (gyakornoki program, állásközvetítés). Az Európai 

Felsőoktatási Tér kiépülésével párhuzamosan végbe menő nemzetköziesedés eddig a hazai 

intézményeket is a külföldi hallgatóknak nyújtott szolgáltatásaik bővítésére készteti, főként, hogy 

néhány intézmény ebben látja kitörési pontját. (Jól mutatta ezt a brazil állam hallgatói 

programjának fogadtatása). 

Ugyanakkor nem véletlen az sem, hogy a kapacitás bővítése a legtöbb alterület esetében nem 

jelenik meg, mint a beavatkozásokat indukáló célrendszer része. Ennek oka, hogy a felsőoktatási 

hallgatói létszám csökkenése, stagnálása mellett a szervesen fejlődő, nagyobb múltra 

visszatekintő szolgáltatási területek nem igénylik a kapacitások bővítését.  

  

4.3.2.3.tábla: A hallgatói szolgáltatások fejlesztését indukáló tényezők: Meglévő szolgáltatás(ok) kapacitás 

bővítése   

Meglévő szolgáltatás(ok) kapacitás bővítése 

Fő tényező Fontos tényező Nem tényező 

4 4 10 

Gyakornoki program, Integráció, 

Állásközvetítés, Nemzetközi 

hallgatók 

Tehetséggondozás, Toborzás, 

Juttatások, Sport 

Könyvtár, Gyakornoki program, 

Külföldi ösztöndíj, Hallgatói élet, 

Szakváltás, Karriertanácsadás, 

Alumni, Lakhatás, Költségtérítés, 

Speciális hallgatók, 

Minőségbiztosítás 
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A szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése is célja lehetne a szolgáltatási alterületeken 

végbe menő beavatkozásoknak, ennek ellenére ennek hatása csak kevés esetben egyértelmű, és 

csak a könyvtári szolgáltatások esetében szembetűnő, ahol ez a szükséges, elsajátítani való 

tudásanyag digitalizáltságának egyértelmű következménye. Sok esetben a tudásanyaghoz való 

hozzáférés már nem a könyvtárban, de a könyvtáron keresztül történik meg. 

 

  

4.3.2.4.tábla: A hallgatói szolgáltatások fejlesztését indukáló tényezők: Meglévő szolgáltatásokhoz hozzáférés 

megkönnyítése  

Meglévő szolgáltatásokhoz hozzáférés megkönnyítése 

Fő tényező Fontos tényező Nem tényező 

1 4 13 

Könyvtár 

 

Gyakornoki program, Toborzás, 

Állásközvetítés, Nemzetközi 

hallgatók 

 

Tehetséggondozás, Külföldi 

ösztöndíj, Hallgatói élet, Integráció, 

Szakváltás, Karriertanácsadás, 

Lakhatás, Juttatások, Költségtérítés, 

Speciális hallgatók, 

Minőségbiztosítás, Sport, Alumni 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
 

4.3.2.5.tábla: A hallgatói szolgáltatások fejlesztését indukáló tényezők: Hatékonyabbá tétel IKT fejlesztéssel  

Hatékonyabbá tétel IKT fejlesztéssel 

Fő tényező Fontos tényező Nem tényező 

5 8 5 

Könyvtár, Gyakornoki program, 

Állásközvetítés, Juttatások, 

Minőségbiztosítás 

Toborzás, Integráció, Szakváltás, 

Karriertanácsadás, Nemzetközi 

hallgatók, Lakhatás, Speciális 

hallgatók, Hallgatói élet 

Tehetséggondozás, Külföldi 

ösztöndíj, Költségtérítés, Sport, 

Alumni 
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Az eddig bemutatott tényezők vagy új szolgáltatási elemek megjelenését, vagy már működő 

szolgáltatások fejlesztését eredményezték. Ezzel szemben az InfoKommunikációs Technológiák 

jobb kihasználása által létrejövő beavatkozások hallgatói szempontból tűnhetnek új 

szolgáltatásoknak, vagy jelentős szolgáltatási színvonalnövelésnek is. Ugyanakkor a kutatás 

során az IKT vezérelte fejlesztéseket mi markánsan elválasztottuk a többi tényezőtől, mivel itt a 

technológiai fejlődéssel együtt járó hatékonyságnövekedés az, ami racionálissá teszi a 

beavatkozást, s nem az intézményi, vezetői akarat vagy stratégia részeként valósulnak meg. 

Ennek megfelelően a legtöbb IKT vezérelte beavatkozás követő jellegű, azaz az intézmények 

széles körében megvalósul (VIR, DPR, ügyviteli rendszer, könyvtári katalógus, távoli elérés 

biztosítása, céges karrier felület). A technikai fejlődés szolgáltatásszervezésre gyakorolt hatását 

jól mutatja, hogy a vizsgált tényezők között az IKT a második legnagyobb általános hatást 

gyakorolja.  

A mostantól bemutatásra kerülő tényezők szerepe jelentősen kisebb, mint az eddigieké, 

jellemzően csak két-három szolgáltatási alterület esetében bírnak nagy jelentőséggel. Ilyen a 

személyi juttatások bevezetése, bővítése, mely alatt azokat a szolgáltatási beavatkozásokat értjük, 

melyek célul tűzik ki, hogy a szolgáltatáshoz hozzáférőket pénzügyi támogatásban részesítse. 

Érdemes felfigyelni arra, hogy a hallgatói juttatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások esetében csak 

megjelenik ez a szempont, de érdemi hatással nem bír, mivel az intézmények lényegesen nem 

képesek önerőből olyan szolgáltatásokat indítani és fenntartani, melyek a hallgatóknak 

közvetlenül biztosítanának forrásokat. Leginkább a költségtérítéses hallgatók támogatásában 

figyelhető meg ez az intézményi szándék, s ennek kudarca is. Más a helyzet a 

tehetséggondozással, ahol jellemzően a hallgatói juttatásokat (ösztöndíjak, TDK díjazás, utazási 

hozzájárulás) pályázati forrásokból (TÁMOP 4.2.2) valósítanak meg. 

  

4.3.2.6.tábla: A hallgatói szolgáltatások fejlesztését indukáló tényezők: Személyi juttatások bevezetése, 

bővítése 

Személyi juttatások bevezetése, bővítése 

Fő tényező Fontos tényező Nem tényező 

2 3 13 

Tehetséggondozás, Költségtérítés Juttatások, Sport, Alumni Könyvtár, Gyakornoki program, 

Külföldi ösztöndíj, Toborzás, 

Integráció, Szakváltás, 

Állásközvetítés, Karriertanácsadás, 

Nemzetközi hallgatók, Lakhatás, 

Speciális hallgatók, 

Minőségbiztosítás, Hallgatói élet 
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Bár kutatásunk nem értékelte direkten az intézmények oktatási szolgáltatásának színvonalát, azért 

indokoltnak éreztük vizsgálni azt is, hogy a hallgatói szolgáltatások területén a fejlesztések 

mögött megjelennek-e olyan megfontolások, melyek a felsőoktatási intézmények ezen elsődleges 

alapfunkciójának erősítését szolgálják. Az interjúk alapján három olyan alterületet találtunk, 

melyek fejlesztése esetében központi kérdés, hogy miként lehetne a hallgatók tanulmányi 

teljesítményének növekedését elősegíteni. Mindhárom esetben egy-egy jól definiálható hallgatói 

csoport az, melyek ezen beavatkozások célcsoportjának tekinthetőek. Ezek a tehetségesek, a 

tanulmányaik elején nehézségekkel rendelkezők, valamint a speciális igényű hallgatók. (Rajtuk 

kívül még két olyan hallgatói csoport van, melyek esetében a szolgáltatási palettát vizsgáltuk: ők 

a nemzetközi hallgatók, illetve a költségtérítéses hallgatók, akik esetében bár vannak ilyen 

megfontolással bíró beavatkozások is, de nem ez a fejlesztési beavatkozások fő sodorvonala.) 

 

  

4.3.2.7.tábla: A hallgatói szolgáltatások fejlesztését indukáló tényezők: Tanulmányi teljesítmény növelésének 

segítése 

Tanulmányi teljesítmény növelésének segítése 

Fő tényező Fontos tényező Nem tényező 

3 7 8 

Tehetséggondozás, Integráció, 

Speciális hallgatók 

Könyvtár, Gyakornoki program, 

Toborzás, Nemzetközi hallgatók, 

Juttatások, Költségtérítés, 

Minőségbiztosítás 

Külföldi ösztöndíj, Szakváltás, 

Állásközvetítés, Karriertanácsadás, 

Lakhatás, Sport, Alumni, Hallgatói 

élet 
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4.3.2.8.tábla: A hallgatói szolgáltatások fejlesztését indukáló tényezők: Lemorzsolódás csökkentése  

Lemorzsolódás csökkentése 

Fő tényező Fontos tényező Nem tényező 

2 0 16 

Integráció, Költségtérítés  Könyvtár, Tehetséggondozás, 

Gyakornoki program, Külföldi 

ösztöndíj, Hallgatói élet, Toborzás, 

Szakváltás, Állásközvetítés, 

Karriertanácsadás, Nemzetközi 

hallgatók, Lakhatás, Juttatások, 

Speciális hallgatók, 

Minőségbiztosítás 
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Külön vizsgáltuk azt is, hogy mely alterületek esetében játszik fontos szerepet az, hogy 

visszaszorítsák a lemorzsolódók számát. Ezzel kapcsolatban nem az a meglepő, hogy a 

felsőoktatási tanulmányokat elősegítő olyan programok célozzák ezt, mint a tanácsadások és 

korrepetálások, hanem az, hogy ezen kívül egyedül a költségtérítéses hallgatókat célzó 

szolgáltatási alterület az egyetlen, ahol ez egyáltalán felmerül. Pedig a toborzástól kezdve a 

szakmai lehetőségek biztosításáig, vagy akár a nemzetközi hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokig 

ez fontos szempont lehetne a fejlesztésekben. 

Végezetül pedig a „piaci” források bevonásával kapcsolatban vizsgáltuk meg, hogy azok 

mennyire jelennek meg a beavatkozások célrendszerében, azaz mely alterületek esetében cél 

olyan fejlesztések bevezetése, melyek külső forrásokat tudnak bevonni a működésbe. Bár 

egyetlen alterület esetében sem találtuk azt, hogy a külső forrásokat becsatornázó 

szolgáltatásfejlesztés irányát meghatározta volna, de az alterületek felében regisztráltunk olyan 

beavatkozást, mely esetében a piaci logika, azaz a szolgáltatás értékesítése, esetleg kiszervezése 

megjelent. Ezen alterületek közé sorolódnak a munkaerő-piaci relevanciával bírók 

(tehetséggondozás, gyakornoki program, állásközvetítés, juttatások, költségtérítés, alumni), a 

hallgatók számára értékesíthető programok (lakhatás, hallgatói élet, sport, alumni). 

 

 

  

4.3.2.9.tábla: A hallgatói szolgáltatások fejlesztését indukáló tényezők: Piaci források becsatornázása 

Piaci források becsatornázása 

Fő tényező Fontos tényező Nem tényező 

0 9 9 

 Tehetséggondozás, Gyakornoki 

program, Állásközvetítés, Lakhatás, 

Juttatások, Költségtérítés, Sport, 

Alumni, Hallgatói élet 

Könyvtár, Külföldi ösztöndíj, 

Toborzás, Integráció, Szakváltás, 

Karriertanácsadás, Nemzetközi 

hallgatók, Speciális hallgatók, 

Minőségbiztosítás 
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4.3.3 A beavatkozások financiális háttere 

A kutatás során arra is kíváncsik voltuk, hogy a 

szolgáltatásfejlesztési beavatkozások milyen 

pénzügyi háttérrel rendelkeznek. Ennek érdekében 

a kutatásban résztvevő szakértő interjúalanyoktól 

azt kértük, hogy sorolják fel, hogy TÁMOP-os, 

illetve más pályázati forrásokból milyen 

szolgáltatási beavatkozásokat vittek végbe az 

utóbbi 3-5 évben. Majd a szolgáltatások rövid 

bemutatása, illetve feltárása során arra is 

kíváncsiak voltunk, hogy az intézmények további 

forrásokat vontak-e be a megvalósításba, illetve a 

működésbe. Ilyen külső forrásnak tekintettük azt, 

mikor cégek vagy maguk a szolgáltatás célcsoportjának tekinthető hallgatók anyagilag is 

hozzájárultak a szolgáltatás működéséhez. (Ez utóbbi esetben az alapszolgáltatásokat és az 

extraszolgáltatásokat megkülönböztettük, például a kollégiumi díjfizetést nem tekintettük 

hozzájárulásnak mondjuk a kollégiumi fedett biciklitároló kiépülése kapcsán. Viszont, ha ennek 

használata miatt a hallgatók egy részének megemelkedett volna a kollégiumi díja, akkor azt külső 

forrásbevonásként értékeltük volna.) 

Az ábra alapján egyértelműnek tűnik, hogy a hallgatói szolgáltatásokkal kapcsolatos 

beavatkozások esetében a legfontosabb finanszírozók maguk az intézmények, lévén, hogy a 

kutatásba vont beavatkozások 60 százalékát kizárólag saját forrásból valósítják meg az 

intézmények, miközben a pályázatok és a külső finanszírozás a számok alapján nagyjából 

ugyanakkora súlyú.  

Ugyanakkor az interjúk alapján ezt a képet azzal kell árnyalnunk, hogy a pályázati források azok, 

melyek lehetőséget teremtenek a rendszerszintű beavatkozásokra, fejlesztésekre, míg a csak saját 

forrású, sokkal inkább az egyedi (kiegészítő jellegű, önmagában is hozzáadott értékelt teremtő, de 

lokális) szolgáltatásfejlesztések esetében jellemző. Fontos még megjegyezni azt is, hogy míg a 

pályázati források a legtöbb alterület esetében megjelentek – számuk ezek között relatív 

egyenletesen oszlik meg, kivételt egyedül a karriertanácsadás jelent, mely esetében azok a 

beavatkozások vannak túlsúlyban (23 szemben 9-cel), melyek pályázati pénzek felhasználásával 

valósultak meg. Ezzel szemben a külső finanszírozás esetében jól elkülönülnek a piacosítható és 

a nem piacosítható alterületek, miként ez a beavatkozási célrendszereket bemutató fejezetben is 

megmutatkozott. A piacosítás szempontjából a munkaerőpiaccal összekapcsolható szolgáltatások 

esetében a cégek forrásait igyekeznek bevonni az intézmények (pl.: börzék standjainak 

megfizettetése), míg a fennmaradó alterületek esetében a hallgatók coofinanszírozása a jellemző 

(pl.: részvételi díj kedvezményes sítáborban, rendezvényeken való részvétel). 

Bár intézményi forrásokból jellemzőbb, hogy kisebb részproblémák kezelésére vállalkoznak az 

intézmények (toborzás középiskolákban, korrepetálás megszervezése, albérletkereső honlap, stb) 

4.3.3.1.tábla: A beavatkozások finanszírozási 

háttere (N=384) 

 
Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

231 

7 6 

Belső forrás 

Pályázati forrás Külső forrás 

68 64 
7 

1 
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ez nem jelenti az, hogy az intézmények önerőből ne vágnának bele rendszerszintű beavatkozások 

lebonyolításába. Sőt kutatásunk tanulsága szerint a rendszerszintű kizárólag intézményi 

beavatkozások – tán épp a forráshiány miatt – kellően átgondoltak és hatékonyak, amelyek miatt 

az esettanulmányokban feltárt jó gyakorlatok főként ebből a csoportból kerülnek ki. Ezek közös 

jellemzője, hogy az intézmények felső vezetésében az adott szolgáltatásfejlesztést prioritásként 

kezelik, mely sok esetben az intézményi stratégiai célok és identitás központi magjához 

kapcsolódik (DE – Tehetség Program, DUF – Szakmentor hálózat, PTE ÁOK – Nemzetközi 

Hallgatói Szolgáltató Irodák). Ezek esetében szakértőink úgy vélik, hogy az ilyen jellegű 

beavatkozások amennyiben plusz pályázati forrásokhoz jutnak, akkor gyorsabban és szélesebb 

kört elérve tudnak kiépülni.  

Viszont a pályázati forrásokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy amennyiben azok nem egy 

addig is működő szolgáltatás hatékonyabbá tételére fordítódnak, hanem például a beavatkozás 

megvalósításához és működtetéséhez szükséges humánerőforrás megfizetésére, támogatására, 

akkor ezeknek a programnak a fenntarthatósága erősen kérdéses (karriertanácsadások és 

tréningek; tehetséges hallgatók jutalmazása, utazási költségeik térítése). Ez annak a veszélyét is 

magában rejti, hogy sikeres programokat a pályázatok pénzügyi támogatásának lejárta után nem 

fognak tudni fenntartani, vagy nem az addigi megszokott színvonalat fogják tudni biztosítani. 

Ugyanakkor ezen szolgáltatások esetében kérdésként merülhet fel az is, hogy mennyiben az 

intézmények feladata a hallgatók mentálhigiénés, pszichológiai, valamint életvezetési 

tanácsadásainak pénzügyi fedezete, illetve, hogy a hallgatók versenyeztetésével összefüggő 

kiadásokat miért az intézményeknek kellene előteremteni. 
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4.3.4 A felsőoktatási tanulmányok beválásával összefüggő horizontális szempontok 

A kutatás során összesen 195 beavatkozást tártunk fel. Egy átlagos beavatkozásnak átlagosan 4,3 

horizontális szempontra volt hatása. Az alábbiakban azt kívánjuk megvizsgálni, hogy az egyes 

horizontális szempontok az összes beavatkozás tükrében mennyire markánsan és milyen 

szolgáltatási területek esetében kerültek fejlesztésre. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyeznünk, 

hogy lehetségesnek tartjuk azt, hogy egy adott horizontális szempont csak egy adott szolgáltatási 

alterület esetében számottevő, de ennek ellenére jelentős elmozdulás a szempont 

érvényesülésében. Ugyanakkor úgy véljük, hogy egy-egy horizontális szempont minél több 

alterületen jelenik meg, annál inkább olyan szempont, mely a szervezeti kultúra része, s 

meghatározója a fejlesztési irányoknak. 

4.3.4.1.tábla: A feltárt beavatkozások horizontális szempontok szerinti bemutatása, alterületi bontásban a 

felsőoktatás beválása kapcsán (N=195) 

 

Horizontális szempont szerinti 

hatás 

N % Alterületek 

száma 

Legfontosabb szolgáltatási 

alterületek 

Elősegíti a hallgatók hatékonyabb 

tanulását 
97 50% 17 Tehetséggondozás, Sport, 

Minőségbiztosítás, Külföldi hallgatók 

szolgáltatásai 
Segíti a képzési teendőkre való 

koncentrálást 
89 46% 15 

Tehetséggondozás, Hallgatói 

integráció, Külföldi hallgatók 

szolgáltatásai, Speciális hallgatók 

szolgáltatásai Elősegíti a szakmai 

kapcsolatrendszer fejlődését 
73 37% 13 

Tehetséggondozás, Szakmai 

lehetőségek közvetítése, Külföldi 

hallgatók szolgáltatásai, Alumni 

Színvonalasabbá teszi a 

tehetséggondozást 
57 29% 15 Tehetséggondozás, Tanulmányok 

előtti szolgáltatások 

Növeli a diploma értékét 53 27% 14 Tehetséggondozás 

Csökkenti a lemorzsolódást 48 25% 14 Hallgatói integráció, Külföldi 

hallgatók szolgáltatásai 

     Legfontosabb szolgáltatási alterületnek azokat tekintettük, melyek esetében egy adott horizontális szempont legalább 

8 feltárt beavatkozás esetében megjelent. (Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján) 

 

A horizontális szempontok közül a legmarkánsabban a hallgatók hatékonyabb tanulásának 

segítése jelenik meg. (A sport esetében ezt a szempontot, mint a hallgatók színvonalasabb 

sportolását lehetővé tevő dimenziót értékeltük.) Ennek kapcsán egyértelműen és erős 

kapcsolódást mutathatunk ki az intézmények hallgatói szemszögből legfontosabbnak ítélt 

alapfunkciójával, az oktatással. Összességében megállapíthatjuk, hogy a hallgatók hatékonyabb 

tanulását az utóbbi 3-5 év beavatkozásainak jó fele elősegíti, különösen jelentős az ilyen irányú 

fejlesztése a tehetséggondozásnak, a minőségbiztosításnak és a külföldi hallgatói 

szolgáltatásoknak.  

A képzési teendőkre való koncentrálás elősegítése – amely az esetek többségében akként 

értelmeződött, hogy a hallgatónak minél több ideje jusson a tanulmányaira – szintén nagyon 

markánsan megjelent a beavatkozások hatásaként, különösen az olyan szolgáltatások esetében, 

melyek valamilyen sajátos adottságú csoportot érintettek (tehetségesek; tanulmányi 

nehézségekkel, beilleszkedéssel küzdők; külföldiek, speciális igényű hallgatók).  
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A felsőoktatási tanulmányok beválásánál szerepeltetjük a szakmai kapcsolatrendszer kiépülését, 

melyet a végzettséggel történő elhelyezkedés egyik legfontosabb befolyásoló tényezőjének 

tekintünk. Ennek a horizontális szempontnak a megvalósulása elsődlegesen olyan beavatkozások 

esetében mutatkozik meg, melyek lehetőséget kínálnak az oktatáson kívüli szakmai interakcióra, 

kiemelten nagy szerepet kap a tehetséggondozás és a szakmai lehetőségek közvetítése kapcsán. 

Az alumni rendszer működtetése esetében is az egyik legfontosabb hatás lenne, legalábbis a 

beavatkozások ezt célozzák – viszont az alumni szolgáltatásokba történő beavatkozások 

hatékonysága szakértőink szerint jóval alacsonyabb, mint más területeken. 

Jól látszik, hogy a tehetséggondozás alterülete önmagában felelős a tehetséggondozás 

színvonalának emeléséért, más alterülek ebben nem kapnak jelentős szerepet, bár mindössze csak 

három olyan alterület van, melyek egyik szolgáltatási beavatkozása sem célozza a 

tehetséggondozás elősegítését. Szintén egyértelmű megfeleltetést találunk a lemorzsolódás elleni 

küzdelem és a hallgatói integrációt korrepetálásokkal, tanácsadásokkal, információk 

eljuttatásával segítő alterület között. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyeznünk, hogy más 

alterületek a jelenleginél lényegesen jobban hozzájárulhatnának a lemorzsolódás csökkentéséhez 

(pl.: kollégiumi szolgáltatások, egyetemi élet programjai, szakváltáshoz kapcsolódó lehetőségek). 

Szintén némi deficitet tapasztalunk a diploma értékét növelő szolgáltatásokkal kapcsolatban, 

melynek esetében főként a munkaerőpiaccal kapcsolatban álló szolgáltatási alterületek körében 

várhatnánk szolgáltatásfejlesztéseket. 

Fontos látnunk azt is, hogy az alterületek közül a tehetséggondozásnak kiemelt szerepe van a 

felsőoktatás beválásával kapcsolatos horizontális szempontok esetében. Ennek több oka 

mutatkozott meg az interjúk során. Egyrészt az intézmények és különösen az oktatók érdekeltek 

abban, hogy minél nagyobb számban vegyenek fel tehetséges hallgatókat – biztosabb a 

felsőoktatás beválása, az intézmény hírnevéhez, eredményeihez ezek a hallgatók jelentősebben 

hozzá tudnak járulni. Ez a szándék mutatkozik meg abban, hogy a tehetségeket felkutató és 

gondozó munkájuk néhány szolgáltatás esetében már a középiskolásokat célozva megjelenik. 

Másrészt, az előzőhöz kapcsolódóan a tehetséges hallgatók segítése az egyetemi tanulmányaik 

alapján – hogy minél jobban tanulmányaikra, kutatásaikra tudjanak koncentrálni – markánsan 

megjelenik. Harmadrészt a tehetséggondozás területén elérhetővé váltak TÁMOP források, 

melyek segítségével olyan beavatkozásokat vihettek végbe, melyek rég időszerűek voltak (pl. 

tehetséges hallgatók produktumainak díjazása, verseny és konferencia részvételük segítése). 

Negyedrész a szolgáltatásokat azért érdemes a tehetséges hallgatókra koncentrálni, mert 

választott szakjuk irányában elhivatottak, és az intézmények mester szakjainak, illetve doktori 

programjaiknak fő rekrutációs bázisai, így a támogatásuk hosszú távú befektetésként is 

felfogható. 

A tehetséggondozás mellett a másik, több horizontális szempont esetén is megjelenő alterület a 

külföldi hallgatóknak nyújtott szolgáltatások. Ezek esetében arra érdemes felhívni a figyelmet, 

hogy az alterület meglehetősen kiépületlen, viszont az utóbbi években felfutó terület, melyet 

számos szolgáltatási beavatkozás jellemez. Az intézmények jelentős részében az idegen nyelvű 
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képzésekhez kapcsolódóan egy paralel hallgatói szolgáltatási rendszer épül ki, melynek 

(ügyintézési) nyelve az angol, ritkább esetekben a német. Az elkülönülés az adminisztráció, a 

szolgáltatás, illetve az oktatásszervezés esetében markánsabbnak tűnik, mint az oktatók és a 

hallgatók körében, ez utóbbi esetben a csoportok integrálása néhány esetben a beavatkozások 

céljai között is megjelenik. 

4.3.5 A szociális-társadalmi hatásokkal bíró horizontális szempontok 

A horizontális szempontok harmadik csoportjába soroltuk a társadalmi, szociális hatások 

megvalósulását mérőket. Összességében ezekről azt állapíthatjuk meg, hogy a három nagy 

csoport alapján ezen szempontok fejlődése volt a legcsekélyebb az utóbbi 3-5 évben végbe menő 

szolgáltatásfejlesztések hatására. 

4.3.5.1.tábla: A feltárt beavatkozások horizontális szempontok szerinti bemutatása, alterületi bontásban, az 

egyénre gyakorolt hatások esetében (N=195) 

Horizontális szempont szerinti hatás N % Alterületek 

száma 

Legfontosabb szolgáltatási alterületek 

Elősegíti a hátránykompenzációt 57 29% 15 
Speciális hallgatók szolgáltatásai, Hallgatói 

integráció, Külföldi hallgatók szolgáltatásai 

Elősegíti az esélyegyenlőséget 49 25% 12 Speciális hallgatók szolgáltatásai 

Elősegíti a társadalmi mobilitást 44 23% 13 Külföldi hallgatók szolgáltatásai 

     
 

Legfontosabb szolgáltatási alterületnek azokat tekintettük, melyek esetében egy adott horizontális szempont legalább 

8 feltárt beavatkozás esetében megjelent  

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

 

A szempontok leginkább a speciális igényű hallgatók számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése 

esetében érhetőek tetten, de még a szakértők sem gondolják, hogy az ezen az alterületen 

megvalósuló szolgáltatások fejlesztése közül sok fog hozzájárulni a társadalmi mobilitás 

elősegítéséhez. Ez a szempont csak a külföldi hallgatók szolgáltatásainak fejlesztésében kap 

szerepet, melynek kapcsán a társadalmi mobilitás egy sajátos értelmezésével találkozunk, s 

nyilván a külföldi hallgatók hátránykompenzáció kapcsán is tartalmilag mást – főként nyelvi 

akadályokat – értettek a fogalmon a szakértők. A hallgatói integráció esetében a 

hátránykompenzáció elsődleges, a közoktatásból hozott eltérő tudásszintek kezelésére 

vállalkozik.  

A feltárt beavatkozások alapján kijelenthetjük, hogy a felsőoktatás a társadalmi, szociális 

szempontokat szem előtt tartott fejlesztése a rendszer egésze szempontjából nem élvezett 

prioritást az utóbbi években, mely felveti annak kérdését, hogy a hazai felsőoktatás betölti-e 

mobilitási csatorna szerepét. 
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4.4 Hallgatói jövedelem és költségek szerkezete 

 

A hallgatók jövedelem és költség szerkezetét a TÁMOP 7.2.1 projekt 4. kutatásának („Országos 

és regionális reprezentatív vizsgálatok a képzésekkel és a tudománnyal kapcsolatos attitűdökről”) 

adataira épülve térképezzük fel, melynek keretében 1500 főre kiterjedő, reprezentatív, személyes 

lekérdezésen alapuló adatfelvétel valósult meg a Magyarországon élő 18-35 évesek körében. 

Ennek kérdőívében található témánk szempontjából néhány releváns kérdés. Sajnálatos módon a 

kérdőív az általunk még ismert munkaverziójával szemben semmilyen összegszerű, forintban 

lekérdezett adatot nem tartalmaz. 

Az 1500 fős mintából 301 fő nyilatkozott úgy, hogy rendelkezik felsőoktatási tapasztalattal, ám 

az alkérdések esetében ez a szám némileg lecsökken. Az egyetemi, főiskolás évek alatti 

jövedelmi szerkezetet firtató kérdés esetében például csak 195 olyan megkérdezett válaszolt, aki 

jelenleg is jár felsőoktatási képzésbe, míg 98 olyan, aki csak a múltban járt. A jelenlegi és az 

egykori hallgatók elkülönítése lehetőséget nyújt arra is, hogy az időbeli eltolódásokat 

regisztráljuk. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a jelenleg felsőoktatási képzésre nem járók 

esetében nem különítjük el azokat, akik a tanulmányaikat befejezték, azoktól, akik abbahagyták. 

4.4.1.tábla: A jelenlegi és egykori hallgatók jövedelemszerkezete a felsőoktatásban töltött évek alatt 

 

Elemi szolgáltatás Jelenlegi hallgatók Egykori hallgatók 

családi támogatás 59,1% 66,4% 

hallgatói juttatások 14,5% 15,1% 

munkavégzés 14,3% 7,2% 

diákhitel 6,8% 6,6% 

egyéb szociális támogatás 3,2% 2,6% 

egyéb (pl.: hitel) 1,7% 0,4% 
 

Forrás: TÁMOP 7.2.1 projekt 4. kutatás: „Országos és regionális reprezentatív vizsgálatok a képzésekkel és a 

tudománnyal kapcsolatos attitűdökről” 

 

Jól látható, hogy a hallgatók jövedelmi helyzetében a családi támogatások a meghatározók. 

Alapvetően megállapíthatjuk, hogy családi támogatás nélkül csak nagyon kevesen (a mintánk 10 

százaléka) vállalkozott a tanulmányainak az elkezdésére. Fontos megfigyelni azt is, hogy a 

családi támogatások szerepe az utóbbi időszakban jelentősen csökkent (7 százalékpont), mely 

mögött a gazdasági válság hatását gyaníthatjuk. 

A hallgatói juttatások szerepe fontosnak, de nem jelentősnek tűnik, bár a képet némileg árnyalja, 

hogy a megkérdezettek 41,5 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a hallgatói juttatások nem 

játszanak/játszottak szerepet a jövedelemszerkezetükben, ugyanez az arány 63,6 százalék a 

munkavégzéssel kapcsolatos kérdés esetében. Ugyanakkor a munkavégzés szerepe jelentős 

elmozdulást mutat, a jövedelemszerkezetben játszott fontossága néhány év alatt is 

megduplázódott, összességben 7 százalékponttal nőtt, ami megegyezik a családi támogatás 

szerepének csökkenésével. 



83 / 379 

Érdekesség, hogy a diákhitel fontossága nem változott az utóbbi időben, stabilan 6,5-7 százalék 

között mozog a jövedelemszerkezetben betöltött aránya, a többi tényező szerepe 

elhanyagolhatónak tűnik.  

Megvizsgáltuk azt is, hogy a költségtérítéses és az államilag támogatott képzést választók 

körében milyen különbségek vannak a jövedelemszerkezet tekintetétben. A legnagyobb eltérés a 

hallgatói juttatások szerepében van (12 százalékpont), de az államilag támogatottak családtól 

származó bevételei is arányaiban(!) jelentősebbek (4 százalékpont), ezt kompenzálandó a 

költségtérítéses hallgatók esetében fontosabb a munkából származó bevétel (7 százalékpont) és a 

diákhitel szerepe (9 százalékpont). 

Mint láthatjuk a hallgatói támogatások szerepe az államilag támogatott képzésben részt vevők 

körében jelentős csak, de családi támogatás mellett csak másodlagosnak tekinthető.  

4.4.2. tábla: Hallgatói juttatások szerepe 

Elemi szolgáltatás Nem kapott Alkalmanként Rendszeresen 

tanulmányi ösztöndíj 45,0 20,5 34,6 

rendszeres szociális támogatás 75,1 10,1 14,8 

Bursa Hungarica (Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj) 84,2 4,0 11,8 

jegyzet-támogatás 85,5 5,7 8,8 

lakhatási támogatás 90,2 4,4 5,4 

sportösztöndíj 96,6 2,0 1,3 

valamilyen hátrányos helyzetűeket, 

romákat stb. támogató ösztöndíj 97,6 1,3 1,0 

köztársasági ösztöndíj 98,0 1,7 0,3 
 

Forrás: TÁMOP 7.2.1 projekt 4. kutatás: „Országos és regionális reprezentatív vizsgálatok a képzésekkel és a 

tudománnyal kapcsolatos attitűdökről” 

 

A hallgatói juttatások közül kiemelkedően fontos a tanulmányi ösztöndíj, ugyanakkor fontos 

megjegyezni, hogy a hallgatók majd fele egyáltalán nem számíthat/számíthatott erre a támogatási 

forrásra, míg csak harmaduk az, akinek biztos bevételt jelentett. A szociális ösztöndíj pedig csak 

a hallgatók negyedét érintette, miközben csak minden hetedik számíthatott fixen erre a bevételi 

forrásra. A rendszer szempontjából még kiemelkedően fontosnak tűnik a Bursa Hungarica 

ösztöndíj, amivel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a hallgató csak akkor tudja igénybe 

venni, ha a lakhely szerinti települése részese a programnak. Fontos megjegyeznünk, hogy a 

különböző támogatási formák között erős összefüggés áll fenn: az, aki jogosult rendszeres 

szociális támogatásra nagy valószínűséggel jogosult a Bursa Hungarica ösztöndíjra, a jegyzet- és 

lakhatási-támogatásra, és nagy valószínűséggel kap tanulmányi ösztöndíjat is (az összefüggések 

vizsgálatakor a költségtérítéseseket nem vettük figyelembe). Ez utóbbi összefüggés alapján 

megállapítható, hogy a hátrányos szociális helyzet támogatása hozzásegíti a felsőoktatás 

beválását.  

Megvizsgáltuk azt is, hogy a jelenlegi és az egykori hallgatók miként részesültek a hallgatói 

juttatásokban.  Ehhez három csoportot alkottunk, az elsőbe kerültek azok, akik soha semmilyen 

hallgatói juttatásban nem részesültek, a második csoportba azok kerültek, akik bár kaptak 
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valamilyen hallgatói támogatást, de ezek sosem váltak rendszeressé, míg a harmadik csoportba 

azok szerepelnek, akik legalább az egyik hallgatói juttatásra rendszeresen számíthattak. 

4.4.3. tábla: Hallgatói juttatások szerepe egykor és ma 

 

Elemi szolgáltatás Nem kapott Alkalmanként Rendszeresen 

Jelenlegi hallgató 32,0 23,5 44,5 

Egykori hallgató 26,0 27,0 47,0 
 

Forrás: TÁMOP 7.2.1 projekt 4. kutatás: „Országos és regionális reprezentatív vizsgálatok a képzésekkel és a 

tudománnyal kapcsolatos attitűdökről” 

 

Az adatokból jól látszik, hogy a semmilyen módon sem támogatott hallgatók köre jelentősen 

bővül az utóbbi időben, míg azok aránya is csökkent, akik rendszeresen részesülnek 

támogatásban. Az adatok ilyen irányú eltolódása mögött a költségtérítéses képzésben rendelkezők 

arányának eltolódása állhat. Ugyanakkor mivel a fentiekben a hallgatói juttatások és a 

felsőoktatás beválása között kapcsolatot tételeztünk fel, így ez a jelenség veszélyeket rejt 

magában. 
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4.5 Hallgatói szolgáltatások megítélése egy reprezentatív mintán 

A TÁMOP 7.2.1 projekt 4. kutatása („Országos és regionális reprezentatív vizsgálatok a 

képzésekkel és a tudománnyal kapcsolatos attitűdökről”), melynek keretében 1500 főre kiterjedő, 

reprezentatív, személyes lekérdezésen alapuló adatfelvétel valósult meg a Magyarországon élő 

18-35 évesek körében, lehetőséget biztosít arra, hogy a felsőoktatási szolgáltatások megítéléséről 

is tájékozódjunk. 

Ennek kapcsán három csoportot tudunk elkülöníteni: a felsőoktatásban jelenleg is résztvevőket, a 

felsőoktatásban egykor résztvevőket, és azokat, akik gondolkoznak azon, hogy részt vegyenek a 

felsőoktatásban.  

Rendkívül érdekes, hogy szignifikáns különbséget az első két csoport esetében a hallgatói 

szolgáltatások megítélése esetében nem találtunk, pontosabban a 36 szolgáltatás közül csak a 

külföldi részképzésben való részvétel lehetősége volt az egyetlen, melyet a jelenleg résztvevők 

jóval jobbnak ítélnek, mint a felsőoktatásban régebben részt vevők. Ez azt is jelenti, hogy az 

utóbbi évtized viszonylatában a hazai felsőoktatási hallgatói szolgáltatások minősége lényegében 

nem változott, sem pozitív, sem negatív irányú elmozdulás nem történt gyakorlatilag egyik 

területen sem. A fentiek miatt a két csoportot együtt fogjuk kezelni. 

4.5.1. tábla: A hallgatói szolgáltatások megítélése a hallgatók szemével 

 

Legjobbnak ítélt szolgáltatások Érték Legrosszabbnak ítélt szolgáltatások Érték 

az oktatás színvonala 4,38 a kollégium színvonala 2,90 

intézmény közlekedési helyzete 4,35 a képzés alatti munkalehetőségek biztosítása 3,14 

az oktatott szakismeretek naprakészsége 4,34 a végzés utáni elhelyezkedés segítése 3,28 

a könyvtár színvonala 4,33 kutatásokba való bekapcsolódás lehetősége 3,34 

az elméleti képzés színvonala 4,32 a karrierközpont működése 3,43 

az oktatók segítőkészsége 4,26 az intézményen belüli étkezési lehetőségek 3,48 

a képzés szervezettsége 4,23 tehetséggondozás 3,49 

az oktatott szakismeretek alkalmazhatósága 4,21 

intézmény kapcsolata szakmai 

munkáltatókkal 3,50 

általában a főiskolai/egyetemi légkör 4,21 szakmai ösztöndíj-lehetőségek 3,52 

az intézmény épületeinek állapota 4,20 

külföldi részképzésben való részvétel 

lehetősége 3,63 

számítógép-ellátottság 4,19 

szakmai konferenciákon való részvételi 

lehetőség 3,73 

a tantermek felszereltsége 4,18 a hallgatói önkormányzat tevékenysége 3,76 

általában az oktatók és hallgatók viszonya 4,18 az elektronikus tanulmányi rendszer 3,79 

a szakterület elismert képviselőinek 

jelenléte az oktatásban 4,10 szakmai önképzési lehetőségek 3,81 

az oktató munka hallgatói véleményezése 4,10 sportolási lehetőségek 3,86 

a hallgatók tájékoztatása tanulmányi, 

képzési ügyekben 4,09 intézményi demokrácia 3,87 

a szakterület napi gyakorlati példái, 

jelenségei az oktatásban 4,07 az egyéni szakmai érdeklődés kielégítése 3,96 

a szakmai gyakorlatok színvonala 4,06 kulturális lehetőségek 3,98 
 

Forrás: TÁMOP 7.2.1 projekt 4. kutatás: „Országos és regionális reprezentatív vizsgálatok a képzésekkel és a 

tudománnyal kapcsolatos attitűdökről” 
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A fenti táblázatban az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó értékek 1-5 közöttiek lehetnek, ahol az 

5-ös érték a teljes mértékű elégedettséget jelentette, az egyes pedig a teljes mértékű 

elégedetlenséget. Igen örvendetesnek tekinthető, hogy a felsőoktatásban részt vevők úgy 

vélekedtek, hogy az intézmények elsődleges feladatának tekinthető oktatásban jeleskednek 

leginkább az intézmények. Ráadásul a részleteket megkapargatva is azt tapasztaljuk, hogy az 

oktatás színvonalával kapcsolatos megállapítások mind a táblázat bal oldalán, annak pozitív 

felében találhatók, és legalább 4-es értékkel rendelkeznek. Ez alól a legfontosabb kivételnek a 

tehetséggondozás tekinthető.  

A negatív (jobb) oldalon inkább a kiegészítő szolgáltatások találhatók, ezek közül is kiemelkedik 

a kollégiumok megítélése, mely az egyetlen olyan szolgáltatás, mely esetében a többség 

egyértelműen elégedetlen. A másik markáns terület, mellyel nem annyira elégedettek a 

megkérdezettek a karrierszolgáltatások, az elhelyezkedés segítése, a munkaerő-piaci kapcsolatok.  

Megvizsgáltuk azt is, hogy azok, akik csak készülnek a felsőoktatásba, miben gondolnak mást 

róla, mint azok, akik már részt vettek benne. Az alapvető különbség, hogy a közvetlen 

tapasztalatokkal nem rendelkezőknek sokkal pozitívabb a képe a felsőoktatásról (4,37 szemben a 

3,90-el). Amennyiben a már résztvevők értékelését reálisnak találjuk, megbecsülhetjük, hogy 

milyen „tévképzetek” élnek a leendő felvételizőkben a felsőoktatással kapcsolatban. Például a 

leendő felvételizők csak a könyvtárak színvonalát és az épületek állagát ítélik rosszabbnak, mint 

azok, akik már jártak a felsőoktatásba. Az alábbi táblázatban azokat a szolgáltatásokat tüntettük 

fel, melyek az átlagos pozitív eltéréshez képest is jelentősebb eltérést mutatnak. 

4.5.2. tábla: A hallgatói szolgáltatások megítélése a hallgatók szemével 

Szolgáltatások Résztvevők 

értéke 

Eltérés 

a képzés alatti munkalehetőségek biztosítása 3,14 1,29 

a végzés utáni elhelyezkedés segítése 3,28 1,27 

szakmai ösztöndíj-lehetőségek 3,52 1,04 

tehetséggondozás 3,49 0,97 

intézmény kapcsolata szakmai munkáltatókkal 3,50 0,95 

a karrierközpont működése 3,43 0,88 

a kollégium színvonala 2,90 0,74 

kutatásokba való bekapcsolódás lehetősége 3,34 0,64 

külföldi részképzésben való részvétel lehetősége 3,63 0,59 

szakmai önképzési lehetőségek 3,81 0,57 

az oktatott szakismeretek alkalmazhatósága 4,21 0,53 

a szakmai gyakorlatok színvonala 4,06 0,52 

a hallgatók tájékoztatása tanulmányi, képzési ügyekben 4,09 0,51 

diákok szakmai konferenciákon való részvételi 

lehetősége 3,73 0,49 
 

Forrás: TÁMOP 7.2.1 projekt 4. kutatás: „Országos és regionális reprezentatív vizsgálatok a képzésekkel és a 

tudománnyal kapcsolatos attitűdökről” 

Az adataink alapján úgy tűnik, hogy elsődlegesen az intézmények munkaerő-piaci kapcsolatait, 

az intézmények által kínált szakmai lehetőségeket értékelik jóval jobbnak a leendő hallgatók, 

mint a felsőoktatásban résztvevők. Ez alapján kijelenthető, hogy a leendő hallgatóknak a képzés 
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gyakorlati használhatósága az, mely elsődlegesen csalódást okozhat, lévén, hogy ezzel 

kapcsolatban magas az elvárásuk. 

A lekérdezés során a válaszadóktól megkérdezték azt is, hogy melyik felsőoktatási intézményben 

végzett tanulmányokat. Az alábbiakban azoknak az intézményeknek az adatait mutatjuk be, 

melyek esetében legalább 5 értékelhető válasszal rendelkezünk – a többi intézményt együtt 

kezeljük. Ugyanakkor fontos megjegyeznünk, hogy a válaszadók jelentős része a jelenlegi 

intézmények valamely integráció előtti szervezeti egységét jelölte, vagy karokat jelölt meg, mely 

jól mutatja, hogy sok esetben nincs intézményi identitás, illetve felhívja a figyelmet arra is, hogy 

intézményen belül is eltérő lehet a hallgatói szolgáltatások színvonala. A lekérdezés során érintett 

36 hallgatói szolgáltatást firtató kérdésre adott válaszok alapján az átlagos színvonalra vonatkozó 

átlagot számoltunk.  

4.5.3. tábla: A hallgatói szolgáltatások átlagos színvonala az érintettek véleménye alapján  

Intézmény Átlag N 

ME 4,14 14 

SE 4,12 7 

ELTE 4,06 24 

EKF 4,03 7 

SZE 4,01 10 

BME 3,98 17 

PPKE 3,89 6 

KRF 3,88 6 

SZTE 3,87 29 

BCE 3,87 14 

SZIE 3,83 8 

PTE 3,83 14 

BGF 3,72 9 

KJF 3,64 5 

DE 3,60 17 

NYME 3,51 7 

Egyéb intézmények 3,88 41 

Hazai átlag 3,89 236 
 

Forrás: TÁMOP 7.2.1 projekt 4. kutatás: „Országos és regionális reprezentatív vizsgálatok a képzésekkel és a 

tudománnyal kapcsolatos attitűdökről” 

Bár az egyes intézményekre a válaszadók alacsony száma miatt érvényes statisztikai 

következtetéseket levonni nehéz – így adataink csak tájékoztató jellegűek, azért az 

megállapítható, hogy a hallgatói szolgáltatások átlagos színvonalával kapcsolatban nincs lényegi 

eltérés. A hazai átlag esetében 0,57-es értékű szórást mértünk, míg az intézményi átlagok 

esetében a fő átlaghoz képest +/- 0,2-es értékű sávban található az intézmények zöme. Azaz 

nagyon hasonlóan ítélik meg a válaszadók a hallgatói szolgáltatások átlagos színvonalát. Az 

eredmények közül meglepő a Debreceni Egyetem relatív rossz helyezése. 

Az adatok lehetővé tették azt is, hogy megvizsgáljuk, hogy melyikek azok a hallgatói 

szolgáltatások, melyek esetében az intézmények közt statisztikai értelemben is kimutatható 

különbségek tapasztalhatóak. Az elemzés során öt ilyen szolgáltatásra bukkantunk: étkezési 

lehetőségek, kutatásokba való bekapcsolódás lehetősége, végzés utáni elhelyezkedés segítése, 
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képzés alatti munkalehetőségek biztosítása, főiskola/egyetem kapcsolata a szakmában működő 

vállalatokkal. Utóbbi négy szolgáltatás között rendkívül magas (0,448-0,735 közötti) páronkénti 

korrelációt mértünk, így ezeket – mint a szakemberré válás támogatását segítő szolgáltatásokat – 

közös átlaggal mutatjuk be. Úgy véljük, hogy ezek a területek olyanok, melyek esetében a hazai 

felsőoktatásban intézményekre célzott fejlesztési programok valósulhatnak meg.  

4.5.4. tábla: Az étkezési lehetőségek biztosítottságának megítélése az érintettek véleménye alapján  

Intézmény Átlag N 

ME 4,13 15 

SZIE 4,13 8 

KRF 4,00 6 

KJF 3,80 5 

BME 3,72 18 

ELTE 3,69 26 

BCE 3,67 15 

DE 3,65 17 

SZE 3,55 11 

PPKE 3,43 7 

EKF 3,25 8 

NYME 3,25 8 

PTE 3,06 16 

SE 2,75 8 

SZTE 2,47 30 

BGF 2,45 11 

Egyéb intézmények 3,58 43 

Hazai átlag 3,40 253 
 

Forrás: TÁMOP 7.2.1 projekt 4. kutatás: „Országos és regionális reprezentatív vizsgálatok a képzésekkel és a 

tudománnyal kapcsolatos attitűdökről” 
 

4.5.5. tábla: A szakemberré válás támogatásának megítélése az érintettek véleménye alapján  

Intézmény Átlag N 

BME 4,15 17 

SE 3,86 7 

EKF 3,79 7 

SZE 3,70 11 

ELTE 3,69 25 

BCE 3,67 15 

SZTE 3,55 29 

PPKE 3,54 6 

ME 3,42 16 

SZIE 3,22 8 

BGF 3,10 10 

DE 3,00 17 

PTE 2,87 15 

NYME 2,75 8 

KRF 2,67 6 

KJF 2,40 5 

Egyéb intézmények 2,90 42 

Hazai átlag 3,32 246 
 

Forrás: TÁMOP 7.2.1 projekt 4. kutatás: „Országos és regionális reprezentatív vizsgálatok a képzésekkel és a 

tudománnyal kapcsolatos attitűdökről” 



89 / 379 

4.6 Véleményezési rendszerekben használt eszközök gyűjtése, a DPR és VIR 

rendszerek 

A kutatás során a műszaki leírásnak megfelelően a véleményezési eszközök közül kettőt 

kezeltünk kiemelten. Az egyik a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) kérdőívei, míg a másik 

az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (OMHV). Mindkét esetben – a kutatásra fordítható 

szűkös intézményi kapacitások miatt a megrendelővel egyetértve – úgy döntöttünk, hogy főként 

az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft által rendelkezésünkre bocsátott tanulmányok 

segítségével fogjuk feltárni a hazai helyzetet. Ugyancsak a megrendelővel egyetértve a 

véleményezési rendszerek mérési eszközeinek összegyűjtését sem végezzük el, hiszen ezt az 

Educatio kutatása már megtette. 

A fentieknek megfelelően jártunk el a Vezetői Információs Rendszerek (VIR) esetében is, lévén, 

hogy e témában is friss kutatással rendelkezik az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, 

mely tartalmát tekintve megfelel jelen kutatásunk céljainak. Az Educatio vonatkozó tanulmányai 

beemelése azt a célt szolgálta, hogy a hallgatóknak közvetlenül nyújtott szolgáltatásokra 

koncentrálhassuk kutatásunk erőfordításait, főként, hogy csak az Educatio által használt kutatási 

kapacitások töredékét tudtuk volna csak ezekre a témákra fordítani. 

Ugyanakkor ez nem jelentette azt, hogy a véleményezési rendszerek ne jelentek volna meg 

kutatásunk különböző fázisaiban.  

 A szolgáltatások láthatóságát maga elé célul kitűző kutatási fázisban, mint a 

minőségbiztosítás elemére tekintettünk a DPR és OMHV kutatásokra, ezek megléte és 

megjelentetése beépült az átfogó minőségbiztosítás mutatóba, melyet fenn ismertettünk. 

 A véleménygyűjtő eszközök megjelenhettek az interjúalanyainkkal folytatott 

beszélgetésekben is, amennyiben az ilyen eszközök kifejlesztését, mint beavatkozást, mint 

jó gyakorlatot értékelték interjúalanyaink. Ennek megfelelően az interjúk arra is 

lehetőséget biztosítottak, hogy a klasszikus eszközök mellett további mérési eszközöket is 

megismerjünk. Ezek közül a két legfontosabb a gólyakutatás, illetve a végzősök 

(záróvizsgán résztvevők) felmérése, bár van olyan intézmény is, ahol a jelentkezők 

motivációi, illetve jelentkezésük okai is feltárásra kerülnek.  

 Az online kérdőíves adatfelvételben a DPR, illetve az OMHV témakörét külön 

kérdésblokk járta körül.  

Mindkét rendszer esetében kulcskérdésnek a hallgatók válaszadási hajlandóságát tekintjük, mely 

alapvetően meghatározza az eredmények érvényességét és felhasználhatóságát. Az e témakörben 

nyilatkozó 7 intézmény esetében azt tapasztaljuk, hogy az OMHV esetében igen széles skálán 

mozog a válaszadási hajlandóság (Dunaújvárosi Főiskola – 90%, Pannon Egyetem – 30%). 

Nagyon érdekes, hogy mindkét már említett intézményben a kutatási eredményeket nem hozzák 

nyilvánosságra, míg más intézmények esetében az eredmények nyilvánosságra hozatala csak 

részleges. Olyan intézmény, ahol – megfelelő kitöltöttség mellett – minden adatot nyilvánosságra 

hoznának nem került a kutatásunk látóterébe. 
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A DPR adatfelvételek esetében az intézmények jóval kisebb válaszadási hajlandóságról 

számoltak be. Ráadásul nagyságrendi különbségek sem tapasztalhatóak e tekintetben az 

intézmények között. A kutatásunk számára nyilatkozó intézmények közül a szélsőértékekkel a 

Budapesti Corvinus Egyetem (20%-os kitöltés) és az Óbudai Egyetem (12%-os kitöltés) 

rendelkezik
3
. Adatainkból úgy tűnik, hogy a kutatási eredmények nyilvánosságra hozatala és a 

kitöltési hajlandóság között itt sincs erős kapcsolat, ugyanakkor az OMHV kutatásokkal szemben 

a DPR kutatások eredményeit az intézmények mindegyike részben vagy egészben nyilvánosságra 

hozza.   

Kutatásunk során fontosnak tartottuk megismerni, hogy a minőségbiztosítási rendszerekhez 

kapcsolódó különböző adatfelvételek felhasználása miként zajlik az intézményekben, azokat hol, 

miként értékelik. Alapvetően azt tapasztaltuk, hogy az eredmények főképp a vezetői szinten 

hasznosulnak, vagy legalábbis az eredmények kommunikálása ezt a szintet célozza. Azaz 

általánosnak tekinthető, hogy „Kari és intézményi szintű vezetői testületek megtárgyalják az 

eredményeket, és a fejlesztési dokumentumok készítése során eredményeik felhasználásra, 

beépítésre kerülnek.” Ezzel szemben a kari vezetés alatti szint számára történő visszajelzés 

fontosságát csak az Óbudai Egyetemen emelték ki: „Visszacsatolunk az egység- vagy 

területvezetőknek az aktuális kutatás eredményeiről, segítjük a beavatkozási tervek készítését, az 

eredményekre alapozottan a célok meghatározását, adatokkal látjuk el a beszámolási rendszert”.  

Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy az OMHV és a DPR rendszer kiépülése minden 

intézményben megtörtént, ugyanakkor az eredmények felhasználása (megismerhetősége) a 

szervezet minden szintjére kiterjedően nem jellemző.  Az eredmények így nem generálnak alulról 

jövő szervezeti változásokat, inkább az intézmények vezetőit orientálják. 

A kutatás során nemcsak a véleményezési rendszereket, hanem a Vezetői Információs 

Rendszereket is érintettük az interjús kutatási fázisban, valamint az online szakértői lekérdezés 

során. (A desk research esetében a VIR rendszerek alacsony internetes reprezentáltsága miatt ezt 

a területet nem érintettük, lévén nem a hallgatókat célzó szolgáltatások, illetve adatfelvételek 

körébe esik.) 

Fontos tapasztalat, hogy bár a VIR rendszerek fejlesztésére az utóbbi években került sor a legtöbb 

intézmény esetében, ennek ellenére az interjúk során a téma csak érintőlegesen, pl. a hallgatói 

elégedettség mérések eredményeinek vezetőkhöz való eljuttatása kapcsán merült fel. Ennek 

elsődleges oka az lehet, hogy az interjúk során a hallgatói szolgáltatásokba történő beavatkozások 

iránt érdeklődtünk, és a VIR rendszert a kérdezettjeink nem sorolták ide. Ugyanakkor a jól 

működő VIR rendszer lehetővé tenné, hogy rendszerszintű ismeretekre, tényadatokra 

támaszkodva történjenek a fejlesztések, de a kutatás során nem említettek olyan beavatkozást, 

melyet elsődlegesen a VIR rendszerből kinyert adatok, elemzések indukáltak volna. 

                                                           
3
 Az intézmények által megadott adatok nagyságrendileg megegyeznek az Educatio Nonprofit Kft 

Frissdiplomások2012 című kutatási zárótanulmányában szereplő válaszadási hajlandóságokkal. 
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Ugyanakkor az online szakértői adatfelvétel során külön kitértünk a VIR rendszerek előnyeire és 

hátrányaira is. E kérdés kapcsán a kitöltők előnyként említették az objektív adatokra alapozott 

döntéshozatal lehetőségét, valamint a folyamatos napra kész informáltságot, mely a döntések 

eredményeinek gyorsabb visszacsatolását is eredményezi. Ezzel szemben hátrányként az adatok 

megbízhatóságával kapcsolatos kételyeket hozták fel, valamint a rendszer működtetésének 

humánerőforrás igényét. 

Ennek megfelelően megállapíthatjuk, hogy bár kutatásunk csak érintőlegesen foglalkozott a VIR 

rendszerekkel, eredményeink alapvetően beleilleszkednek az Educatio által készített részletes 

kutatásra alapuló tanulmány (VIR monitoring – 2013 értékelő elemzés összefoglaló) fontosabb 

megállapításaival. 

Szervezeti oldalról a következő öt problémát lokalizálta az Educatio kutatása. Ezek mindegyike a 

kutatásba bevont 25 intézmény 40%-ánál előfordultak: 

 Szervezeti (humán-) erőforrások hiányos rendelkezésre állása 

 Adathasználati, adatfegyelmi kultúra hiányosságai 

 Motiváció elégtelenségei a VIR feladatokkal kapcsolatban, 

 Vezetői érdeklődés hiányosságai a VIR iránt 

 A rendszer elfogadottsága nem elegendő 

A tanulmány megállapítja: „Ezek mindegyike olyan típusú és hatóerejű probléma szervezeti 

oldalon, amelynek ha hatását nem mérsékli valamilyen egyértelmű, nyilvánvaló előny, akkor 

önmagában is képes meghiúsítani a VIR sikerességét.” Ennek megfelelően a hallgatói 

szolgáltatások VIR-rel történő összekapcsolása esetében rendkívül nagy szerepet kapnak olyan ad 

hoc tényezők, mint a szolgáltatást nyújtó munkatársak motiváltsága, a tényalapú döntéshozatal 

szervezeti kultúrája, vagy az intézményvezetői prioritások, érdeklődések. Ezt támasztják alá az 

Educatio kutatásának azon eredményei is, hogy intézményenként igen jelentős a rendszerben 

jelenlévő mutatók száma közötti eltérés (minimum: 4, maximum 512), az elkészített riportok 

száma (minimum: 19, maximum 80), valamint a mutatók és a riportok felhasználásának 

arányában mutatkozó különbség (csak 4-5 intézmény nyilatkozott úgy, hogy minden mutató és 

riport hasznosításra kerül). 

Saját és az Educatio kutatási tapasztalataira alapozva javasoljunk, hogy az intézmények 

minőségbiztosítási rendszerének általános (belső és külső) monitorozása a következő fejlesztési 

időszakban megvalósuljon, és ennek során a vezetői információs rendszerek működése különös 

figyelmet kapjon. 
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4.7 Nemzetközi kitekintés 

Kutatásunk keretében az Eurydice nemzetközi hálózat szakértőit kértük fel arra, hogy néhány 

kérdés esetében ismertessék hazájuk gyakorlatát. Kérdéseinket azokhoz a szolgáltatási 

területekhez igazítottunk, ahol a hazai körkép alapján a legmarkánsabb eltéréseket tapasztaltuk a 

hazai intézményi gyakorlatban. Az egyik téma a nemzetközi hallgatóknak nyújtott kizárólagos 

szolgáltatások körére, illetve a hazai hallgatókkal történő integrációjúkat segítő szolgáltatásokra, 

míg a másik téma a graduális időszak alatt a hallgatók oktatási feladatokba történő bevonására 

(demonstrátor rendszerek) vonatkozott. 

4.7.1 Nemzetközi hallgatóknak nyújtott szolgáltatások 

Külföldi hallgatóknak nyújtott szolgáltatások kapcsán általánosságban a következő 

megállapítások fogalmazhatóak meg: 

 A legtöbb válaszoló ország kiemelte, hogy az intézmények autonómiájának köszönhetően 

a külföldi hallgatóknak nyújtott szolgáltatások jogszabályi formában nem szabályozottak, 

illetve szervezési szinten sem központi jellegűek – intézményről intézményre változhat a 

szolgáltatások skálája. Kiemelték továbbá, hogy az Európai Uniós külföldi hallgatók 

alapvetően ugyanazokat a jogokat élvezik, mint a hazaiak.  

 A legtöbb válaszadó ország esetében működik egy internetes felület, ahol a külföldi 

hallgatók különböző kérdések kapcsán tájékozódhatnak. Az oldal fenntartója, tartalma és 

részletezettsége azonban jelentős különbségeket mutat. 

 A legtöbb helyen ingyenes nyelvtanfolyamokon vehetnek részt a külföldi hallgatók, amik 

célja az ország nyelvének megismertetése 

 A nyelvtanfolyamokhoz kapcsolódóan vagy azoktól függetlenül kulturális kurzusokon is 

részt vehetnek a külföldi hallgatók – és ezek során megismerkedhetnek az ország vagy 

régió történelmével, kulturális sajátosságaival. 

 Több válaszoló ország is jelezte, hogy társas tereket, azaz infrastruktúrát bocsátanak a 

külföldi hallgatók részére. 

Országonként bár változó, de több európai ország intézményeiben is működnek nemzetközi 

irodák, amik kifejezetten a külföldi hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokért felelnek. Ezen 

szolgáltató központokat a karrierirodákhoz hasonlatosan kell elképzelnünk. Elmondható, hogy 

Magyarországon bár találunk rá példákat, de kevésbé honos ez a gyakorlat, miközben a 

tevékenységek ilyen módú szervezése növelhetné a hatékonyságot és jelentős mértékben 

elősegítené ezen szolgáltatási terület láthatóságának javulását. Utóbbi azért is lenne fontos, hiszen 

a korábban megfogalmazottaknak megfelelően a „Nemzetköziesedést segítő szolgáltatásoknál” 

az átlagosnál kevesebb működő szolgáltatás látható online és ezen szolgáltatások 

dokumentáltsága átlagos.  
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4.7.2 Demonstrátori tevékenység 

A nemzetközi adatgyűjtés eredményeképpen a demonstrátori programokkal kapcsolatban az 

alábbi megállapítások fogalmazhatóak meg  

 A vizsgált országban változó gyakorlatokkal találkozunk a tevékenység jogszabályi 

környezetét illetően. A legtöbb helyen törvényi szabályozás határozza meg a hallgatók 

tanításba való bevonásának lehetőségét, máshol, például Finnországban a gyakorlat 

meghatározása az egyetemi autonómia része.  

 Változónak tekinthető, hogy milyen végzettséggel kell rendelkezni a tanítási tevékenység 

végzéséhez. A legtöbb vizsgált országban csak PhD jelöltek taníthatnak valamint az 

MA/Msc fokozattal rendelkezők nem önállóan, „kisegítő” tanítási tevékenységet 

végezhetnek.  

A magyar rendszerben ez jóval szabadosabbnak tekinthető a nemzetközinél. Itt az intézmények 

40 százaléka esetében tekinthető működőnek és aktívnak a szolgáltatás. Ezen szolgáltatások 

esetében a hozzáférés korlátai elhanyagolhatóak. 
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5. Oktatás színvonalát növelő szolgáltatások 

5.1 Hallgatói szolgáltatások online láthatósága 

Az alábbi ábra, más szolgáltatási főterületekhez viszonyítva, az „Oktatás színvonalát növelő 

szolgáltatások” láthatóságát jeleníti meg az online megjelenés széleskörűsége és az 

információtartalom részletezettsége szerint. Itt az alábbi fő megállapítások fogalmazhatóak meg: 

 Általánosságban elmondható, hogy az oktatás színvonalát növelő szolgáltatási terület 

alterületein az átlagosnál több működő szolgáltatás látható online, ezek dokumentáltsága 

azonban különbözik.  

 A minőségbiztosítás (57 pont) és tehetséggondozás (73 pont) az átlagosnál jobban 

dokumentált területek, a gyakornoki programokkal kapcsolatos (44 pont) és könyvtárhoz, 

jegyzetekhez kapcsolódó (42 pont) szolgáltatások pedig átlag alattiak.  

A korábbiakkal megegyező módon, itt is két dimenzió mentén tekinthető át a vizsgált alterületek 

online láthatósága. A vízszintes tengelyen a működő elemi szolgáltatások számosságát kifejező 

index, a függőleges tengelyen ezek dokumentáltsága található. Minél magasabbak az értékek, 

annál több a működő elemi szolgáltatás, illetve azok annál jobban dokumentáltak. A szolgáltatási 

főterülethez tartozó 5 darab alterület a könnyebb áttekinthetőség kedvéért szürkével került 

kiemelésre.  

5.1.1. ábra: Az oktatás színvonalát növelő szolgáltatási területek láthatósága 

 

Értékek: A táblázatban található értékek olyan agregált absztrakt mutatók értékei, amik 0 és 100 között vehetnek 

fel értékeket. Minél magasabb az érték annál szélesebbkörű az online megjelenés (M), illetve annál részletesebb 

az információtartalom. A mutatók pontos számításának módja a módszertan fejezetben olvasható.  

Forrás: A GVI saját online adatgyűjtése 
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Ha a már jól ismert két dimenzió által kifeszített síkon elhelyezzük a vizsgált 35 darab 

felsőoktatási intézményt egy olyan képet kapunk, ami megmutatja a szolgáltatások online 

láthatóságát. Itt két olyan aggregált indexet használtunk, ahol a vizsgált terület alterületei egyenlő 

súllyal jelennek meg – ennek részletes leírása a módszertan fejezetben olvasható. Az elemzés 

alapján a következő megállapítások fogalmazhatóak meg: 

 A Szent István Egyetem nyújtja a legtöbb elemi szolgáltatást ezen a téren (99 pont), 

viszont a Miskolci Egyetem szolgáltatásainak a dokumentáltsága a legjobb (73 pont). 

 A könyvtárhoz, tankönyvhöz, jegyzetekhez kapcsolódó szolgáltatások körében 

kiemelhető a SOTE, ahol a működő szolgáltatások körét 100 ponttal és 

dokumentáltságukat 61 ponttal lehet jellemezni.  

 A tehetséggondozáshoz köthető szolgáltatások esetében a Debreceni Egyetem emelhető 

ki, ahol a működő szolgáltatások köre 100 ponttal, információtartalma pedig 77 ponttal 

jellemezhető.  

 A gyakornoki programokhoz köthető szolgáltatások esetében a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem emelhető ki, itt a működő szolgáltatások köre 100 ponttal, információtartalma 

pedig 90 ponttal jellemezhető. 

 A külföldi ösztöndíjakkal kapcsolatos szolgáltatások esetében az Apor Vilmos Katolikus 

Főiskola emelhető ki, itt a működő szolgáltatások köre 92 ponttal, információtartalma 

pedig 87 ponttal jellemezhető. 

 A minőségbiztosításhoz köthető szolgáltatások esetében a Széchenyi István Egyetem 

emelhető ki, itt a működő szolgáltatások köre 100 ponttal, információtartalma pedig 83 

ponttal jellemezhető. 

A korábbiakkal megegyező módon, itt is két dimenzió mentén tekinthető át a vizsgált alterületek 

online láthatósága. A vízszintes tengelyen a működő elemi szolgáltatások számosságát kifejező 

index, a függőleges tengelyen ezek dokumentáltsága található. Minél magasabbak az értékek, 

annál több a működő elemi szolgáltatás, illetve azok annál jobban dokumentáltak.  

A fejezet végén áttekinthető szolgáltatási alterületenként az intézmények két vizsgált dimenzió 

szerinti jellemzése.  
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5.1.2. ábra: Az oktatás színvonalát növelő szolgáltatási területek láthatósága – felsőoktatási intézmények 

szerint 

 

# Intézmény M I # Intézmény M I 

1 SZIE 99 67 19 KRF 67 46 

2 DE 97 70 20 NYME 66 63 

3 ME 97 73 21 KJF 64 60 

4 NYF 94 57 22 ÁVF 64 46 

5 ELTE 93 44 23 KGRE 63 44 

6 SZE 93 52 24 PE 63 29 

7 BCE 92 64 25 KE 59 28 

8 PTE 87 41 26 MÜTF 59 43 

9 DF 87 70 27 EJF 58 44 

10 SOTE 85 60 28 CEU 54 14 

11 NKE 83 63 29 SZF 50 35 

12 BME 82 41 30 PPTE 48 49 

13 ÓE 82 43 31 KF 47 57 

14 AVKF 79 50 32 LFZE 41 65 

15 BKF 75 42 33 GDF 40 39 

16 SZTE 71 46 34 ZSKF 35 30 

17 BGF 71 57 35 IBS 10 20 

18 EKF 70 54     
 

Értékek: A táblázatban található értékek olyan agregált absztrakt mutatók értékei, amik 0 és 100 között vehetnek 

fel értékeket. Minél magasabb az érték annál szélesebbkörű az online megjelenés (M), illetve annál részletesebb 

az információtartalom. A mutatók pontos számításának módja a módszertan fejezetben olvasható.  

Forrás: GVI saját online adatgyűjtés 



97 / 379 

 

5.1.3.tábla: Az oktatás színvonalát növelő szolgáltatási alterületek láthatósága  

– felsőoktatási intézmények szerint 

 

 

 

 

 
 

Könyvtár, 

jegyzet 

Tehetség-

gondozás 

Gyakornoki 

programok 

Külföldi 

ösztöndíjak 

Minőség-

biztosítás 

 
 M I M I M I M I M I 

ÁVF 71 52 31 85 100 17 42 33 75 43 

AVKF 71 32 46 38 100 67 92 87 88 25 

BCE 89 32 71 74 100 60 100 92 100 63 

BGF 81 53 71 48 67 75 83 60 50 50 

BKF 57 55 79 0 100 57 75 48 63 50 

BME 93 31 86 22 83 53 50 35 100 65 

CEU 71 32 50 13 83 0 42 0 25 25 

DE 86 48 100 77 100 63 100 75 100 88 

DF 86 70 100 69 100 80 100 70 50 60 

EJF 90 17 86 75 0 0 42 50 75 80 

EKF 71 45 71 52 83 87 75 42 50 45 

ELTE 100 36 100 69 67 0 100 68 100 48 

GDF 29 35 43 33 50 25 42 50 38 50 

IBS 0 0 7 50 17 50 25 0 0 0 

KE 71 24 71 30 0 0 50 50 100 38 

KF 57 38 71 58 67 70 17 70 25 50 

KGRE 50 25 79 37 67 70 58 55 63 33 

KJF 61 44 71 62 83 47 42 53 63 93 

KRF 71 20 71 50 67 25 50 100 75 33 

LFZE 57 45 14 100 43 75 42 67 50 40 

ME 86 75 100 73 100 90 100 80 100 45 

MÜTF 71 40 79 57 33 20 42 67 68 33 

NKE 60 78 71 44 100 90 83 42 100 60 

NYF 86 60 100 64 83 47 100 52 100 60 

NYME 71 32 93 79 50 75 67 80 50 50 

ÓE 71 54 86 50 100 0 67 63 88 48 

PE 57 42 93 34 50 0 58 18 55 50 

PPTE 57 42 60 54 33 25 25 75 63 47 

PTE 86 53 100 74 67 0 83 38 100 38 

SOTE 100 61 100 69 67 70 100 67 58 33 

SZE 71 50 100 40 100 53 92 35 100 83 

SZF 50 0 57 50 33 0 33 75 75 50 

SZIE 100 70 93 61 100 70 100 90 100 43 

SZTE 79 60 100 49 67 40 83 70 25 13 

ZSKF 43 33 0 0 33 40 50 33 50 45 
 

Megnevezések: M: Online megjelenés mutatója, I: Információtartalom mutatója. 

Értékek: A táblázatban található értékek olyan agregált absztrakt mutatók értékei, amik 0 és 100 között vehetnek 

fel értékeket. Minél magasabb az érték annál szélesebbkörű az online megjelenés (M), illetve annál részletesebb 

az információtartalom. A mutatók pontos számításának módja a módszertan fejezetben olvasható.  

Forrás: GVI saját online adatgyűjtés 
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5.2 Tehetséggondozás 

5.2.1 Szolgáltatások jellemzői 

A szolgáltatási alterület olyan általános jellemzői, mint a humán kapcitás, szervezeti háttér és a 

kapcsolódó adattárolás,  az alábbi táblázatokban kerültek összefoglalásra: 

5.2.1.1.tábla: Humán kapacitás–tehetséggondozás  

DE 12 fő 1 fő 

DF  NA NA  

ÓE 20 fő 0 fő 

PE 30 fő  NA 

SE 40 fő 1 fő 

 

Érintett munkatársak 

száma 

Teljes 

munkaidőben csak 

ezzel az alterülettel 
foglalkozók száma 

 

A területre jellemző 

humánerőforrás háttér  

Nem jellemző, hogy a területtel teljes 

munkaidőben foglalkoznának 

munkatársak. 

Megjegyzés 

Az intézmény méretéttől független a 

területben érintett munkatársak száma. 

A tehetséggondozással kapcsolatos 

szolgáltatások elsősorban az oktatói 

háttérre épülnek.  

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára mindössze öt intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 
5.2.1.2.tábla: HÖK szerepe – tehetséggondozás 

 
Az online szakértői survey-ben nem tértünk ki 

a HÖK szerepére. 

A HÖK szerepe 

Jellemzően a tehetséggondozási rendszer 

egyes elemeinek (pl.: ösztöndíj, hallgatói 

kutatások támogatása) anyagi forrásainak 

biztosításában vesznek részt a hallgatói 

normatíva terhére. 

Megjegyzés 
Ennek folyománya, hogy a 

tehetséggondozó testületekben is részt 

vesznek a hallgatói képviselők. 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára mindössze öt intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 
5.2.1.3.tábla: Adatok tárolása – tehetséggondozás  

DE 
Érintett szervezeti 

egységek által 

létrehozott  

Nincsenek 

összekötve 

DF Nincs Nincs 

PE 
Érintett szervezeti 

egységek által 

létrehozott  

Nincsenek 

összekötve 

SE 
Külső fejlesztésű 
professzionális 

adatbázis struktúrába 

Nincsenek 

összekötve 

ÓE 
Érintett szervezeti 

egységek által 

létrehozott  

Nincsenek 

összekötve 

 

Adatbázis típusa 

Adatbázis 

integráltsága a 
tanulmányi 

rendszerrel 
 

A területre jellemző 

adattárolás típusa: 

Érintett szervezeti egységek által 

létrehozott adatbázisok a jellemzőek 

Adatstruktúra 

integráltsága: 
Nincs integrálva 

Megjegyzés: - 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára mindössze öt intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 
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Összességében elmondható, hogy a tehetséggondozás alterülethez tartozó vizsgált elemi 

szolgáltatások, a demonstrátor program kivételével, az intézmények döntő többségében 

működnek. Ezen elemi szolgáltatások szervezési szintje vegyes, többségük inkább intézmény 

szinten szervezett. A szakkollégiumok esetében tekinthető leginkább heterogénnek a gyakolat. 

5.2.1.4.tábla: Szolgáltatási paletta – tehetséggondozás 

 Működő 

aktív 

szolgáltatás 

(%) 

Szervezési szint (%) 
Intézményi 

szinten 

elérhető 

Minden 

karon 

elérhető 

Karok 

többségénél 

elérhető 

Campusokon 

elérhető 

Karok 

kisebbségén 

elérhető 

Tutor program 62,9 54,6 22,7 9,1 0,0 9,1 

Demonstrátor 

program 
40,0 7,1 57,1 21,4 7,1 7,1 

Szakkollégium 74,3 30,8 15,4 19,2 0,0 30,8 

Belső ösztöndíjak 65,7 69,6 21,7 0,0 0,0 8,7 

Tudományos, 

kutatási pályázat 
65,7 73,9 13,0 4,4 4,4 0,0 

TDK információk, 

részvétel 

elősegítése 

85,7 30,0 46,7 20,0 0,0 3,3 

Konferencia 

részvétel 

elősegítése 

82,9 55,2 20,7 6,9 3,5 10,3 

 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A működő aktív szolgáltatás minősítés z intézményi honlapokon található információ alapján 

került meghatározásra. Ha egy elemi szolgáltatás online „nem látható”, akkor a tényeges működéstől függetlenül 

nem kaphatott működő aktív szolgáltatás minősítést.  

Az egyes elemi szolgáltatások esetében felmerülő hozzáférési korlátozások az alábbi arányokban 

fordulnak elő az online adatgyűjtés alapján. 

5.2.1.5.tábla: Működő aktív szolgáltatások hozzáférési korlátjai – tehetséggondozás 

 Hozzáférési korlátozások (%) 

 Anyagi Létszám Szociális 

Tutor program 0,0 36,4 0,0 

Demonstrátor program 0,0 57,1 0,0 

Szakkollégium 3,9 73,1 0,0 

Belső ösztöndíjak 0,0 56,5 39,1 

Tudományos, kutatási pályázat 4,4 34,8 13,0 

TDK információk, részvétel elősegítése 0,0 30,0 0,0 

Konferencia részvétel elősegítése 6,9 27,6 0,0 
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A táblázatban az intézményi honlapok alapján  jól működő szolgáltatásként jellemzett elemi 

szolgáltatások szerepelnek. 
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Öt intézmény által legfontosabbnak ítélt szolgáltatási elemek és működésük értékelése a 

következő: 

tábla: A célok eléréséhez legfontosabbnak tartott szolgáltatási elemek – tehetséggondozás 
 

 Értékelés Intézmény 

Szakmentori tevékenység éppen kiépülőben DF 

Mentor program jó DE, SE 

Kari tehetséggondozó program működtetése jó PE 

Szakmai, tudományos támogatások jó SE 
Tehetségesek közösségépítése (közös 

programok szervezése, tehetséghálózat) jó 
SE 

Középiskolás tehetségek támogatása az 

egyetemről jó 
SE 

Doktori képzés jó OE 

TDK tevékenység megfelelő DF, OE, PE 

Szakkollégiumok megfelelő OE 

Ösztöndíj támogatás kialakítása megfelelő PE 

Diáktanácsadó megfelelő DF 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára mindössze öt intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 
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5.2.2 A beavatkozások jellegzetességei 

A kutatásba bevont beavatkozások köre, sikerességük 

A kutatásban résztvevő valamennyi intézmény 

esetében találkoztunk olyan interjú alannyal, aki 

említett legalább egy a tehetséggondozáshoz 

kapcsolódó jó gyakorlatot, beavatkozást, 

szolgáltatásfejlesztést, ez alól egyedül a Kodolányi 

János Főiskola a kivétel Az intézményenként 

felkeresett 6 interjúalany közül átlagban 1,7-en 

említettek tehetséggondozással kapcsolatos 

beavatkozást, ami azt is jelenti, hogy ezeknek a fejlesztéseknek az intézményeken belüli 

láthatósága az egyik legjobb. Mind az említett beavatkozások, mind a feltárt beavatkozások 

száma alapján az egyik legmagasabb értékekkel rendelkező szolgáltatási terület a 

tehetséggondozás, e mögött véleményünk szerint az húzódik meg, hogy a tehetséges és motivált 

hallgatókkal való kooperáció magában hordozza a sikert, mely igazolja a beavatkozást. Ezt 

igazolja az is, hogy a feltárt beavatkozások mindegyikében úgy nyilatkoztak interjúalanyaink, 

hogy a kezdetben meghatározott célok teljesültek. 

A beavatkozások anyagi forrása: 

A TÁMOP 4.2.2. Tudományos képzés 

műhelyeinek támogatása című projekt keretében 

valósult meg a hazai felsőoktatási rendszer 

tehetséggondozó egységeinek fejlesztése (TDK, 

Szakkollégiumok, Doktori Iskolák). Emellett 

érdemes megemlíteni még a TÁMOP 4.1.1.D 

kiírásban megvalósuló Roma szakkollégiumok 

támogatása projekt eredményeit, melynek során a 

fontosabb egyetemvárosokban, jellemzően egyházi 

intézmények fenntartásában jöttek létre a roma 

fiatalok tehetséggondozást segítő szakkollégiumok. 

Ugyanakkor, míg a TÁMOP 4.2.2 forrásokból 

megvalósuló beavatkozások jellemzően feltűntek a jó gyakorlatok között, addig a roma 

szakkollégiumok létrehozását nem említették interjúalanyaink a példa értékű beavatkozások 

kötött. 

Ennek ellenére a kutatás során feltárt beavatkozásoknak csak kisebb része valósult meg TÁMOP, 

vagy más pályázati forrásból, jellemzőbb, hogy a finanszírozási igényt az intézmény saját, belső 

forrásaira, különösen az oktatók munkaidejére alapozza. Ennek megfelelően a TÁMOP források 

sokszor a közvetlen pénzügyi eszközöket igénylő szolgáltatások kapcsán jelennek meg, mint 

például a tehetségeseket célzó belső ösztöndíj-rendszereket, vagy konferencia részvétel 

támogatás.  

5.2.2.1. tábla: A tehetséggondozással 

összefüggő beavatkozások áttekintése   
Információt szolgáltató intézmények 10 

Információt szolgáltató interjúalanyok 17 

Említett beavatkozások száma 40 

Feltárt beavatkozások száma 23 

Jó gyakorlatnak tekintett beavatkozások száma 23 

  
 

 

5.2.2.2. ábra: Tehetséggondozáshoz kapcsolódó 

feltárt beavatkozások finanszírozási háttere 

 
Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

Belső forrás 

Pályázati forrás Külső forrás 

3 

1 

5 
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A szolgáltatási rendszer működési, működtetési céljai  

A tehetséggondozó rendszerek működési céljai sokrétűek, de egymással is összefüggőek, bár 

válaszadóink jellemzően ezek közül csak egyet-kettőt emeltek ki a rendszerek egészének 

meghatározása kapcsán: 

 A kiemelkedően tehetséges hallgatók kiválasztása (akár már középiskolai programokkal) 

 Tehetséges hallgatók fejlődésük támogatása személyes mentorok segítségével 

 A tanulmányok mellett, a tehetséges diákok tudományos előmenetelének segítése, 

kutatásokba történő bevonása 

 A szűken vett szakmai munka mellett egyéb területeken, tehetségük vagy érdeklődésük 

kibontakozásának segítése 

 A kiemelten tehetséges hallgatók számára az egyetemi oktatási rendszerben nem szereplő 

kurzusok szervezése 

 A tehetséggondozásban résztvevők számára közös programok szervezése-közösségépítés 

 A végzett és jelenlegi hallgatóink közötti tehetséghálózat kialakítása 

Beavatkozások általános célrendszerekhez való kapcsolódása 

A felsőoktatási szolgáltatásfejlesztések általános célrendszerei közül a Tanulmányi teljesítmény 

növelésének fejlesztésében meghatározó szerepe van 

a tehetséggondozásnak. Gyakorlatilag minden 

beavatkozási elem ezt a célt szolgálja közvetlen 

vagy közvetett módon. A kutatás során feltárt 

beavatkozások gyakorlatilag egyenlő arányban 

oszlanak meg a színvonalasabbá tétel, a 

kapacitásbővítés és az új szolgáltatások között. 

Ennek ellenére az intézmények tehetséggondozási 

rendszerének átfogó egészére kiterjedő 

szolgáltatásfejlesztéssel csak Debrecenben 

találkoztunk, míg máshol a részelemek fejlesztése 

valósult meg. Ilyen új, több helyen markánsan 

megjelenő elemként tekinthetünk a tehetséges 

hallgatók anyagi támogatása különböző formáira. 

 

  

                                                           
4 A táblázat értékek: Üres mező esetében az adott cél az adott szolgáltatási alterületen nem jelnik meg markánsan, 

„+” jelölés esetében az adott cél az adott alterület fejlesztéseben szereppel bír, „X” jelölésnél pedig az adott 

alterület fejlesztései elsődlegesen e cél megvalósítását célozzák. 

 

5.2.2.3. tábla: A tehetséggondozás kapcsán 

feltérképezett beavatkozások illeszkedése az 

általános szolgáltatásfejlesztési 

célrendszerekhez 
Meglévő szolgáltatás(ok) színvonalasabbá tétele + 

Meglévő szolgáltatás(ok) kapacitás bővítése + 

Portfólió bővítés, új szolgáltatások bevezetése + 

Hozzáférés megkönnyítése  

Hatékonyabbá tétel IKT fejlesztéssel  

Személyi juttatások bevezetése, bővítése X 

Tanulmányi teljesítmény növelésének segítése X 

Lemorzsolódás csökkentése  

Piaci források becsatornázása + 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése 

alapján
4
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A fejlesztések, beavatkozások konkrét céljai 

A kutatásunk során interjúalanyaink a következő típusú konkrét célokat fogalmazták meg a 

tehetséggondozással kapcsolatos szolgáltatásfejlesztési beavatkozások kapcsán: 

 Tutorálásra, mentorálásra alapuló tehetséggondozó rendszerek fejlesztése  

 TDK részvétel támogatása, ösztönzés 

 Konferencia-részvételek anyagi támogatása 

 Publikálók anyagi honorálása  

 Tanulmányi versenyek szervezése 

 Szakkollégiumok alapítása, támogatása 

Szinte mindegyik konkrét cél mentén megjelennek a tehetséges hallgatók felé irányuló pénzügyi 

transzferek. Ez például a tehetséggondozó rendszerbe bekerülők ösztöndíjjal történő támogatásán 

keresztül a szakkollégiumi tagság előnyeként megszerezhető, jó minőségű kollégiumi 

elhelyezésig terjed, de sok olyan beavatkozással is találkoztunk, melyek esetében célként csak az 

anyagi támogatás jelentkezik, ilyenek a tudományos-kutatói munkához kapcsolódó támogatásban 

(konferencia részvétel, publikálás támogatása). Sok esetben az anyagi támogatások már működő 

rendszerelemekhez kapcsolódnak, például a TDK rendszerhez kapcsolódóan a TDK munka 

ösztöndíjjal történő ösztönzése, illetve az OTDK-hoz kapcsolódóan az utazási költségek 

finanszírozása általánosan jellemző a vizsgált intézményekben, és az is, hogy ezt TÁMOP 

forrásokból teszik meg.  

Az anyagi támogatással összefüggő beavatkozások mögött az a – sok helyen megfogalmazott – 

probléma áll, hogy sok tehetséges tanuló a megélhetésének biztosítása miatt nem tud kellő 

mértékben a tanulmányaira koncentrálni. Ilyen olvasatban pedig ezek a személyi juttatások a 

tanulmányi ösztöndíjrendszer, vagy az országos, nemzetközi tanulmányi versenyeztetés 

forráshiányát igyekeznek kezelni.  

Ezen programok intézményi fenntarthatósága, rendszerszintű integrációja sok esetben erősen 

kérdéses, mivel a projekt kapcsán jelentősek a közvetlen pénzügyi támogatások, melyek főként 

pályázati forrásokból valósultak meg, ezek működtetésébe csak kevés esetben igyekeztek külső 

forrásokat bevonni, bár a működő példák azt mutatják, hogy lehet érdekeltté tenni cégeket a 

tehetségesek támogatásában, amennyiben ezzel a toborzás során előnyösebb pozícióba kerülnek.  

A szakkollégiumok esetében a szakkollégiumok szakmai és közösségi programjainak a 

fejlesztése, esetleg frissen alapított szakkollégiumok kistafírozása valósult meg (főként TÁMOP 

forrásból) Ez utóbbi esetekre jellemző, hogy a tutor/mentor rendszer kiépítése az induló 

szakkollégiumok berkein belül valósult meg, azaz a tehetséggondozó rendszerbe történő 

bekerülőket nevezik szakkollégistának.  

Ugyanakkor a régóta működő szakkollégiumok esetében sem jellemző, hogy az elérhető 

fejlesztési források rendszerszintű célok mentén használták volna fel, inkább konferenciák és 

szakmai kurzusok szervezése, kutatások lebonyolítása és kiadványok megjelentetése valósult 

meg. Ebben közre játszik az is, hogy a Nemzeti Tehetség Program keretében csak az utóbbi két 
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évben került kiírásra „Szakkollégiumi pályázat”. Ez azt is jelenti, hogy a TÁMOP program elején 

a források gyakorlatilag a már működő szakkollégiumok alapműködésére fordítódtak.  

A feltárt beavatkozások hatékonysága 

A feltárt jó gyakorlatok legtöbbjénél minimális humán erőforrás igénnyel jellemezhetőek a 

beavatkozások, fejlesztések. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy működtetéssel megbízott 

szervezeti egység munkatársai számára plusz feladatként jelennek meg a szolgáltatással 

kapcsolatos teendők, így különösebb költségvonzata ezeknek a beavatkozásoknak nincs. Az 

előbbiek az oktatókra vonatkoztatottan is érvényesek, bár például Debrecenben az oktatók 

teljesítmény értékelésében a tehetséggondozó munkájuk is beszámításra kerül.  

Egy másik megoldás is elterjedt azon programok esetében, amikor egy időben van szükség nagy 

mennyiségű munkaerőre. Ezeket a feladatokat (pl.: pályázatok begyűjtése, ellenőrzés) a Hallgatói 

Önkormányzatok segítségével bonyolítják le. 

A tehetséggondozó programokhoz kapcsolódó humánerőforrás bővítés csak ott figyelhető meg, 

ahol intézményi szinten rendszerszintű beavatkozások történtek (Debrecen, Szeged). 

Köszönhetően a szolgáltatások kiépítésének kisfokú humánerőforrás szükségletének a 

beavatkozások hatékonyságával az interjúalanyaink kivétel nélkül elégedettek voltak.  

Szolgáltatások hozzáférhetőség és a beválás:  

A felsőoktatási szolgáltatásfejlesztések általános célrendszerei közül a Tanulmányi teljesítmény 

növelésének fejlesztésében meghatározó szerepe van a tehetséggondozásnak. Gyakorlatilag 

minden beavatkozási elem ezt a célt szolgálja közvetlen vagy közvetett módon. A kutatás során 

feltárt beavatkozások gyakorlatilag egyenlő arányban oszlanak meg a színvonalasabbá tétel, a 

kapacitásbővítés és az új szolgáltatások között. Ennek ellenére az intézmények tehetséggondozási 

rendszerének átfogó egészére kiterjedő szolgáltatásfejlesztéssel csak egy esetben találkoztunk, 

ehelyett sokkal inkább egyes részelemek fejlesztése valósult meg. Ilyen új, több helyen 

markánsan megjelenő elemként tekinthetünk a tehetséges hallgatók anyagi támogatása különböző 

formáira. 

Nyilvánvaló, hogy a tehetséggondozó programok elsődleges célcsoportja a kiváló teljesítményre 

képes hallgatók köre. Így maguknak a tehetséggondozó rendszereknek egyik kiemelt feladata 

éppen ezért a tehetséges hallgatók megtalálása. Ennek keretében a következőket alkalmazzák az 

intézmények az interjúk alapján: 

 Tehetséges középiskolások versenyeztetése  

 Jelentkezés, regisztráció szükségessége a tehetséggondozó rendszerbe (ehhez szükséges 

lehet oktatói ajánlás, mentortanár megjelölése) 

 Valamilyen önálló szakmai munkára épülő produktum teljesítése (pl.: TDK) 

 Publikálás, konferencia részvétel  
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Míg gyakorlatilag az első pont az intézménybe való 

bekerülést hivatott elősegíteni, a további 

szűrőfeltételeknek elsődlegesen a tanulmányaik 

végefelé járók tudnak megfelelni, illetve sok esetben 

a doktoranduszok tudnak megfelelni. Természetesen 

ezt az interjúalanyaink is látják, és a beavatkozások 

tervezésénél is vállalt célként jelenik meg a 

hozzáférés teljesítményalapú szűrése. Azaz, hogy a 

szűkös forrásokat a lehető legjobban célozzák, és 

azok számára könnyítsék meg a tanulmányaikra, sőt 

kutatómunkájukra való koncentrálást, akik nagy 

eséllyel tudományos pályára készülnek maguk is. Talán ennek is tudható be az a szkepszis, hogy 

ezen programoknak csak a fele (jellemzően azok, melyekben megjelenik a külső finanszírozás) 

járul hozzá a diploma értékének növeléséhez.  

Szűkös – a hozzáférést korlátozó – erőforrásként a tehetséges hallgatók támogatására fordítható 

összeget, valamint az oktatók tehetséggondozásra fordítható idejét említették az interjúalanyink. 

A fenitek azt eredményezi, hogy a tehetséggondozó programok által nyújtott pénzügyi segítség és 

egyéb előnyök csak a legtehetségesebb mester szakra igyekvők esetében számottevő, míg az 

alapszakosok számára egyáltalán nem könnyítik meg a felsőoktatási tanulmányokhoz való 

hozzáférést (még azokban az esetekben sem, amikor a bekerüléshez hozzájárulnak). Jól látszik ez 

abban, hogy a tehetséggondozó programok célrendszerében a lemorzsolódás mérséklődése 

gyakorlatilag nem jelenik meg. 

Ugyanakkor meg kell jegyezni – és erre több intézmény munkatársa is kitért – hogy a 

tehetséggondozó programok javadalmazottjai és a szakkollégisták között jelentős átfedés van, így 

a tehetségprogramokba való bekapcsolódásra ezek kínálják a legjobb lehetőséget. Viszont 

interjúalanyaink a szakkollégiumok nagyfokú szervezeti autonómiája miatt a szakkollégiumok 

berkein belüli fejlesztésekre nem bírtak jelentős rálátással, ezért a szakkollégiumokat érintő 

fejlesztések csak említésre kerültek, azok feltárását részletekbe menően nem történt meg.  

A célcsoportok elérésének gyakorlata 

A célcsoportok elérésével kapcsolatban három csatorna használata merült fel az interjúkban. 

Ezek közül a legspeciálisabbnak az oktatókon keresztüli elérés tűnik, melynek során az oktató az 

általa tehetségdiák számára felkínálja a tehetséggondozó rendszerhez, vagy egy szolgáltatási 

eleméhez való hozzáférést. Emellett több programba a hallgatók maguk is szabadon 

jelentkezhetnek, de ezek esetében jellemző, hogy a gyakorlatban megnyilvánuló előnyöket csak 

teljesítménymérést követően élvezhetik. A harmadik út pedig a szokásosnak tekinthető 

intézményi belső nyilvánosság csatornái, melyek esetében főként a tehetséggondozó programok 

időpontjait, határidőit igyekeznek eljuttatni az érintettekhez.    

  

5.2.2.4. tábla: A tehetséggondozáshoz 

kapcsolódó beavatkozások hatásai a beválással 

kapcsolatban (N=23) 
Színvonalasabbá teszi a tehetséggondozást 100%

% 
Elősegíti a hallgatók hatékonyabb tanulását 78% 

Segíti a szakmai kapcsolatrendszer fejlődését 70% 

Segíti a képzési teendőkre való koncentrálást 65% 

Növeli a diploma értékét 48% 

Csökkenti a lemorzsolódást 9% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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Közvetlen hatások az egyénre: 

Szakértőink szerint az intézményükben megvalósuló 

tehetséggondozáshoz kapcsolódó beavatkozások 

jelentős része alapvetően hat az egyén fejlődésére, 

társadalmi integrációjára. Jellemzően a pénzügyi 

támogatást jelentő beavatkozások esetében tartják 

fontosnak az önállósodás és a függetlenedés 

elősegítését. Ugyanakkor mivel ezekhez a 

forrásokhoz a legtöbb esetben pályázatok útján lehet hozzáférni, így ezek a rendszerek felkészítik 

a tehetséges hallgatókat a későbbi tudományos pályájukra, melynek során a jövőbeli pályázati 

források megszerzése rendkívül fontos lesz.  

A személyes és a kapcsolati háló fejlődésével együtt járó beavatkozások pedig egybe csengnek a 

tehetségprogramok közeg és közösségteremtő céljaival. 

Szociális és társadalmi hatások: 

Alapvetően kijelenthetjük, hogy a tehetséggondozási 

programok, szolgáltatások és beavatkozások – nem 

meglepő módon – nem célozzák esélykiegyenlítést. 

Jóval inkább az a benyomásunk, hogy a jellemzően 

magasabb társadalmi státusszal, jobb családi 

háttérrel rendelkező, színvonalasabb 

középiskolákból érkező tehetséges hallgatókat 

további forrásokhoz juttatják hozzá. Éppen ezért kevés olyan beavatkozást találtunk ezen a 

területen, melyeknél a vizsgált szociális és társadalmi szempontok fontos szerepet játszottak 

volna. De amelyeknél mégis feltűntek elsődlegesen középiskolásokat céloztak.   

Beavatkozások általános jellemzése: 

A kutatásba bevont szolgáltatási beavatkozások 

közül csak az említettek negyede volt olyan, mely a 

tehetséggondozó rendszer egészét célozta, míg 

háromnegyede egyedi, a rendszer többi elemétől 

független megoldást kínált. Nagyjából hasonló 

arányt tapasztalunk akkor is, ha azt vizsgáljuk, hogy 

a beavatkozások mekkora arányban úttörő, azaz más 

intézményekben nem megtalálható fejlesztések (netán már átvették máshol is, de kiépültségének 

a foka az adott intézményben biztosítja a primátusát). 

A leginkább elterjedt szolgáltatások (egyedi-követő csoport), tartoznak az ösztöndíjak, 

támogatások, amennyiben a rendszer többi elemétől függetlenek. Ilyen például az OTDK, nyári 

egyetem, konferencia utazások támogatása. Szintén ebbe a kategóriába soroltuk a nem specifikált 

szakkollégiumi programokat, illetve a versenyek szervezését, amennyiben nincsenek 

5.2.2.5. tábla: A tehetséggondozáshoz 

kapcsolódó beavatkozások hatásai az egyén 

szintjén (N=23) 
Elősegíti az önállósodást, önálló életkezdést 61% 

Elősegíti a személyes kapcsolati háló fejlődését 52% 

Elősegíti a közösségi kapcsolati háló fejlődését 48% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

5.2.2.6. tábla: A tehetséggondozáshoz 

kapcsolódó beavatkozások hatásai az egyén 

szintjén (N=23) 
Elősegíti a társadalmi mobilitást 30% 

Elősegíti az esélyegyenlőséget 22% 

Elősegíti a hátránykompenzációt 17% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

5.2.2.7. tábla: A tehetséggondozással 

összefüggő beavatkozások áttekintése   

 Egyedi Rendszerszintű 

 

 

Követő 23 5 

Úttörő 8 4 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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rendszerszintű csatlakozási pontjaik. Míg a több intézmény tehetséggondozó rendszerében 

elterjedt megoldások átvételét, tipikusan tutor vagy mentor rendszer kiépítését, a követő-

rendszerszintű kategóriába soroltuk. 

A hazai felsőoktatási rendszer jó gyakorlatainak az úttörő jellegű szolgáltatási beavatkozásokat 

tekintettük, ezek közül mutatunk be az alábbiakban néhányat. Ezek közös jellemzője 

újszerűségük mellett, hogy biztosítottnak tűnik hosszú távú megmaradásuk, fenntarthatóságuk is. 

Természetesen ezeknek a beavatkozásoknak a kivonatát is elérhetővé tesszük a többi feltárt 

beavatkozással együtt a tanulmányhoz csatolt FOI_Szolg_Beavatkozasok.zip fájlban rendezve.  

Kiemelt rendszerszintű jó gyakorlat  

DE DETEP: A tehetséges hallgatókkal való foglalkozás intézményi szintű rendszerbe 

foglalásával Szegeden és Debrecenben találkoztunk, melyek alapja a tehetségek regisztrálása, 

majd minősítése a megvalósított produktumaik alapján. A rendszerek közös jellemzője, hogy 

diszciplínától függetlenül hasonló keretet teremtenek, melyek kulcs eleme a tutorálás, így jelentős 

számú (Debrecenben kb.: 350) oktató is részt vesz a rendszerek működésében, akiknek 

motiválására Debrecen díjat alapítottak, amit évente mindössze 3 oktató meg (központonként 1). 

A hallgatók motiválásáról külön ösztöndíj gondoskodik, melynek alapja a teljesítmény kredit, 

melyeket publikálásért, konferencia részvételért, poszterek készítéséért, vagy a művészeti karok 

esetében előadó estekért lehet szerezni.  A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának 

(DETEP) további előnye, hogy szabadon hozzáférhető, azaz bármelyik hallgató felkeresheti 

oktatóját kutatási témájával és azzal a kéréssel, hogy ő legyen a tutora – de persze ez lehetőséget 

teremt arra is, hogy az oktatók keressék fel témajavaslatokkal az általuk tehetségesnek ítélt 

hallgatókat. Jelenleg kb. 500 hallgató vesz részt a DETEP-ben, a program erősíti mind a 

Tudományos Diákkörök működését, mind a szakkollégiumi szakmai programjait (TDK-ért, 

konferencia részvételért teljesítmény kredit), valamint segíti a programban résztvevők szakmai és 

személyes kapcsolathálójának kiépülését, és az ösztöndíjnak köszönhetően azt is, hogy 

tanulmányaikra koncentrálhassanak. A programot részletesebben külön esettanulmányban 

mutatjuk be. 

Kiemelt egyedi szintű elemi fejlesztések  

PE Fasori Program: Ez a program átmenetet képez az intézmény egészére kiterjedő rendszer 

szintű tehetséggondozó rendszerek és az elemi szintű beavatkozások között. A Fasori program 

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karon valósul meg. Két alprogramból áll: tudományos 

kutatás, illetve projekt tevékenység (szoftverfejlesztés). A programban való részvételt azoknak 

ajánlják fel, akik magas felvételi pontszámmal kerülnek be, számukra a felvétel után egy nyári 

tábort szerveznek, illetve azok is jelentkezhetnek, akik a matematikai felmérő teszten 

kiemelkedően jól teljesítenek. A kutatási alprogram két részből áll: (1) alapozás, amelynek célja a 

témaválasztás, kutatási terület kiválasztása, (2) témavezetővel irányított kutatás, ezekhez 

kapcsolódnak általános célú foglalkozások is pl. tudományos szövegszerkesztés. A fejlesztési 

alprogramhoz csatlakozók valós ipari projektekbe kapcsolódnak be. Szoftverfejlesztői 
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technológiai ismeretek sajátítanak el. Mindkét alprogramban formális módon is be kell 

számolniuk a hallgatóknak munkájukról (folyamatos jelleggel. 

ELTE Honorációr státusz: A honorácior státusz létrehozásának elsődleges célja volt, hogy a 

tehetséges hallgatók érdeklődési területükben ne legyenek korlátozva, így a megfelelő tanulmányi 

eredmények mellett szabadon vehessenek fel kurzusokat a kötelező kreditszámokon túl. A 

rendszer a Bölcsésztudományi és társadalomtudományi szakterületeken működik, a státuszt 

megkapok száma évi szinten nem éri el a 100 főt. 

SZTE Tehetségkönyvtár: Az igény azon tehetséges hallgatók felöl merült fel, akik nem tudják 

megvenni a szükséges tankönyveket, illetve nem tudnak hozzájutni a kutatásaikhoz szükséges 

speciális szakirodalomhoz. Esetükben a könyvtár vállalja, hogy soron kívül beszerzi a szükséges 

könyveket, folyóiratokat. 

BCE TDK Vállalkozási díjak: A TDK rendszer pénzügyi támogatását a BCE esetében is TÁMOP 

forrásból kezdték fejleszteni, de a későbbiek egyre több külső forrást tudtak bevonni. A 

kiemelkedő TDK teljesítményeket így díjakban tudják részesíteni, míg a cégek ezeket a díjakat 

tudják szponzorálni. A rendszer nagyon fontos eleme a belső TDK konferencia és a díjátadó 

fogadás, ahol a cégek is jelen vannak, így közvetlenül kapcsolatokat tudnak kialakítani a legjobb 

diákokkal, szakmai gyakorlati helyeket tudnak felajánlani, és le tudják őket halászni. 
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5.2.3 Fejlesztési tervek és azok gátjai 

 

A válaszoló intézmények az alábbi pontokon tervezik fejleszteni a szolgáltatást: 

 Az alumni tagjainak alkalmazása, mint fiatal mentor, amely reményeink szerint erősíti a 

tehetséghálózat kialakítását.  

 TDK program szélesítése 

 IEEE hallgatói szekció bővítése 

 Kiváló mentorok elismerése (hallgatók véleménye alapján). 

 Folyamatos fejlesztése a meglévő elemeknek 

A szolgáltatási alterület fejlesztése nem ütközik jelentős gátakba. Ötből mindössze egy intézmény 

jelzett problémát, itt az anyagi források elégtelensége jelenthet problémát. 

5.2.3.1. tábla: A fejlesztési tervek gátjai – tehetséggondozás 

 DE DF ÓE PE SE 

Nincs egységes (intézményi) akarat Nem Nem Nem Nem Nem 

Jelenlegi munkaerő-állomány mellett nincs kapacitás Nem Nem Nem Nem Nem 

Jelenlegi munkaerő-állomány nem rendelkezik a 

szükséges speciális tudással 
Nem Nem Nem Nem Nem 

Nem biztosított a szolgáltatásokhoz szükséges 

helyigény (terem, iroda, stb.) 
Nem Nem Nem Nem Nem 

Nem biztosították a szolgáltatás kialakításához 

szükséges anyagi erőforrások 
Igen Nem Nem Nem Nem 

Nem biztosították a szolgáltatás működtetéséhez  

szükséges anyagi erőforrások  
Igen Nem Nem Nem Nem 

 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára mindössze öt intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 
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Összességében elmondható tehát, hogy a tehetséggondozás területén nincsenek jelentős 

fejlesztési gátak. Az alábbi táblában viszonyítási pontokként, példaszerűen szerepeltetjük a 

tehetséggondozás fejlesztésének gátjait más hallgatói alszolgáltatási területekkel.  

5.2.3.2. tábla: A fejlesztési tervek gátjai – nagykép - tehetséggondozás 

 
Egyáltalán nem 

probléma 

Nem számottevő 

probléma 

Közepes 

jelentőségű 

probléma 

Jelentős 

probléma 

Nincs egységes 

(intézményi) akarat 

Tehetséggondozás, 

Felvételi 

támogatás, 

Karriertámogatás 

Szakok közötti 

átjárás, Könyvtár, 

Hallgatói juttatások 

Nemzetköziesedés, 

Toborzás, Alumni 
- 

Humánerőforrás 

kapacitáshiány 

Eljárási díjjak, 

Hallgatói élet, 

Tehetséggondozás 

Kollégiumok Könyvtár 
Karriertámogatás, 

Nemzetköziesedés 

Humánerőforrás  

kompetencia hiány 

Hallgatói élet, 

Tehetséggondozás, 
Eljárási díjjak 

Kollégiumok 
Könyvtár, felvételi 

támogatás, 

Hallgatói 

integráció, 

Hallgatói 

juttatások, 

Toborzás 

Infrastruktúrális 

korlátok  

Karriertámogatás, 

Nemzetköziesedés, 

Tehetséggondozás 

Felvételi támogatás, 

Speciális hallgatói 

csoportok 

Hallgatói 

integráció, 

Kollégiumok 

- 

Anyagi források 

hiánya - bevezetés 
- 

Hallgatói juttatások, 

Tehetséggondozás 

Külső szakmai 

tanulmányok, 

Alumni, Eljárási 

díjjak 

Minőségbiztosítás, 

Nemzetköziesedés

, Szakok közötti 

átjárás 

Anyagi források 

hiánya - működtetés 
- 

Speciális hallgatói 

csoportok, 

Tehetséggondozás, 

Eljárási díjjak 

Felvételi támogatás, 

Hallgatói 

integráció, 

Könyvtár 

Hallgatói élet, 

Nemzetköziesedés

, Szakok közötti 

átjárás 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára mindössze öt intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 
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5.2.4 Nemzetközi kitekintés 

A brit egyetemek nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy diákjaik szakmaisága mellett más a 

tanulmányaikhoz kevésbé szorosan kapcsolódó készségeiket is fejlesszenek. Csoportos vagy 

egyéni foglalkozások során a diákok tanácsot és útmutatást kapjanak ahhoz, hogy hogyan tudják 

fejleszteni készségeiket. Ezeket a kurzusokat a főkönyvtár, a számítógépes egység vagy a 

kifejezetten készségfejlesztésre szakosodott tanári kar tartják. Ezen foglalkozások nem tartoznak 

szervesen a szakirányú tanmenethez, szabadon választhatóak. A vizsgált egyetemek közül egyet 

kivéve (London Metropolitan University) az összes egyetemen megtalálhatók ezen 

foglalkozások, amik extra költségek nélkül igénybe vehetők a diákság számára.  

A vizsgált egyetemek többségén a diákok részt vehetnek workshopok-on, esszé- és riportírásból, 

megtudhatják, hogy hogyan lehet jól használható jegyzeteket készíteni az előadások közben és 

cikkek olvasása alatt, elsajátíthatják, hogy hogyan tudnak hatékonyan és hatásosan kommunikálni 

diáktársaikkal illetve projektek és saját előadások során. Ha valaki igényt tart rá, akkor segítenek 

neki abban, hogyan tud leghatékonyabban tanulni a vizsgáira. A diákok részt vehetnek csoportos 

foglalkozásokon arról, hogy hogyan kell kritikusan olvasni és értékelni a tanulmányaik során 

felbukkanó elméleteket és adatokat. A diákok részt vehetnek és tanácsot kérhetnek arról, hogyan 

osszák be idejüket, vagy, hogy hogyan dolgozzanak csoportban másokkal. Több szakmai 

workshopon is részt vehetnek a hallgatók, ha a matematikával akadnak gondjaik, ha a 

statisztikáról akarnak megtudni többet, vagy ha különböző, a tanulmányaikhoz szükséges 

számítógépes programokat nem tudják használni. A következőkben ezeket a különböző 

készségfejlesztő programokat mutatjuk be. 

 Esszéírás és beszámoló írása (Essay and report writing): A legtöbb egyetemen ez a 

készségfejlesztő óra az egyik legalapvetőbb a választékból, hiszen szinte minden 

hallgatónak kell valamiféle beszámolót vagy esszét írnia egyetemi évei során. A brit 

diákok legtöbbje egy megalapozott fogalmazás-tudással érkezik az egyetemre. Ez a 

kurzus mégis elengedhetetlen, ugyanis a gimnáziumi fogalmazási készséget messze túl 

kell szárnyalnia egy egyetemi esszének. Ezen kurzus alatt általában elmagyarázzák, hogy 

pontosan hogyan épül fel egy esszé vagy beszámoló, hogy mik azok a nyelvi eszközök, 

amikkel meg tudja az író ragadni közönségét, hogyan kell kifejteni gondolatokat. A 

hallgatóknak általában gyakorlatokat kell végezniük, és személyes találkozók alkalmával 

még rövidebb részleteket is áttekintenek saját dolgozatukból.  

 Hatékony időbeosztás (Time management): Néhány egyetem felismerte, hogy a diákok 

hajlamosak az utolsó pillanatra hagyni tanulnivalójukat. Exeterben erre kurzusokat hoztak 

létre, míg Glasgowban egy oktató látogatja az előadásokat és 15-20 percben 

elmagyarázza, hogy hogyan tudják a diákok jobban beosztani idejüket, hogy milyen 

módszereket alkalmazzanak, hogy ne csússzanak el feladataikkal. Ez különösen fontos 

azon diákok számára, akik akár dolgoznak is nappali tanulmányaik mellett.  
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A demonstrátori programokkal kapcsolatban az alábbi megállapítások fogalmazhatóak meg a 

nemzetközi adatgyűjtés eredményeképpen: 

 A vizsgált országban változó gyakorlatokkal találkozunk a tevékenység jogszabályi 

környezetét illetően. A legtöbb helyen törvényi szabályozás határozza meg a hallgatók 

tanításba való bevonásának lehetőségét, máshol, például Finnországban a gyakorlat 

meghatározása az egyetemi autonómia része.  

 Változónak tekinthető, hogy milyen végzettséggel kell rendelkezi a tanítási tevékenység 

végzéséhez. A legtöbb vizsgált országban csak PhD jelöltek taníthatnak valamint az 

MA/Msc fokozattal rendelkezők nem önállóan, „kisegítő” tanítási tevékenységet 

végezhetnek.  

5.2.4.1. tábla: A hallgatói tanítási tevékenység gyakorlatai más országokban 
Ország Megjegyzés 

Csehország Nem számít tipikusnak, hogy BA/Bsc vagy MA/Msc hallagtók tanítási tevékenységet 

végeznek, de nem kizárt. 

Ciprus Csak PhD fokozattal rendelkezők tarthatnak kurzusokat, de ilyen fokozattal nem rendelkezők 

is végezhetnek „kisegítő” tanítási tevékenységet, vezethetnek például gyakorlatokat, 

labormunkát 

Finnország A gyakorlat az egyetemi autonómia részét képezi, így változó a hallgatók tanításban való 

bevonási gyakorlata.  

Franciaország A törvényi szabályozás értelmében csak PhD jelöltek végezhetnek tanítási tevékenységet 

Lettország MA/Msc fokozattal már involválhatóak tanítási tevékenységben a hallgatók 

Németország Törvényi szabályozás alá esik a tevékenység, ami nem köti fokozathoz a tanítási 

tevékenységet. A nem egyetemi tanárk rendszerint olyan tanítási tevékenységet végeznek, 

aminek a célja a tananyag elmélyítése, szélesebb megismerése vagy felzárkóztatás. 

Spanyolország A törvényi szabályozás szerint csak PhD képzésben résztvevők taníthatnak, aminek célja a 

PhD jelölt egyetemi szocializációja és az új generáció becsatornázása a egyetemi életbe. 

Svédország Törvényi szabályozás alá esik a tevékenység, ami nem köti fokozathoz a tanítási 

tevékenységet. Inkább kisegítő, nem önálló tevékenységet végeznek egyetemi tanárok 

mellett. 

Szlovákia A törvényi szabályozás értelmében csak PhD jelöltek végezhetnek tanítási tevékenységet 
 

Forrás: Nemzetközi adatgyűjtés 
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5.3 Gyakorlati tudás megszerzésével összefüggő szolgáltatási terület 

5.3.1 Szolgáltatások jellemzői 

Az alábbiakban bemutatjuk a szolgáltatási alterület általános jellegzetességeit.  

5.3.1.1. tábla: A szolgáltatás alapvető jellemzői – gyakorlati tudás megszerzése 

Humánerőforrás háttér A HÖK szerepe 

A válaszadó 3 intézmény mindegyikében többen is 

dolgoznak az alterület működtetésén teljes munkaidőben. 

A BME-n és az PE-n a kollégiummal kapcsolatos 

nyilvántartások nincsen integrálva a tanulmányi 

rendszerrel 

 

 DE ELTE SE 

Összes érintett 15 fő 6 fő NA 

Teljes 

munkaidőben 
5 fő 6 fő 2 fő 

  DE ELTE  SE 

A tanulmányutak, 

terepgyakorlatok 

szervezését a HÖK 

végzi 

Igen Nem Igen 

A külföldi 

partnerkapcsolatok 

kiépítésében a HÖK 

részt vesz 

Igen Igen Nem 

 

Adatok tárolása  

 Szakmai gyakorlatok Külföldi ösztöndíjak 

DE Egyéb 
Az esetek kisebb 

részében 

Érintett szervezeti 

egységek által 

létrehozott 

Nincsenek összekötve 

ELTE 

Érintett szervezeti 

egységek által 

létrehozott 

Az esetek kisebb 

részében 

Érintett szervezeti 

egységek által 

létrehozott 

Az esetek többségében 

SE Egyéb Nincsenek összekötve NA Nincsenek összekötve 

 Adatbázis típusa 
Adatbázis integráltsága a 

tanulmányi rendszerrel 
Adatbázis típusa 

Adatbázis integráltsága a 

tanulmányi rendszerrel 
 

 

Forrás: GVI: Online survey 

A legfontosabb szolgáltatások értékelése az alábbi táblában tekinthető át.  

7.2.1.2. Legfontosabb szolgáltatások értékelése – szakmai lehetőségek közvetítése 

 DE ELTE SE  

Legfontosabb 

fogadóhely biztosítása, 
folyamatos kapcsolat a 

fogadóhelyekkel 

Szakmai gyakorlatok 

kínálata 

Erasmus szakmai mobilitás 
keretében ösztöndíjjal 

támogatjuk a hallgatót 

szolgáltatás 

megnevezése 

jó jó jó szolgáltatás működése 

Második 

legfontosabb szakmai felügyelet 

biztosítása 

Iskolaszövetkezeti 

munkalehetőségek 

A fogadó hely 
kiválasztásánál a hallgató 

támogatása - igény szerint 
kapcsolat az egyetem és a 

fogadóhely között 

szolgáltatás 

megnevezése 

jó jó jó szolgáltatás működése 

Harmadik 

legfontosabb 

gyakorlathoz szükséges 
infrastruktúra biztosítása, 

különös tekintettel a 

Debrecenen kívüli 
gyakorlatokra 

Gyakornoki programok 
hirdetése 

 
szolgáltatás 

megnevezése 

jó jó   szolgáltatás működése 

Negyedik 

legfontosabb 

folyamatos koordináció és 

nyomon követés, 
adminisztráció Önkéntesség 

 
szolgáltatás 

megnevezése 

jó jó   szolgáltatás működése 
 

Forrás: GVI: Online survey 
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Összességében elmondható, hogy a gyakorlati tudás megszerzésével kapcsolatos szolgáltatási 

alterülethez tartozó vizsgált elemi szolgáltatások többsége az intézmények döntő többségében 

működnek. Ezen elemi szolgáltatások szervezési szintje vegyes, többségük inkább intézmény 

szinten szervezett. E tekintetben a terepgyakorlatok és kreditátvitel esetében tekinthető leginkább 

heterogénnek a gyakorlat. 

 5.3.1.2. tábla: Szolgáltatási paletta – gyakorlati tudás megszerzése 

 Működő 

aktív 

szolgáltatás 

(%) 

Szervezési szint (%) 
Intézményi 

szinten 

elérhető 

Minden 

karon 

elérhető 

Karok 

többségénél 

elérhető 

Campusokon 

elérhető 

Karok 

kisebbségén 

elérhető 

ERASMUS 

program 
94,3 72,7 15,2 6,1 0,0 6,1 

Gyakornoki 

program 
82,9 62,1 17,2 10,3 0,0 10,3 

Más külföldi 

ösztöndíj 

lehetőségek 

68,6 66,7 12,5 16,7 0,0 4,2 

Mobilitás sikerességét 

segítő prg. 
60,0 76,2 9,5 4,8 4,8 4,8 

Gyakornoki 

lehetőségek külföldön 
54,3 89,5 5,3 5,3 0,0 0,0 

Nemzetközi csere-

kapcsolatok 
54,3 63,2 10,5 10,5 0,0 15,8 

Terepgyakorlatok, 

tanulmányutak 
48,6 41,2 17,7 29,4 5,9 5,9 

Kreditátvitel 

segítése 
45,7 62,5 18,8 12,5 0,0 6,3 

Ösztöndíj 

kiegészítés 
45,7 87,5 12,5 0,0 0,0 0,0 

 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A működő aktív szolgáltatás minősítés z intézményi honlapokon található információ alapján 

került meghatározásra. Ha egy elemi szolgáltatás online „nem látható”, akkor a tényeges működéstől függetlenül 

nem kaphatott működő aktív szolgáltatás minősítést.  

Az online adatgyűjtés alapján az egyes elemi szolgáltatások esetében felmerülő hozzáférési 

korlátozások az alábbi arányban fordulnak elő. 

 5.3.1.3. tábla: Működő aktív szolgáltatások hozzáférési korlátjai – gyakorlati tudás megszerzése 

 Hozzáférési korlátozások (%) 

 Anyagi Létszám Szociális 

Mobilitás sikerességét segítő prg. 14,3 38,1 4,8 

ERASMUS program 12,1 69,7 3,0 

Terepgyakorlatok, tanulmányutak 11,8 58,8 0,0 

Más külföldi ösztöndíj lehetőségek 8,3 75,0 8,3 

Kreditátvitel segítése 6,3 6,3 0,0 

Nemzetközi csere-kapcsolatok 5,3 79,0 0,0 

Gyakornoki program 3,5 20,7 0,0 

Gyakornoki lehetőségek külföldön 0,0 36,8 0,0 

Ösztöndíj kiegészítés 0,0 56,3 43,8 
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5.3.2 A beavatkozások jellegzetességei 

 

A kutatásba bevont beavatkozások köre, sikerességük 

A gyakorlati tudás megszerzésével összefüggő 

alterületen belül két markánsan elkülöníthető típus 

található attól függően, hogy hazai gyakorlati tudás 

megszerzéséről van-e szó, vagy külföldi szakmai 

programhoz segíti-e a hallgatókat. A kutatás 

eredményeként megállapítható, hogy míg a 

nemzetközi lehetőségek elsősorban az Erasmus 

programhoz (esetleg újabban a Campus Hungary 

pályázati rendszerhez – TÁMOP 4.2.2) 

kapcsolódnak, addig a hazai szakmai lehetőségek 

esetében ösztöndíjak nem jelennek meg, csak 

szakmai gyakorlatok. Ugyanakkor a szakmai gyakorlatok esetében egyre jelentősebbé válnak a 

külföldi lehetőségek, melyek mögött sok esetben szintén az Erasmus program áll.   

A kutatás során minden esetben olyan szolgáltatásokat tudtunk feltárni, melyet szakértő 

interjúalanyaink jó gyakorlatnak tartottak.  

A beavatkozások anyagi forrása: 

A nemzetközi hallgatói ösztöndíjakhoz 

kapcsolódó, intézményen belül megjelenő 

szolgáltatások esetében gyakorlatilag semmilyen 

intézményen kívüli anyagi forrást nem említettek a 

szakértőink. Ezen szolgáltatások nagy részét vagy 

az egyetemi adminisztráció szervezi intézményi 

forrásokból, vagy azokban az intézményekben, 

ahol a nemzetköziesedés előrehaladott, önkéntes 

hallgatókat vonnak be. Ezzel szemben a hazai 

szakmai lehetőségek esetében megjelennek 

pályázati források, melyek közül a TÁMOP 4.1.1C 

kiírást kell említeni, mely kimondottan a 

karrierszolgáltatások fejlesztésére szolgált. A 

feltárt beavatkozások között mindössze egy olyan volt, ahol külső vállalati forrást is sikerült 

bevonni. Ugyanakkor (újszerűségük híján) a nem feltárt szolgáltatások kapcsán több esetben is 

említésre került, hogy nem csak cégek, hanem az azokat igénybe vevő hallgatók is fizetnek 

részvételi díjat (pl.: karrierbörze).    

  

5.3.2.1.tábla: Gyakorlati tudás 

megszerzésével összefüggő szolgáltatási 

területekkel összefüggő beavatkozások 

áttekintése   
 hazai külföldi 

Információt szolgáltató intézmények 5 4 

Információt szolgáltató interjúalanyok 6 6 

Említett beavatkozások száma 9 11 

Feltárt beavatkozások száma 3 5 

Jó gyakorlatnak tekintett beavatkozások  3 5 

   
 

  

5.3.2.2.ábra: Gyakorlati tudás 

megszerzésével összefüggő szolgáltatási területek 

feltárt beavatkozásainak finanszírozási háttere 

 
Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

6 

Belső forrás 

Pályázati forrás Külső forrás 

1 

 

1 
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A szolgáltatási rendszer működési, működtetési céljai  

A szakmai gyakorlatokkal kapcsolatban fontos, hogy a szakértőink által definiált működési célok 

között nem szerepel, hogy a hallgatók minél nagyobb arányban tegyenek szert külföldi 

tapasztalatokra. Sokkal inkább azt emelték ki, hogy:  

 Minél szorosabban kapcsolódjon a hallgató a szűkebb értelemben vett szakterülethez 

 Olyan típusú munkakörben próbálhassa ki magát a hallgató, ahol szakmai kompetenciái a 

jövendőbeli munkaközegének megfelelő környezetben fejlődhet 

 A hallgató önálló szakmai munkája felügyelet alatt álljon, ellenőrizve legyen, és 

munkájáról visszajelzést kapjon  

Érdekesség, hogy ezek kapcsán nem jelenik meg megfogalmazva az a cél, hogy olyan szakmai, 

gyakorlati helyekre jutassák el a hallgatót, mely helyre a végzettsége megszerzése után 

visszavárják. A nemzetközi lehetőségek kapcsán a legfontosabb megfogalmazott cél:  

 Munkatársak képzése 

 A hallgatók minél nagyobb része vegyen részt a kreditmobilitási programokban 

 Olyan intézményi kapcsolataik legyenek, amelyek önmagukban szavatolják a külföldön 

tanulóhallgatóik szakmai fejlődését 

Beavatkozások általános célrendszerekhez való kapcsolódása 

A hazai szakmai lehetőségek esetében a szolgáltatások fejlesztésének fő célkitűzése, hogy az 

intézmények lehetőleg minél több olyan 

céggel, szervezettel kerüljenek kapcsolatba, 

melyek képesek hallgatóik számára gyakorlati 

helyet, a későbbiekben pedig 

munkalehetőséget kínálni. Az ezekkel a 

cégekkel való kapcsolattartásban, a különböző 

szakmai és állás lehetőségek hallgatókhoz 

való eljuttatásában pedig rendkívül fontos az 

infokommunikációs technológia minél 

hatékonyabb alkalmazása, az ezzel 

kapcsolatos fejlesztések megvalósulása. 

Ugyanakkor ezen a területen a 

szolgáltatásfejlesztés széles vertikumban 

valósul meg, így megfigyelhető mind az új 

szolgáltatások, mind az eddigi szolgáltatások 

színvonalának fejlesztése. 

                                                           
5
 Értékek: Üres mező esetében az adott cél az adott szolgáltatási alterületen nem jelenik meg markánsan, „+” jelölés 

esetében az adott cél az adott alterület fejlesztésében szereppel bír, „X” jelölésnél pedig az adott alterület fejlesztései 

elsődlegesen e cél megvalósítását célozzák. 

 

5.3.2.3.tábla:A gyakorlati tudás megszerzésével 

összefüggő szolgáltatási területek kapcsán 

feltérképezett beavatkozások illeszkedése az általános 

szolgáltatásfejlesztési célrendszerekhez 
 hazai külföldi 

Meglévő szolgáltatás(ok) színvonalasabbá tétele + + 

Meglévő szolgáltatás(ok) kapacitás bővítése X  

Portfólió bővítés, új szolgáltatások bevezetése + + 

Hozzáférés megkönnyítése + + 

Hatékonyabbá tétel IKT fejlesztéssel X  

Személyi juttatások bevezetése, bővítése   

Tanulmányi teljesítmény növelésének segítése + + 

Lemorzsolódás csökkentése   

Piaci források becsatornázása +  

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján
5
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Ezzel szemben a külföldi szakmai lehetőségekkel kapcsolatos beavatkozások esetében nem 

tártunk fel egyértelműen beazonosítható általános fejlesztési célt. Ennek oka lehet, hogy ezek a 

beavatkozások elsődlegesen a hallgatói kreditmobilitás elősegítését szolgálják, azt hogy a 

hallgatók tájékozottabbak legyenek, illetve megfelelő nyelvi kompetenciával vegyenek részt a 

programokban. 

A fejlesztések, beavatkozások konkrét céljai 

A kutatás során feltárt beavatkozások konkrét céljai a hazai szakmai gyakorlatok esetében a 

következők voltak: 

 A gyakorlati helyek számának bővítése, különösen a bolognai-rendszer előírásainak való 

megfelelés érdekében. 

 A gyakorlati munkára való felkészítés olyan szakosok esetében is, akiknek a képzési 

követelményei között nincs kötelező szakmai gyakorlat. 

 A börze portfólió kialakítása, melynek keretében meg kell találni a legalkalmasabb 

időpontot a kötelező szakmai börzének. Mivel a szakmai gyakorlatok fő szezonja az 

augusztus, szeptember, így április végi, május eleje szakmai börze szerbezése. 

 A szakmai gyakorlatot nyújtó cégek és az egyetem, illetve hallgatói közötti információ 

áramlás elősegítése. A szakmai gyakorlatokat és állásajánlatokat gyűjtő felületek 

fejlesztése.  

A külföldi szakmai lehetőségekhez kapcsolódó beavatkozások esetében a következő célokat 

fogalmazták meg interjúalanyaink: 

 Az intézmény hallgatóinak intézmény falain belül a nemzetközi légkör 

megtapasztalásának elősegítése. 

 A külföldről érkező hallgatókkal való személyes kapcsolat biztosításának érdekében 

hallgatói szervezetek támogatása. 

 Olyan intézményi központ létrehozása, melynek segítségével hatékonyan elő tudják 

segíteni az intézmény nemzetköziesedését  

A feltárt beavatkozások hatékonysága 

A hazai szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos beavatkozások esetében az intézmények a jelenlegi 

gazdasági helyzetben minden kis lépést sikerként értékelnek. Ugyanakkor az a vélemény, hogy a 

kötelező gyakorlatok esetében a gyakorlati helyek túlkínálatára érdemes törekedni, míg a nem 

kötelező gyakorlatoknál jobban kellene motiválni a hallgatókat arra, hogy minél többen vegyék 

igénybe a szolgáltatást.   

A külföldi szakmai programok igénybe vétele kapcsán az intézmények kész keretrendszereket 

kapnak (Erasmus, Camus Hungary). Saját fejlesztéseik inkább a nemzetköziesedéssel függnek 

össze. Ebben az esetben az intézmények különböző szervezeti egységei játszanak fontos szerepet. 

Ennek megfelelően azok a szolgáltatások, amelyek a hallgatók nemzetközi mobilitását segítik 
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elő, más intézményi hozadékkal is bírnak (pl.: nyelvi centrum felkészítői, nemzetközi 

diákszervezetek, külföldi oktatók fogadása). 

Szolgáltatások hozzáférhetősége és eredményessége:  

A szakmai gyakorlatok esetében alapvetően kétféle szakkal számolhatunk. A szakok jelentős 

részében a szakmai gyakorlatok kötelezőek, ugyanakkor ezekre az esetekre is jellemző, hogy a 

hallgatók maguknak szereznek gyakorlati helyeket. De az elmondások alapján a diploma 

megszerzésének gátló körülményei között legritkábban az szerepel, hogy valaki nem tudott 

szakmai gyakorlati helyet szerezni. A szakmai gyakorlathoz való hozzáférések esetében fontosak 

az internet alapú kommunikációs csatornák, de az állásbörzék is (van olyan intézmény is – BCE – 

ahol speciális szakmai gyakorlat börzét is szerveznek). Itt érdemes megjegyezni, hogy a 

jelentősebb hallgatói létszámmal és kurrens szakmákkal jellemezhető intézmények esetében az 

állásbörzék jelentős része fizetős a hallgatók (és a cégek) számára is.   

A nem kötelező gyakorlatok esetében interjúink alapján a hozzáférésnek nincs kapacitásbeli 

gátja. Sokkal fontosabb, hogy az információt a megfelelő helyekre sikeresen el tudják juttatni. 

A nemzetközi szakmai lehetőségekhez való hozzáférés az ösztöndíj rendszereken keresztül 

korlátozott. Ugyanakkor az ehhez kapcsolódó, az intézmény falain belül megvalósuló 

szolgáltatások hozzáférése is szabályozott (diákszervezeti tagság, regisztráció külföldi oktatók 

előadására, nyelvtanulási díjak). 

A szakértői interjúk alapján egyértelmű, hogy 

a hazai külső szakmai lehetőségeket célozó 

beavatkozások hozzásegítik a hallgatókat a 

jobb munkaerő-piaci elhelyezkedéshez főképp 

annak köszönhetően, hogy növelik a diploma 

értékét, és egy olyan szakmai 

kapcsolatrendszer kialakításához segítik 

hozzá őket, amely a végzés után is hasznos 

lehet számukra. Ráadásul a gyakorlati 

ismeretek megszerzésének elősegítése 

egyértelműen hatékonyabb tanulást is jelent a 

szolgáltatások segítségével. Talán nem 

meglepő, hogy a külföldi lehetőségekkel kapcsolatos beavatkozások esetében is épp e három 

tényező az, melyekre leginkább hatással vannak a beavatkozások. 

A célcsoportok elérésének gyakorlata 

A hallgatók elérése kapcsán elsődlegesen azt az információt kell eljuttatni a hallgatókhoz, hogy a 

külső szakmai gyakorlatokhoz és egyéb lehetőségekhez milyen intézményen belül létező 

szolgáltatások, illetve ösztöndíjak tudják hozzásegíteni őket. A legtöbb esetben ezek hirdetése a 

bevett kommunikációs csatornákon keresztül történik (levelező listák, tanulmányi rendszer, 

intézményi kiadványok). 

5.3.2.4.tábla:A gyakorlati tudás megszerzésével 

összefüggő szolgáltatási területekhez kapcsolódó 

beavatkozások hatásai a beválással kapcsolatban 

(N=3, N=5) 
 hazai külföldi 

Elősegíti a hallgatók hatékonyabb tanulását 100% 60% 

Segíti a szakmai kapcsolatrendszer fejlődését 100% 60% 

Növeli a diploma értékét 100% 40% 

Segíti a képzési teendőkre való koncentrálást 67% 0% 

Színvonalasabbá teszi a tehetséggondozást 33% 20% 

Csökkenti a lemorzsolódás 33% 0% 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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Közvetlen hatások az egyénre: 

Szakértőink a hazai gyakorlatok esetében úgy 

látják, hogy bármely olyan szolgáltatás, 

melynek eredményeként a hallgatók 

munkatapasztalatra tesznek szert, elősegíti az 

önállósodásukat és az önálló álláskezdést. Ez 

általános vélekedés a külföldi ösztöndíjakkal 

kapcsolatban is, de beszélgető partnereink 

korántsem minden szolgáltatás kapcsán 

említették ezt. Az adatainkból az is 

egyértelmű, hogy a beavatkozások többségének hozadéka a személyes és közösségi kapcsolatok 

fejlődése is. 

Szociális és társadalmi hatások: 

A hazai gyakorlatokhoz való hozzáférést 

elősegítő szolgáltatási beavatkozások 

megítélésében egyetértés mutatkozott abban, 

hogy ezek alapvetően elősegítik a hallgatók 

társadalmi mobilitását. Ennek kapcsán 

interjúalanyaink elsődlegesen az 

intragenerációs mobilitásra gondoltak, 

melynek során a tanuló belép a munka 

világába és szerencsésebb esetben 

munkajövedelemre is szert tesz. A kutatás alapján a beavatkozások más területekre csak egy-egy 

program erejéig koncentrálnak. 

Beavatkozások általános jellemzése 

A beavatkozások legnagyobb része itt is az egyedi 

problémákra megoldást kínáló követő szolgáltatások 

körébe tartozik, azaz olyan szolgáltatások, amelyek 

máshol is igénybe vehetőek, nem saját fejlesztések. 

Ezeknek egy jelentős része a hallgatók számára 

elérhető nyelvi felkészítő képzés, melyeket 

különböző nyelvi központok kínálnak, illetve ide 

soroltuk a gyakorlati helyek bővítése érdekében megvalósított beavatkozásokat is, melyek 

esetében más hozzáadott érték nem került említésre, minthogy több lehetőség közül 

válogathatnak a hallgatók, esetlegesen online keresés igénybe vételével.  

A hazai felsőoktatási rendszer jó gyakorlatainak az úttörő jellegű szolgáltatási beavatkozásokat 

tekintettük, ezek közül mutatunk be az alábbiakban néhányat. Ezen szolgáltatásokról úgy véljük, 

hogy fenntartásuk hosszú távon is elképzelhető. Természetesen ezeknek a beavatkozásoknak a 

5.3.2.5.tábla:A gyakorlati tudás megszerzésével 

összefüggő szolgáltatási területekhez kapcsolódó 

beavatkozások hatásai a beválással kapcsolatban 

(N=3, N=5) 
 hazai külföldi 

Elősegíti az önállósodást, önálló életkezdést 100% 40% 

Elősegíti a személyes kapcsolati háló fejlődését 67% 80% 

Elősegíti a közösségi kapcsolati háló fejlődését 33% 60% 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

5.3.2.6.tábla:A gyakorlati tudás megszerzésével 

összefüggő szolgáltatási területekhez kapcsolódó 

beavatkozások szociális, társadalmi hatásai (N=3, 

N=5) 
 hazai külföldi 

Elősegíti a társadalmi mobilitást 100% 20% 

Elősegíti a hátránykompenzációt 33% 20% 

Elősegíti az esélyegyenlőséget 0% 20% 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

5.3.2.7. tábla: A gyakorlati tudás 

megszerzésével összefüggő beavatkozások 

áttekintése (N=21)  

 Egyedi Rendszerszintű 

 

 

Követő 11 2 

Úttörő 4 4 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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kivonatát is elérhetővé tesszük a többi feltárt beavatkozással együtt a tanulmányhoz csatolt 

FOI_Szolg_Beavatkozasok.zip fájlban. 

Kiemelt rendszerszintű jó gyakorlat  

A  BCE Szakmai gyakorlati börze. A bolognai rendszer miatt minden szakon kötelezővé vált a 

szakmai gyakorlat, így felmerült az igény szakmai gyakorlati börze szervezésére, pontosabb 

külön választására. Egyrészt a cégeknek is könnyebbség, mert egyrészt más típusú ajánlatokkal, 

célzottan tudnak érkezni, másrészt a sima állásbörzék időpontja nem volt optimális a szakmai 

gyakorlatot keresőknek, harmadrészt pedig míg az állásbörzék a hallgatók számára is fizetősek, 

addig a kötelező szakmai börze esetében fontos annak ingyenessége, hiszen az egyetemnek 

kötelessége hallgatóit a képzési követelmények teljesítéséhez hozzá segíteni. Ennek ellenére a 

második alkalomtól kezdve a cégektől a standhelyekért  díjat szednek. Fontos megemlíteni, hogy 

a TÁMOP 4.1.1.C pályázati forrást is felhasználták a szolgáltatás kialakításához.  

Kiemelt egyedi szintű elemi fejlesztések  

KJF nemzetközi hét: A Kodolányi Főiskolán most már negyedszer megrendezésre kerülő 

nemzetközi hét egy olyan program sorozat, mely közvetlenül segíti elő a hallgatók külföldi 

tapasztalatszerzését és leginkább egy képesség felméréshez, szintméréshez hasonlít. Lényege, 

hogy a tavaszi félév során a hallgatóknak lehetőségük van idegen nyelvű, külföldi vendég oktatók 

által tanított kurzusok felvételére, melyekért teljes értékű kreditek járnak. A kurzusok 

természetesen tömbösítve vannak. Az utóbbi évek tanulsága, hogy a hallgatóknak egyre inkább 

érdeklik az ilyen kurzusok, bár az első alkalmakkor még egyfajta szünetként tekintettek a 

nemzetközi hétre. 
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5.3.3 Fejlesztési tervek és azok gátjai 

 

A válaszoló intézmények az alábbi pontokon tervezik fejleszteni a szolgáltatási alterületet: 

 Mobilitási portál létrehozása 

 Iskolaszövetkezet (NKMO és a Karrierközpont között lévő megállapodás) 

 Erasmus szakmai mobilitási helyek bővítésére - együttműködési megállapodást kötése 

német kórházakkal 

A szolgáltatási alterület fejlesztése esetében a legnagyobb probléma a jelenlegi humán kapacitás 

elégtelensége – itt háromból két intézmény jelzett nehézséget. A humán kapacitás szakértelme, 

infrastrukturális vonatkozások és a megoldási utak keresése nem jelentenek problémát az alterület 

fejlesztésében.  

5.3.3.1. tábla: A fejlesztési tervek gátjai - gyakorlati tudás megszerzése 

 DE ELTE SE 

Nincs egységes (intézményi) akarat Nem Nem Nem 

Jelenlegi munkaerő-állomány mellett nincs 

kapacitás 
Igen Igen Nem 

Jelenlegi munkaerő-állomány nem rendelkezik a 

szükséges speciális tudással 
Nem Nem Nem 

Nem biztosított a szolgáltatásokhoz szükséges 

helyigény (terem, iroda, stb.) 
Nem Nem Nem 

Nem biztosították a szolgáltatás kialakításához 

szükséges anyagi erőforrások 
Igen Nem Nem 

Nem biztosították a szolgáltatás működtetéséhez  

szükséges anyagi erőforrások  
Nem Igen Nem 

 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára mindössze három (!) intézmény adott választ, így az eredmények 

általánosítása korlátozott 
  



122 / 379 

Az alábbi táblában viszonyítási pontokként, példaszerűen szerepeltetjük a könyvtár, jegyzet 

megszerzésével kapcsolatos szolgáltatások fejlesztésének gátjait más hallgatói alszolgáltatási 

területekkel.  

5.3.3.2. tábla: A fejlesztési tervek gátjai – nagykép – gyakorlati tudás megszerzése 

 
Egyáltalán nem 

probléma 

Nem számottevő 

probléma 

Közepes 

jelentőségű 

probléma 

Jelentős 

probléma 

Nincs egységes 

(intézményi) akarat 

Könyvtár, Felvételi 

támogatás, 

Gyakorlati tudás 

megszerzése 

Szakok közötti 

átjárás, Könyvtár, 

Hallgatói juttatások 

Nemzetköziesedés, 

Toborzás, Alumni 
- 

Humánerőforrás 

kapacitáshiány 

Eljárási díjjak, 

Hallgatói élet, 

Tehetséggondozás 

Kollégiumok Könyvtár 

Hallgatói 

integráció, 

Karriertámogatás, 

Gyakorlati tudás 

megszerzése 

Humánerőforrás  

kompetencia hiány 

Hallgatói élet, 

Tehetséggondozás, 

Gyakorlati tudás 

megszerzése 

Kollégiumok Felvételi támogatás 

Hallgatói 

integráció, 

Hallgatói 

juttatások, 

Toborzás 

Infrastrukturális 

korlátok  

Karriertámogatás, 

Nemzetköziesedés, 

Gyakorlati tudás 

megszerzése 

Felvételi támogatás, 

Hallgatói juttatások, 

Speciális hallgatói 

csoportok 

Hallgatói 

integráció, 

Kollégiumok 

- 

Anyagi források 

hiánya - bevezetés 
- 

Hallgatói juttatások, 

Tehetséggondozás 

Gyakorlati tudás 

megszerzése, 

Alumni, Eljárási 

díjjak 

Minőségbiztosítás, 

Nemzetköziesedés

, Könyvtár 

Anyagi források 

hiánya - működtetés 
- 

Speciális hallgatói 

csoportok, 

Tehetséggondozás, 

Eljárási díjjak 

Felvételi támogatás, 

hallgatói integráció, 

Gyakorlati tudás 

megszerzése 

Hallgatói élet, 

Nemzetköziesedés

, Szakok közötti 

átjárás 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára mindössze három (!) intézmény adott választ, így az eredmények 

általánosítása korlátozott  

Értelmezés: Jelentős probléma: intézmények több mint 50 százaléka esetében; Közepes jelentőségű probléma: 

intézmények 33%-49%; Nem számottevő probléma: intézmények 1-32%; Egyáltalán nem probléma: 0% 
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5.3.4 Nemzetközi kitekintés 

Nagy-Britanniában igen elterjedt, hogy egy község, városrész, város lakói, polgárai önként 

segítik a helyi közösséget. Az egyetemeken is népszerű, hogy a hallgatókat összekötik helyi 

szervezetekkel, amiknél a fiatalok önkénteskedhetnek. Az önkénteskedés kiváló lehetőség arra, 

hogy a hallgatók különböző készségeiket fejlesszék és munkatapasztalatot szerezzenek, 

megkönnyítve ezzel későbbi álláskeresésüket. Sok cég és szervezet szívesen látja később azokat a 

végzett hallgatókat, akik nem csak gyakorlatot és tapasztalatot szereztek önkéntes munkájuk 

során, de elkötelezettségüket is megmutatták egy ügyért.  

A vizsgált egyetemek honlapjain megtalálhatók az önkénteseket fogadó különböző szervezetek 

rövid bemutatkozása és elérhetőségei
6
. A University College Londonon még önkéntes 

lehetőségeket felkínáló börzét is tartanak
7
, ahol a diákok megismerkedhetnek a helyi közösség 

különböző tevékenységeket végző szervezeteivel vagy olyan szervezetekkel, akik külföldre 

küldik önkénteseiket. A továbbiakban bemutatunk a diákok számára elérhető pár önkéntes 

tevékenységet.  

 University of Cambridge – Fesztiválok: Cambridge-i Egyetem igen sok eseményt, 

fesztivált szervez a nagyközönségnek, ezeken a fesztiválokon diákok tömegei segítenek, 

mint hoszteszek vagy információs pontok. Továbbá az egyetemnek szüksége van ezek a 

fesztiválok megszervezéséhez hosszabb távú önkéntes munkára is, ez lehet szervező és 

tervező munka vagy promóciós feladat, a fesztiváltól függően
8
. 

 University of Glasgow – Önkéntes munka idősek otthonában (Buddy a Granny 

Programme): A Glasgow-i Egyetemnek évtizedes összeköttetése van különböző idősek 

otthonával. A diákok maguk szervezhetnek programokat, látogatásokat, teadélutánt vagy 

kirándulásokat, felvidítva ezzel az időseket és kiegészítve a szociális munkások és 

nővérek munkáját
9
. 

 University College London – Önkénteskedés iskolásokkal (IntoUniversity Programme): 

A UCL egyetemistái bizonyos iskolákból, akikkel az egyetem összeköttetésben áll, 

hátrányos helyzetű 7-18 éves fiatalokat mentorálnak egy héten egyszer. A mentorálás 

állhat leckeírásból, prezentációkészítésből, de akár főző órából is, attól függően, hogy a 

fiatalnak mihez van kedve és mire van szüksége. A cél az, hogy ezek a gyerekek 

felismerjék a bennük rejlő potenciált és továbbtanuljanak
10

.  

                                                           
6
 http://reach.londonmet.ac.uk/, http://www.cam.ac.uk/public-engagement/voluntary-sector/outreach-

directory-0 , http://www.glasgowstudent.net/volunteer , http://www.exeter.ac.uk/careers/volunteering/ , 

http://lusu.co.uk/get-involved/volunteering/ , http://uclu.org/volunteering/directory  

7
 http://uclu.org/services/volunteering-at-uclu/volunteering-fair  

8
 http://www.cam.ac.uk/public-engagement/public-events/volunteer-at-events  

9
 http://www.glasgowstudent.net/volunteer/buddyagranny/  

10
 http://uclu.org/blogs/vsu/opportunity-of-week-intouniversity-1  

http://reach.londonmet.ac.uk/
http://www.cam.ac.uk/public-engagement/voluntary-sector/outreach-directory-0
http://www.cam.ac.uk/public-engagement/voluntary-sector/outreach-directory-0
http://www.glasgowstudent.net/volunteer
http://www.exeter.ac.uk/careers/volunteering/
http://lusu.co.uk/get-involved/volunteering/
http://uclu.org/volunteering/directory
http://uclu.org/services/volunteering-at-uclu/volunteering-fair
http://www.cam.ac.uk/public-engagement/public-events/volunteer-at-events
http://www.glasgowstudent.net/volunteer/buddyagranny/
http://uclu.org/blogs/vsu/opportunity-of-week-intouniversity-1
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5.4 Könyvtár, tankönyv, jegyzet 

5.4.1 Szolgáltatások jellemzői 

 

Az alábbiakban bemutatjuk a szolgáltatási alterület általános jellegzetességeit.  

5.4.1.1. tábla: A szolgáltatás alapvető jellemzői – humán erőforrás háttér, adatok tárolása 

 

A hallgatók tananyaghoz való hozzáférésének biztosításán dolgozó munkatársak száma 
 

A területre jellemző humánerőforrás 

háttér 

 

 BCE BME DE ÓE PE PTE SZTE 

összes érintett 10 fő 40 fő 10 fő 5 fő 9 fő 110 fő 126 fő 

Teljes 

munkaidőben 4 fő 32 fő 0 fő 5 fő 7 fő  NA 126 fő 

  

Az SZTE-n dolgoznak a legtöbben a 
hallgatók tananyaghoz juttatásán. 

Adatok tárolása 

 Jegyzetek, tankönyvek hozzáférhetősége Könyvtár 

BCE 
Intézmény által fejlesztett, 

egységesen használt Az esetek többségében 

Külső fejlesztésű 

professzionális adatbázis  Nincsenek összekötve 

BME 
Érintett szervezeti 

egységek által létrehozott  Nincsenek összekötve 

Külső fejlesztésű 

professzionális adatbázis  Nincsenek összekötve 

DE 
Érintett szervezeti 

egységek által létrehozott  Nincsenek összekötve 

Külső fejlesztésű 

professzionális adatbázis  Igen, minden esetben 

PTE 
Érintett szervezeti 

egységek által létrehozott  Nincsenek összekötve 

Külső fejlesztésű 

professzionális adatbázis  Nincsenek összekötve 

PE 
Érintett szervezeti 

egységek által létrehozott  Az esetek kisebb részében 

Külső fejlesztésű 

professzionális adatbázis  

Az esetek kisebb 

részében 

SZTE 
Külső fejlesztésű 

professzionális adatbázis  Nincsenek összekötve 

Külső fejlesztésű 

professzionális adatbázis  Igen, minden esetben 

ÓE 
Külső fejlesztésű 

professzionális adatbázis  Nincsenek összekötve 

Külső fejlesztésű 

professzionális adatbázis  Nincsenek összekötve 

 
Adatbázis típusa 

Adatbázis integráltsága a 

tanulmányi rendszerrel 
Adatbázis típusa 

Adatbázis integráltsága 

a tanulmányi 
rendszerrel 

 
 

Forrás: GVI: Online survey 
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Összességében elmondható, hogy a könyvtár, jegyzet szolgáltatási alterülethez tartozó vizsgált 

elemi szolgáltatások, a jegyzet, tankönyvcsere kivételével az intézmények döntő többségében 

működnek. Ezen elemi szolgáltatások szervezési szintje vegyes, többségük inkább intézmény 

szinten szervezett. A jegyzetbolt esetében tekinthető leginkább heterogénnek a gyakorlat. 

5.4.1.2 tábla: Szolgáltatási paletta – könyvtár, jegyzet 

 Működő 

aktív 

szolgáltatás 

(%) 

Szervezési szint (%) 
Intézményi 

szinten 

elérhető 

Minden 

karon 

elérhető 

Karok 

többségénél 

elérhető 

Campusokon 

elérhető 

Karok 

kisebbségén 

elérhető 

Elérhető online 

adatbázisok 
91,4 81,3 6,3 0,0 12,5 0,0 

Online könyvtári 

katalógus 
88,6 71,0 12,9 0,0 12,9 3,2 

Könyvtári 

szolgáltatások 
74,3 61,5 0,0 3,9 30,8 3,9 

Jegyzetbolt 71,4 40,0 8,0 16,0 24,0 12,0 

Adatbázisok távoli 

elérése 
62,9 86,4 4,6 0,0 9,1 0,0 

Tréningek, oktatás 51,4 66,7 0,0 0,0 33,3 0,0 

Jegyzetcsere, 

tankönyvcsere, 
25,7 55,6 0,0 0,0 0,0 33,3 

 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A működő aktív szolgáltatás minősítés z intézményi honlapokon található információ alapján 

került meghatározásra. Ha egy elemi szolgáltatás online „nem látható”, akkor a tényeges működéstől függetlenül 

nem kaphatott működő aktív szolgáltatás minősítést.  

Az online adatgyűjtés alapján az egyes elemi szolgáltatások esetében felmerülő hozzáférési 

korlátozások az alábbi arányban fordulnak elő. 

5.4.1.3. tábla: Működő aktív szolgáltatások hozzáférési korlátjai – könyvtár, jegyzet 

 Hozzáférési korlátozások (%) 

 Anyagi Létszám Szociális 

Jegyzetbolt 48,0 4,0 0,0 

Könyvtári szolgáltatások 26,9 11,5 0,0 

Tréningek, oktatás 5,6 33,3 0,0 

Jegyzetcsere, tankönyvcsere, 0,0 0,0 0,0 

Online könyvtári katalógus 0,0 3,2 0,0 

Elérhető online adatbázisok 0,0 9,4 0,0 

Adatbázisok távoli elérése 0,0 22,7 0,0 
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A táblázatban az intézményi honlapok alapján  jól működő szolgáltatásként jellemzett elemi 

szolgáltatások szerepelnek. 
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A Debreceni Egyetem (46%) és a Budapesti Műszaki Főiskola (42%) esetében a veszik legkisebb 

arányban igénybe az intézményi könyvtár szolgáltatásait a nappali tagozatos hallgatók. Jelentős 

intézményi különbségek tapasztalhatóak a jogviszonnyal nem rendelkező felhasználó arányát 

tekintve – az eredményekből úgy tűnik, hogy a BME (32%), PTE (30%) és BCE (22%) 

könyvtára szolgál ki legnagyobb arányban az egyetemhez szorosan nem kapcsolódó 

felhasználókat.  

5.4.1.4. tábla: Az intézményi könyvtárak igénybevételének néhány indikátora 

 BCE BME DE ÓE PE PTE SZTE 

Könyvtárba beiratkozott nappali 

tagozatos hallgatók aránya 
95% 42% 46% 80% 100% 90% 79% 

A jogviszonnyal nem rendelkező 

beiratkozott felhasználók aránya 
22% 32% 15% 5% 5% 30% 8% 

 

Forrás: GVI online survey 

Értelmezési korlátok: A táblázatban szereplő arányok csak becslések és nem pontos nyilvántartások eredményei. 

Változó képet mutatnak az oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés indikátorai. A PE-ben 

például az összes anyag elérhető az intézményi fenntartású jegyzetboltban, ugyanez az arány a 

BME esetében csak 54 százalék. A digitalizálás a tankönyvek, jegyzetek kisebb részét érintik 

csak: a DE esetében mindössze 5 százalékát, az ÓE esetében viszont 30 százalékát.  

5.4.1.5. tábla: Oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés néhány indikátora 

 BCE BME DE ÓE PE PTE SZTE 

Intézményi jegyzetboltban, 

könyvesboltban megvásárolható 

jegyzetek aránya 

NA 54% 70% 90% 100% 55% 85% 

Az oktatás során használt tankönyvek, 

jegyzetek digitalizált aránya 
10% 24% 5% 30% 20% 25% 18% 

Az interneten szabadon elérhető 

oktatás során használt tankönyvek, 

jegyzetek aránya 

20% 8% 3% 5% 20% 22% 12% 

 

Forrás: GVI online survey 

Értelmezési korlátok: A táblázatban szereplő arányok csak becslések és nem pontos nyilvántartások eredményei. 

A válaszoló intézmények többségében a oktatáshoz használt jegyzetek vagy tankönyvek többsége 

5 évnél régebbi. Az angol nyelvű jegyzetek és tankönyvek értelemszerűen kisebbségben vannak, 

arányuk intézményenként változik. Az Óbudai Egyetemen 30 százalékos a Debreceni Egyetemen 

mindössze 5 százalékos az arányuk.  

5.4.1.6. tábla:: Oktatáshoz használt tankönyvek és jegyzetek néhány jellemzője 

 BCE BME DE ÓE PE PTE SZTE 

Oktatásban használt 5 évesnél öregebb 

jegyzetek, tankönyvek aránya 
0% 54% 70% 90% 100% 55% 85% 

Az oktatásban használt angol nyelvű 

jegyzetek, tankönyvek aránya  
10% 24% 5% 30% 20% 25% 18% 

Az oktatásban használt intézmény saját 

kiadásában megjelent jegyzetek, 

tankönyvek mekkora aránya  

20% 8% 3% 5% 20% 22% 12% 

 

Forrás: GVI online survey 

Értelmezési korlátok: A táblázatban szereplő arányok csak becslések és nem pontos nyilvántartások eredményei. 
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A könyvtárak online szolgáltatásainak használata megoldottnak mondható a válaszoló 

intézményekben.  

 5.4.1.7. tábla: A könyvtár interneten keresztül elérhető szolgáltatásai 

 
Online katalógus 

használata 

Kölcsönzés online 

meghosszabbíthatósága 

Online folyóirat-

adatbázisok otthoni 

elérése 

BCE Igen Igen Igen 

BME Igen Igen Igen 

DE Igen Igen Igen 

ÓE Igen Igen Nem 

PE Igen Igen Igen 

PTE Igen Igen Igen 

SZTE Igen Igen Igen 
 

Forrás: GVI: Online survey 

A jegyzetek, tankönyvek cseréje nem megoldott a válaszoló intézményekben.  

5.4.1.8. tábla: A jegyzetek, tankönyvek szervezett cseréjére különböző módokon lehetősége 

 
Intézményi internetes 

felületen 

Rendszeres jegyzet és 

tankönyv börzén 

A jegyzetbolt vagy könyvtár erre 

szakosodott (antikvár) rendszerében 

BCE Nem Igen Nem 

BME Nem Nem Nem 

DE Nem Nem Nem 

ÓE Nem Igen Nem 

PE Nem Nem Nem 

PTE Nem Nem Nem 

SZTE Nem Nem Nem 
 

Forrás: GVI: Online survey 

A szakok többségeinek igényeit a z intézményi könyvtárak kapacitása és állománya kielégíti.  

5.4.1.9. tábla: A könyvtár a kínálata mennyiben elégíti ki a szakok igényeit 

 

Magyar nyelvű 

tankönyv 

állomány 

Angol nyelvű 

tankönyv 

állomány 

Magyar 

nyelvű 

folyóirat 

állomány 

Angol nyelvű 

folyóirat 

állomány 

Szépirodalom 

állomány 

Könyvtár 

befogadó 

képessége 

BCE 
A szakok 

többségének igényét 

A szakok többségének 

igényét 

A szakok 

többségének 

igényét 

A szakok 

kisebbségének 

igényét 

Minden szak 

igényét 

Minden szak 

igényét 

BME 
Minden szak 

igényét 

A szakok többségének 

igényét 

Minden szak 

igényét 

A szakok 

többségének igényét 

Minden szak 

igényét 

Minden szak 

igényét 

DE 
Minden szak 

igényét 

A szakok többségének 

igényét 

Minden szak 

igényét 

A szakok 

többségének igényét 

Minden szak 

igényét 

Minden szak 

igényét 

ÓE 
Minden szak 

igényét 

A szakok többségének 

igényét 

Minden szak 

igényét 

A szakok 

többségének igényét 

A szakok 
többségének 

igényét 

A szakok 
többségének 

igényét 

PE 
Minden szak 

igényét 
Minden szak igényét 

Minden szak 

igényét 

Minden szak 

igényét 

A szakok 
többségének 

igényét 

Minden szak 

igényét 

PTE 
A szakok 

többségének igényét 

A szakok többségének 

igényét 

A szakok 

többségének 
igényét 

A szakok 

többségének igényét 

A szakok 

kisebbségének 
igényét 

A szakok 

többségének 
igényét 

SZTE 
A szakok 

többségének igényét 

A szakok többségének 

igényét 

Minden szak 

igényét 

A szakok 

többségének igényét 

Minden szak 

igényét 

Minden szak 

igényét 
 

Forrás: GVI: Online survey 
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Az intézményi könyvtárakban elérhető egyéb szolgáltatások a alábbi táblában áttekinthetőek.  

5.4.1.10. tábla: A könyvtárban elérhető szolgáltatások 

 Irodalomkutatás Témafigyelés 
Tréningek / 

oktatás 

Scannelés, 

nyomtatás 
Fénymásolás 

BCE 

Mindenki 
számára 

elérhető 

Nem 

szükséges 
a 

kapacitás 

növelése 

Csak 

oktatók 

számára 
elérhetőek 

Nem 

szükséges 
a 

kapacitás 

növelése 

Mindenki 
számára 

elérhető 

Szükséges 

a 

kapacitás 
növelése 

Mindenki 
számára 

elérhető 

Nem 

szükséges 
a 

kapacitás 

növelése 

Mindenki 
számára 

elérhető 

Nem 

szükséges 
a 

kapacitás 

növelése 

BME 

Mindenki 

számára 

elérhető 

Nem 
szükséges 

a 

kapacitás 
növelése 

Senki 

számára 
sem 

elérhetőek 

 

Mindenki 

számára 

elérhető 

Nem 
szükséges 

a 

kapacitás 
növelése 

Mindenki 

számára 

elérhető 

 

Mindenki 

számára 

elérhető 

Nem 
szükséges 

a 

kapacitás 
növelése 

DE 

Mindenki 

számára 
elérhető 

 

Mindenki 

számára 
elérhető 

 

Mindenki 

számára 
elérhető 

 

Mindenki 

számára 
elérhető 

 

Mindenki 

számára 
elérhető 

 

ÓE 

Mindenki 

számára 

elérhető 

 

Mindenki 

számára 

elérhető 

 

Mindenki 

számára 

elérhető 

 

Mindenki 

számára 

elérhető 

 

Mindenki 

számára 

elérhető 

 

PE 

Mindenki 

számára 
elérhető 

Nem 

szükséges 

a 
kapacitás 

növelése 

Mindenki 

számára 
elérhető 

Nem 

szükséges 

a 
kapacitás 

növelése 

Mindenki 

számára 
elérhető 

Nem 

szükséges 

a 
kapacitás 

növelése 

Mindenki 

számára 
elérhető 

 

Mindenki 

számára 
elérhető 

Nem 

szükséges 

a 
kapacitás 

növelése 

PTE 

Mindenki 

számára 
elérhető 

 

Csak 
oktatók 

számára 

elérhetőek 

 

Mindenki 

számára 
elérhető 

 

Mindenki 

számára 
elérhető 

 

Mindenki 

számára 
elérhető 

 

SZTE 

Mindenki 

számára 

elérhető 

  

Nem 

szükséges 

a 

kapacitás 
növelése 

Mindenki 

számára 

elérhető 

 

Mindenki 

számára 

elérhető 

 

Mindenki 

számára 

elérhető 

 

 

Forrás: GVI: Online survey 
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5.4.2 A beavatkozások jellegzetességei 

 

A kutatásba bevont beavatkozások köre, sikerességük 

Mivel a kutatás szervezés során azokat az 

interjúalanyokat részesítettük előnyben, akik 

lehetőség szerint több szolgáltatási alterületre is 

rálátással bírtak, így a könyvtár és jegyzet 

szolgáltatások körének helyzete eleve periférikus 

volt, lévén, hogy a könyvtárak olyan önálló 

szervezeti egységek, melyeknek munkatársai más 

hallgatói szolgáltatásokra nem látnak rá. Ennek 

megfelelően gyakorlatilag csak azon 

intézményekben tudtunk képet alkotni a könyvtár és jegyzet szolgáltatások fejlesztéséről, ahol ez 

célzottan elvártuk a kutatástól (DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, STE Klebelsberg Könyvtár). 

Emellett csak két további helyen (PTE, BCE) számoltak be könyvtár- és jegyzetszolgáltatásokhoz 

kötődő jó gyakorlatról. Ennek alapján megállapítható, hogy a hazai hallgatói szolgáltatások 

esetében a könyvtári fejlesztések lokálisak, hatásuk más hallgatói szolgáltatásokra korlátozott, és 

ennek megfelelően az intézményi szakértők körében láthatóságuk is alacsony.  

Ez magyarázza, hogy a feltárt, jó gyakorlatnak tartott könyvtár- és jegyzetszolgáltatásokat érintő 

beavatkozások tervezett céljai csak részben érvényesültek. 

A beavatkozások anyagi forrása 

A könyvtárfejlesztésekre fordítható források közül 

ki kell emelni a TÁMOP 4.2.5 kiemelt programot, 

melynek segítségével jelentősen bővültek az 

Elektronikus Információs Szolgáltatás (EISZ) 

kínálta folyóirat adatbázisok. Ugyanakkor ennek a 

központi programnak a pénzügyi eszközei nem 

közvetlenül az intézményeknél jelentek meg, 

ezáltal az ebből megvalósuló fejlesztéseket nem 

tekintették saját jó gyakorlatuknak. A feltárt 

beavatkozások ennek megfelelően belső 

forrásokból valósultak meg, illetve a külső forrás 

esetében a tartalomtulajdonos kiadók kerültek 

azonosításra. Pályázati forrásként egyedül egy e-

learninges tartalomfejlesztéssel találkoztunk, mely a TÁMOP 4.2.1 program keretében valósult 

meg.  

Fontos megjegyeznünk, hogy a kutatás nem célozta az oktatást, képzési rendszert és tartalmakat 

közvetlenül érintő fejlesztéseket, szakértői interjúalanyaink pedig jellemzően nem is vettek 

ilyenben részt. Ugyanakkor a jegyzet szolgáltatások kapcsán fontosnak tartjuk, hogy legalább 

5.4.2.1. tábla: A könyvtár- és 

jegyzetszolgáltatáshoz kapcsolódó 

beavatkozások áttekintése   
Információt szolgáltató intézmények 4 

Információt szolgáltató interjúalanyok 4 

Említett beavatkozások száma 30 

Feltárt beavatkozások száma 5 

Jó gyakorlatnak tekintett beavatkozások száma 5 

  
 

 

5.4.2.2. ábra: A könyvtár- és 

jegyzetszolgáltatáshoz kapcsolódó feltárt 

beavatkozások finanszírozási háttere 

 
Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

Belső forrás 

Pályázati forrás Külső forrás 

1 

 

1 

3 
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jelzés szinten érzékeltessük, hogy ilyen jellegű fejlesztések is lezajlottak az utóbbi időben. 

Ezekkel kapcsolatosan azt is fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az e-learning anyagok 

intézményi gyűjtése, átláthatósága nem biztosított, jellemző, hogy az anyagokról csak az érintett 

szakokon tudnak. 

A szolgáltatási rendszer működtetési céljai  

A könyvtár- és jegyzetszolgáltatások esetében a rendszerek intézményi szintű fő célkitűzése, 

hogy teljes körű tankönyv- és jegyzetellátást biztosítsanak a hallgatók számára. Ennek kapcsán a 

legtöbb intézmény fejlesztései során a kurzusok elvégzéséhez szükséges kiadványok és jegyzetek 

digitális hozzáférését igyekszik előtérbe helyezni:  

 Tankönyvkiadás ösztönzése (digitális formában is)  

 Hagyományos kiadások digitalizálása.  

 A korábban kiadott egyetemi jegyzetanyag retrospektív digitalizálása.  

Emellett még megjelenik célként: 

 Munkatársak képzése 

 Infrastruktúra-fejlesztés  

 Szoftver beszerzések 

Beavatkozások általános célrendszerekhez való kapcsolódása 

A könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó beavatkozások elsődlegesen a szolgáltatások, illetve a 

különböző tartalmak hozzáférésének 

infokommunikációs technológiai eszközökkel 

történő könnyítését célozták. Azaz mind a könyvtári 

szolgáltatási rendszer működtetésének egésze, mind 

a beavatkozások a hagyományos papír alapú 

szolgáltatási kör kiegészítése, esetenként 

meghaladása irányába hatnak, ami végső soron a 

könyvtárak szerepének átértékelését, átalakulását 

vonja maga után. Ennek megfelelően előbb a 

hagyományos könyvtári funkciók internetalapú, 

digitális változatai terjednek el (elektronikus 

katalógus, kölcsönzés internetes hosszabbítása, 

online folyóirat olvasás, digitális eszközökön történő 

kölcsönzés), ezek értelemszerűen kézenfekvő 

fejlesztései a hagyományos könyvtári 

szolgáltatásoknak, és csak korlátozottan, egy-egy 

                                                           
11

 Értékek: Üres mező esetében az adott cél az adott szolgáltatási alterületen nem jelnik meg markánsan, „o” jelölés 

esetében az adott cél az adott alterület fejlesztésében szereppel bír, „X” jelölésnél pedig az adott alterület fejlesztései 

elsődlegesen e cél megvalósítását célozzák. 

 

5.4.2.1. tábla: A könyvtár- és 

jegyzetszolgáltatáshoz kapcsolódó 

feltérképezett beavatkozások illeszkedése az 

általános szolgáltatásfejlesztési 

célrendszerekhez 
Meglévő szolgáltatás(ok) színvonalasabbá tétele + 

Meglévő szolgáltatás(ok) kapacitás bővítése  

Portfólió bővítés, új szolgáltatások bevezetése + 

Hozzáférés megkönnyítése X 

Hatékonyabbá tétel IKT fejlesztéssel X 

Személyi juttatások bevezetése, bővítése  

Tanulmányi teljesítmény növelésének segítése + 

Lemorzsolódás csökkentése  

Piaci források becsatornázása  

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése 

alapján
11
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rész elemükben tűnnek előzmény nélküli új infokommunikációs technológiák generálta 

szolgáltatásoknak. 

A fejlesztések, beavatkozások konkrét céljai 

Kutatásunk során interjúalanyaink a következő konkrét célokat fogalmazták meg a könyvtár- és 

jegyzetszolgáltatásokkal kapcsolatos szolgáltatásfejlesztési beavatkozások kapcsán: 

 Digitális tanulást, illetve digitális eszközökkel történő tanulás (oktatás) elősegítése, 

konkrét e-learning programokon keresztül 

 Digitális tartalmak kölcsönözhetősége elősegítése digitális hardverek kölcsönzésén 

keresztül 

 Oktatáshoz és kutatómunkához szükséges speciális tankönyvek és egyéb forrásmunkák 

digitális hozzáférésének biztosítása 

 Offline kiadványok épségének megőrzése  

A konkrét célok elemzése is alátámasztja, hogy elsődlegesen a digitális tartalomszolgáltatással 

kapcsolatos fejlesztések tekinthetők a beavatkozások motorjainak. 

A feltárt beavatkozások hatékonysága 

A könyvtár- és jegyzet szolgáltatások területén megvalósuló beavatkozások csapásirányában a 

jellemző törekvés a szolgáltatások hatékonyabbá tétele, melynek egyik fő jellemvonása, hogy a 

digitális technikák alkalmazásával csökkenthető a szolgáltatás erőforrásigénye. Ez a humántőke 

esetében azzal a különbséggel érvényes, hogy a szolgáltatások fejlesztési időszakára az jellemző, 

hogy nagy humánerőforrás befektetést igényelnek a digitális, illetve online alapú rendszerek – 

akár e-learning tananyagok – fejlesztéséhez.  

Ennek ellenére a feltárt beavatkozások többségének a hatékonyságával a megkérdezettek nem 

tökéletesen elégedettek, ez alapvetően jelzi a további fejlesztések szükségességét, illetve hogy 

ezen a területen a világ változásának üteme sok esetben olyan gyors, hogy a szolgáltatásokat már 

elavulttá teszi mire azok elkészülnek. Ilyen példa, amikor az e-learning anyag kifejlesztése után 

megszűnik az adott szak, vagy a kurzusokhoz kötődő online elérhető antológiák rendszerének 

használata helyett, a moodle válik a kurzusok digitális tartalmait közvetítő fő platformmá. 

Az elégedetlenség másik oka, hogy nehéz a digitális tartalmakhoz hozzáférni részben a nehézkes 

digitalizálás, részben a szerzői jogok miatt. Az alapvető probléma abból adódik, hogy a fejlesztett 

rendszereket a felhasználók megbízhatatlannak érzékelik, mert sok esetben nem tudják igénybe 

venni, mert segítségével nem elérhető a keresett információ, tartalom. Szolgáltatói oldalon pedig 

ez úgy jelentkezik, hogy hiába a rendszerfejlesztésbe és tartalomfeltöltésbe fektetett energia, a 

szolgáltatást nem használják – sok esetben nem is ismerik – tömegek.  

Szolgáltatások hozzáférhetőség és a beválás:  

A klasszikus könyvtári szolgáltatások a beiratkozott hallgatók számára ingyenesen igénybe 

vehetőek s ez a beavatkozások során fejlesztett könyvtári szolgáltatások esetében is igaz. Jóval 

jellemzőbb, hogy a szolgáltatások nem megfelelő használata, a könyvek kései visszavitele, 
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sérülés, rongálás retorziót von maga után. Az egyik beavatkozás konkrétan ez utóbbi jelenség 

visszaszorítását szolgálja.   

A digitális hozzáféréssel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a digitális eszközök 

célcsoportban való elterjedésének köszönhetően nincs ilyen jellegű gátja a szolgáltatások igénybe 

vételének, azaz a digitális szolgáltatások is mindenkit céloznak. A hozzáférést pedig tovább 

növeli minden olyat szolgáltatás, melynek igénybe vétele nem kizárólag a könyvtárban, helyben 

vehető igénybe.  

A beavatkozások közös jellemzője, hogy 

elsődlegesen a hatékonyabb tanulást, és a hozzáférés 

megkönnyítésével a képzési teendőkre való 

koncentrálást kívánják elősegíteni. A hozzáférés 

megkönnyítése pedig egyes esetekben a 

lemorzsolódás kockázatának csökkenéséhez is 

hozzájárul. Ugyanakkor érdekes, hogy a 

szolgáltatási beavatkozások közül csak egy esetben 

vélték úgy a szakértők, hogy hozzájárulnak a 

diploma értékének növeléséhez, miközben az is jól 

látszik, hogy az online tartalmakhoz való hozzájutás 

elősegítése nem járul hozzá semmilyen formában sem a szakmai kapcsolatrendszer fejlődéséhez. 

Végül ki kell emelni azt a szegedi programot, mely kimondottan a tehetséges hallgatókra 

koncentrál, akik számára külön lehetőséget biztosítanak a könyvtári szolgáltatások igénybe 

vételére, számukra gyakorlatilag bármilyen tananyag, forrásmű beszerzését vállalja a könyvtár.  

A célcsoportok elérésének gyakorlata 

A könyvtári szolgáltatások esetében fontos, hogy a hallgatók információval is rendelkezzenek 

róluk, tudjanak létezésükről. Ennek egyik legjobb eszköze a több helyen – de koránt sem teljes 

körűen – megszervezett könyvtárhasználati képzés. Ezek jó része a curriculumba beépítve, kurzus 

formájában valósul meg. Különösen jellemző ez az elsős, gólya évfolyamokon, valamint a 

bölcsész és orvostudományi képzések esetében, ezen kívül a doktori képzésben részt vevők 

jelentős része is kap könyvtárhasználati képzést. Ezek esetében általános tapasztalat, hogy az első 

évfolyamon tartott képzések elsődlegesen a tankönyv és tananyag hozzáférést segítik elő. A 

tudományos kutatómunkához szükséges ismeretek legelőször az alapszintű diploma megírása 

során válnak fontossá, éppen ezért sok esetben érdemes lenne a konzultációkat a könyvtárban 

tartani, melyhez szükség van kutató szobákra, esetleg szemináriumi termekre is a könyvtár 

területén – ez jól mutatja, hogy a könyvtárak funkcióváltáson mennek keresztül, és a csendes 

olvasótermi részlegeken túl, a közösségi munkát és életet lehetővé tevő szolgáltatásoknak is teret 

kell biztosítaniuk. (Azaz nem csak az infrastruktúra fejlesztésére, hanem átalakítására is érdemes 

áldozni.)  

Fontos még megjegyeznünk, hogy a könyvtárban dolgozó szakértőink nem jelezték külön, hogy a 

hallgatók elérése érdekében igénybe vennék a klasszikus belső kommunikációs csatornákat 

5.4.2.1. tábla: A könyvtár- és 

jegyzetszolgáltatáshoz kapcsolódó 

beavatkozások hatásai a beválással 

kapcsolatban (N=5) 
Elősegíti a hallgatók hatékonyabb tanulását 80% 

Segíti a képzési teendőkre való koncentrálást 80% 

Színvonalasabbá teszi a tehetséggondozást 40% 

Csökkenti a lemorzsolódás 40% 

Növeli a diploma értékét 20% 

Segíti a szakmai kapcsolatrendszer fejlődését 0% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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(kiadványok, levelezőlisták, tanulmányi rendszer, közösségi site-ok), az online felületek közül 

egyedül a honlap került szóba. 

Közvetlen hatások az egyénre: 

Szakértőink szerint az intézményükben megvalósuló 

szolgáltatási beavatkozások nincsenek közvetlen 

hatással az egyéni léthelyzetre. Mindössze két feltárt 

szolgáltatás esetében jelezték, hogy az elősegíti az 

önállóságot, áttételesen az önálló életkezdést. 

Mindez azért érdekes, mert az interjúk általános 

szakaszában, illetve külföldi példák említésekor a 

könyvtárak közösségi szerepének erősítése markánsan megjelent. Ennek alapján úgy tűnik, hogy 

a könyvtárak funkcióváltásával összefüggő szolgáltatásfejlesztési beavatkozásokat a könyvtárak 

önerőből nem tudják végrehajtani.  

Szociális és társadalmi hatások: 

Az egyetemi, főiskolai könyvtárak alapvető célja, 

hogy a hallgatók gazdasági, anyagi hátterétől 

függetlenül hozzájáruljanak a kellő tananyagokhoz 

és információkhoz való hozzájutáshoz. Éppen ezért 

az e területen történő beavatkozások egyike-másika 

sikerrel járul hozzá a hátránykompenzációhoz, 

illetve a társadalmi mobilitás javításához, annak 

ellenére is, hogy a könyvtári szolgáltatások nem az esélyegyenlőség teremtés leghatékonyabb és 

ez által legfontosabb eszközei.  

Beavatkozások általános jellemzése 

A kutatás során tudomásunkra jutott könyvtár- és 

jegyzetszolgáltatások közül ezek harmada rendszer 

szinten ható célrendszerrel, míg a többi beavatkozás 

egy adott részprobléma kezelésére kínált megoldást. 

A területre jellemző a követő beavatkozások 

átvétele, azaz azoké, amelyek más intézményben is 

működnek, míg az újszerű, úttörő beavatkozások 

kevésbé jellemzőek, elsődlegesen a magas fejlesztési költségek miatt, valamint azért mert sok 

eseten erősen kérdéses, hogy a kialakításra kerülő szolgáltatások beválnak-e. Ebbe a csoportba 

tartoznak azok a digitális hozzáférést segítő szolgáltatások, melyek szinte valamennyi jelentősebb 

intézményben fejlesztésre kerültek: Repozitórium online távoli hozzáféréssel, Print on demand 

szolgáltatás, Digitális folyóiratok online otthoni elérésének biztosítása, Könyvtárhasználati 

kurzus. 

5.4.2.1. tábla: A könyvtár- és 

jegyzetszolgáltatáshoz kapcsolódó 

beavatkozások hatásai az egyén szintjén (N=5) 
Elősegíti az önállósodást, önálló életkezdést 40% 

Elősegíti a személyes kapcsolati háló fejlődését 0% 

Elősegíti a közösségi kapcsolati háló fejlődését 0% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

5.4.2.1. tábla: A könyvtár- és 

jegyzetszolgáltatáshoz kapcsolódó 

beavatkozások hatásai az egyén szintjén (N=5) 
Elősegíti a társadalmi mobilitást 40% 

Elősegíti a hátránykompenzációt 40% 

Elősegíti az esélyegyenlőséget 20% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

5.4.2.1. tábla: A könyvtár- és 

jegyzetszolgáltatással összefüggő 

beavatkozások áttekintése (N=20)  

 Egyedi Rendszerszintű 

 

 

Követő 10 5 

Úttörő 3 2 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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A hazai felsőoktatási rendszer jó gyakorlatainak az úttörő jellegű szolgáltatási beavatkozásokat 

tekintettük, ezek közül mutatunk be az alábbiakban néhányat. Szemben más területekkel a 

könyvtárszolgáltatások esetében nem garantált a hosszú távú megmaradás, fenntarthatóság. 

Természetesen ezeknek a beavatkozásoknak a kivonatát is elérhetővé tesszük a többi feltárt 

beavatkozással együtt a tanulmányhoz csatolt FOI_Szolg_Beavatkozasok.zip fájlban rendezve. 

Kiemelt rendszerszintű jó gyakorlat  

A Debreceni Egyetem TANanyagok a Debreceni EgyeteMen (TANDEM) szolgáltatás lényege, 

hogy az Egyetemen folyó kurzusok kötelező irodalmait elektronikus formában is elérhessék a 

kurzusok résztvevői. A cél, hogy a kötelező irodalmak összegyűjtött, antológiaszerű minél 

egyszerűbb formában legyen elérhető a hallgatók számára, amelyhez szükségesek a kurzusok 

oktatói által biztosított irodalomlisták. A digitális antológiák elkészítése esetében, amennyiben az 

szerzői jogokba nem ütközik, nyomtatott források digitalizálása is beleférhet. A rendszer másik 

nagy előnye, hogy a könyvtár térítés ellenében vállalja az antológia nyomtatását, melyhez print 

on demand szolgáltatás is kapcsolódik (azaz a nyomtatás utáni szerzői jogok megfizetése). Ez 

némi előnyt jelent más platformokhoz (pl.: Moodle) képest, ugyanakkor a kurzusokhoz 

kapcsolódó digitális anyagok terjesztése a kurzusokhoz kapcsolódó projekt felületeken egyre 

jelentősebbé válik, egyre több oktató használja. A TANDEM népszerűsége főként történeti 

jellegű kurzusok esetében kiemelkedő. 

Kiemelt egyedi szintű elemi fejlesztések  

DE Sértet példányt detektáló rendszer: A rendszert a könyvek amortizációs idejének 

meghosszabbítása érdekében működtetik. A sértetlen példányokat külön megjelölik, ezeknek az 

ellenőrzése mind kiadáskor, mind átvételkor szigorúbb. Ha sérülés van, akkor azt megfizettetik a 

hallgatóval. A rendszer humánerőforrás igénye jelentős, de a tapasztalatok szerint hozzájárul a 

hallgatók könyvtári kultúrájának fejlesztéséhez. 
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5.4.3 Fejlesztési tervek és azok gátjai 

A jövőbeli tervezések során jellemző, hogy az intézmények a jelenlegi trendeket mentén 

folytatnák a fejlesztéseiket, ez különösen a digitális tartalomszolgáltatás bővítését érinti, és sok 

esetben jelentős együttműködést feltételez a kiadókkal (akik közül a saját kiadóinkon túl nem 

mutatkozik jelentős hajlandóság erre).   

 Repozitórium fejlesztése  

 Elektronikus katalógus fejlesztése  

- Elektronikus tananyag-kölcsönzés 

- Szolgáltatás mobil-eszközökön. 

 Digitális tananyag hozzáférés bővítése 

- Együttműködés tankönyvkiadóval: katalógus találati listájánál választási 

lehetőség: 1. kölcsönzés 2. elektronikus kölcsönzés 3. (digitális) másolat igénylése 

4. átlépési lehetőség a kiadó online áruházába, e-formátum tetszőleges 

részletének/teljességének megvásárlása 

- A  saját kiadású jegyzetek, tankönyvek e-book formában történő megvásárlásának 

lehetősége mobil eszközökre, hallgatói tankönyvtámogatás terhére (notebook, 

tablet, okostelefon) 

A szolgáltatási alterület fejlesztése esetében a legnagyobb problémát az jelenti, hogy nem 

biztosítottak a bevezetéshez szükséges anyagi források – itt hétből öt intézmény jelzett 

nehézséget. A humán kapacitás szakértelme és infrastukturális vonatkozások nem jelentenek 

problémát az alterület fejlesztésében.  

5.4.3.1. tábla: A fejlesztési tervek gátjai – könyvtár, jegyzet 

 BCE BME DE ÓE PE PTE SZTE 

Nincs egységes (intézményi) akarat Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Jelenlegi munkaerő-állomány mellett nincs 

kapacitás 
Nem Nem Igen Nem Igen Igen Nem 

Jelenlegi munkaerő-állomány nem rendelkezik a 

szükséges speciális tudással 
Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Nem biztosított a szolgáltatásokhoz szükséges 

helyigény (terem, iroda, stb.) 
Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Nem biztosították a szolgáltatás kialakításához 

szükséges anyagi erőforrások 
Igen Igen Igen Nem Nem Igen Igen 

Nem biztosították a szolgáltatás működtetéséhez  

szükséges anyagi erőforrások  
Nem Igen Nem Nem Nem Igen Igen 

 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hét intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 
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Az alábbi táblában viszonyítási pontokként, példaszerűen szerepeltetjük a könyvárral, 

jegyzetekkel kapcsolatos fejlesztésének gátjait más hallgatói alszolgáltatási területekkel.  

5.4.3.2. tábla: A fejlesztési tervek gátjai – nagykép – könyvtár, jegyzet 

 
Egyáltalán nem 

probléma 

Nem számottevő 

probléma 

Közepes 

jelentőségű 

probléma 

Jelentős 

probléma 

Nincs egységes 

(intézményi) akarat 

Könyvtár, Felvételi 

támogatás, 

Karriertámogatás 

Szakok közötti 

átjárás, Könyvtár, 

Hallgatói juttatások 

Nemzetköziesedés, 

Toborzás, Alumni 
- 

Humánerőforrás 

kapacitáshiány 

Eljárási díjjak, 

Hallgatói élet, 

Tehetséggondozás 

Kollégiumok Könyvtár 

Hallgatói 

integráció, 

Karriertámogatás, 

Nemzetköziesedés 

Humánerőforrás  

kompetencia hiány 

Hallgatói élet, 

Tehetséggondozás, 

Könyvtár 

Kollégiumok Felvételi támogatás 

Hallgatói 

integráció, 

Hallgatói 

juttatások, 

Toborzás 

Infrastrukturális 

korlátok  

Karriertámogatás, 

Nemzetköziesedés, 

Könyvtár 

Felvételi támogatás, 

Hallgatói juttatások, 

Speciális hallgatói 

csoportok 

Hallgatói 

integráció, 

Kollégiumok 

- 

Anyagi források 

hiánya - bevezetés 
- 

Hallgatói juttatások, 

Tehetséggondozás 

Külső szakmai 

tanulmányok, 

Alumni, Eljárási 

díjjak 

Minőségbiztosítás, 

Nemzetköziesedés

, Könyvtár 

Anyagi források 

hiánya - működtetés 

- 

Speciális hallgatói 

csoportok, 

Tehetséggondozás, 

Eljárási díjjak 

Felvételi támogatás, 

hallgatói integráció, 

Könyvtár 

Hallgatói élet, 

Nemzetköziesedés

, Szakok közötti 

átjárás 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hét intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott  

Értelmezés: Jelentős probléma: intézmények több mint 50 százaléka esetében; Közepes jelentőségű probléma: 

intézmények 33%-49%; Nem számottevő probléma: intézmények 1-32%; Egyáltalán nem probléma: 0% 
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5.4.4 Nemzetközi kitekintés 

Az Egyesült Királyságban működő, megvizsgált felsőoktatási intézmények mindegyikének 

könyvtárában lehetőség nyílik arra, hogy a diákok a könyvtáron belül tanuljanak és 

csoportmunkában dolgozzanak. A főkönyvtárak mindegyike kiemelkedően felszerelt könyvekkel, 

folyóiratokkal és újságokkal, elektromos adatbázisokkal és egyéb, a tanulást elősegítő 

számítógépes programokkal. A könyvtárosok tantárgy-specifikus segítséget tudnak nyújtani 

illetve kurzusokat is tartanak a hallgatóknak. A könyvek nagy része kölcsönözhető és az 

adatbázisok a könyvtáron kívül is elérhetők. A könyvtárak WiFi-vel ellátottak, de mindegyikben 

van számítógépes terem is azoknak a diákoknak, akik esetleg nem rendelkeznek számítógéppel 

vagy laptoppal otthon. Az angolszász egyetemi könyvtárak néhány jellegzetessége kapcsán az 

alábbiakat tartottuk még kiemelésre érdemesnek: 

 Minden könyvtár honlapon megtalálható valamiféle leírás, letölthető brosúra vagy rövid 

videó a könyvtár használatáról. Az elsőéves diákok számára ez az információ különösen 

fontos, hiszen nem biztos, hogy gimnáziumukban vagy a községi könyvtárban ugyanazzal 

a katalógusrendszerrel és szabályzattal (hány könyvet lehet kivenni hány napig stb.) 

találkoztak, mint az egyetemen.  

 A vizsgált központi könyvtárak mindegyike hétköznaponként legalább 12-13 órát tart 

nyitva és hétvégén is elérhetők. Ez azokat az akár esti egyetemen (part-time) részt vevő, 

általában dolgozni járó diákoknak a legkedvezőbb, akik egyébként nem tudnák a 

könyvtárak, olvasótermek és számítógéptermek szolgáltatásait igénybe venni a hét 

folyamán. Fontosnak tartjuk kiemelni az alábbi táblát, ahol a könyvtárakkal kapcsolatos 

jellemzőket gyűjtöttük össze, így a nyitvatartási idejüket is.  

 A szakkönyvtárasok mindegyik egyetemen személyre szabott ingyenes segítséget tudnak 

nyújtani hallgatói igény szerint. Ez a segítség főleg szakdolgozatírásnál rendkívül 

hasznos, de esszék vagy projekt munkák tökéletesítéséhez is kívánatos lehet. A 

szakkönyvtárasokat általában fel lehet keresni e-mailben vagy egyetemtől függően 

időpontot egyeztetve.  

 A könyvtárak biztosítanak könnyen elérhető fénymásolási és nyomtatási lehetőséget is. 

Minden könyvtárban legalább háromtípusú terem található; ezek a csoportos tanulásra 

szolgáló termek (group study), ami azt jelenti, hogy a diákok hangosabban beszélhetnek 

társaikkal, akikkel együtt tanulnak, halk tanulásra szolgáló helyiségek (quiet study), ahol 

valamennyi beszéd megengedett és teljesen néma termek (silent study), ahol a hallgatók 

teljes mértékben csak a tanulásra koncentrálnak.  

 A tanulócsoportok rendelkezésére állnak különálló tanulószobák (group study rooms). 

Ezek a tanulószobák előzetesen lefoglalhatók, általában különböző méretűek. A 

tanulószobákat vagy a könyvtárosok segítségével vagy online rendszeren keresztül lehet 

lefoglalni, egy bizonyos időintervallumra. Mindenhol felszereltek bútorzattal és WiFi-vel 

és általában táblával és krétával vagy tollal. Lancasterben további segédeszközök is 
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rendelkezésre állnak, mint a táblák, intelligens táblák, projektorok, DVD lejátszó és 

plazma TV és különböző bútorok, puffok és babzsákok. Az egyetemek teljes kényelmet 

szeretnének biztosítani a diákoknak, hogy azok minél könnyebben és csak feladatukra 

koncentrálva tudjanak dolgozni. Szabályzat írja elő, hogy mi a rendeltetésszerű 

használatuk. Exeteri és a Lancasteri Egyetemeken laptopokat is lehet ingyen bérelni 

néhány órára, ami Lancasterben az egész kampuszon belül használható.  

 Néhány egyetemen a könyvtártól független olvasótermek és számítógépes termek is 

megtalálhatók a kampuszon. Ez a Lancasterben úgy nevezett 'Learning Zone' minden nap 

és egész nap nyitva tart, vagyis a hallgatók a nap bármely szakaszában igénybe tudják 

venni ezt az épületet, ami megkönnyíti és segíti a tanulni vágyó diákokat. Exeterben a 

hasonló jellegű a 'The Forum' szolgáltatás. Itt különböző tanulószobákat, csöndes 

tanulásra szolgáló szemináriumi szobákat és számítógépes helyiségeket hoztak létre, 

tablet gépekkel és videó konferenciákhoz szükséges technikával, ami szintén teret biztosít 

a hallgatóknak ahhoz, hogy akár csoportban akár egyedül, de teljes mértékben 

tanulmányaikra tudjanak koncentrálni. A külön olvasótermi szolgáltatás Cambridge-ben 

hiányzik, azonban ez az önálló 'college' rendszer miatt van; hiszen a diákok saját 

kollégiumuk olvasótermeiben tanulnak, ott biztosítják nekik a megfelelő környezetet.  

5.4.4.1. tábla: Egyetemi könyvtári jellemzők  

  
University of 

Cambridge 

University 

of Exeter 

University 

of Glasgow 

Lancaster 

University 

London 

Metropolitan 

University 

University 

College 

London 

Könyvek száma  
~ 8 millió 

anyag csak a 

főkönyvtárban 

NI NI NI 

~ 335 000 

(különböző 

könyvek száma) 

NI 

Online Folyóiratok 

száma 
NI NI NI ~ 36 000 NI 

Online Könyvek száma NI NI NI ~ 10 000 NI 

Könyvtárak száma  ~130 NI 7 NI 3 17 

Online elérhető 

katalógus 
Igen I gen Igen Igen Igen Igen 

Csoportos, Halk és Néma  

termek   
Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

Tanulószobák 

csoportoknak 
Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

WiFi Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

Academic Liason 

Librarian/ Subject 

Librarian 

Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

Főkönyvtár 

nyitvatartása 

hétköznaponként  

9:00-19:15 0:00-24:00 7:15- 02:00 8:00-24:00 8:00-21:00 0:00-24:00 

Fénymásolás/ Nyomtatás  Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

Könyvtártól független  

olvasótermek 
Nem Igen Igen Igen Nem NI 

Pihenő szobák 

(automatákkal vagy 

kávézóval) 

Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

 

Forrás: Desk Research az Egyesült Királyságban honos gyakorlatokról 
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A számítógépes termek mellett minden egyetemen megtalálhatók a számítógépes szolgáltatások 

és 'help deskek', vagyis a diákokat és tanárokat szolgáló számítógépes segítség. Ezen szolgáltatás 

az egyszerű mindennapi számítógép használattól, az egyetemek különböző hálózatainak 

kezelésén át (e-mail rendszer, online oktatási felületek, az egyetemi oldalak biztonságos kezelése) 

egészen a különböző számítástechnikai kutatásokig és oktatásig terjednek. A továbbiakban 

bemutatunk néhányat a számítógépes egység szolgáltatásaiból.  

 WiFi, egyetemi e-mail, online egyetemi rendszerek vagy szoftver segítség: Ha egy 

hallgatónak gondja akad az egyetemi e-mail, egyetemi online tanulmányi rendszerek vagy 

wifi használatával a kampuszon belül, ha az online információs anyag elolvasása után sem 

tudja megoldani a problémát, fordulhat segítségért a 'helpdesk'-hez. Ugyanez igaz arra is, 

ha bármilyen más hibába, nehézségbe ütközik számítógépével, laptop-jával kapcsolatban; 

segítséget kérhet a vírusokról, a letöltésekről vagy a számítógép vásárlásról. Ezen 

alapvető szolgáltatások Exeterben, Glasgowban, Lancasterben, University College 

Londonon is elérhetők.  

 Technikai eszközök bérlése: Exeterben
12

 rendelkezésre állnak a diákok számára 

különböző technikai eszközök, amiket bérelni tudnak: digitális fényképezőgép, diktafon, 

DVD író, laptop, táblagépek, netbook-ok, felület asztalok (surface tables), amik 

érintőképernyőjét többen használhatják, médiatermek VHS-sel, DVD-vel és Blue ray-jel 

felszerelve.  

 Hardware javítás: Exeterben
13

 kisebb ingyenes hardver javítást is vállal az egyetem, míg 

Glasgowban
14

 összeköttetésben áll egy céggel, akik vállalják a javítást. A honlapok 

hangsúlyozzák, hogy ha bármilyen problémájuk akad a diákoknak, akkor forduljanak az 

'IT helpdesk'-hez, ők megpróbálják megoldani a nehézségeket, de ha ez nem lehetséges, 

akkor tudnak, ahogy ez a Glasgowi Egyetem esetében egyértelmű, ajánlani cégeket, akik 

segítenek a hallgatóknak.  

 Számítógépek használatban: Glasgow egyetemi honlapján meggyőződhetnek a diákok 

arról, hogy hány darab gép áll még rendelkezésre a számítógépes termekben és a 

könyvtárban. Ez a folyamatosan frissülő adat nagyon fontos információ a hallgatók 

számára vizsgaidőszakban, vagy amikor esszéket kell írniuk. Nem kell fölöslegesen 

bemenniük a könyvtárba, ha tudják, hogy úgysem fognak számítógéphez jutni, vagy előre 

informálódhatnak, hogy mindenképpen magukkal kell vinniük laptopjukat, ahhoz, hogy 

tudjanak tanulni. Ez az információ még mobiltelefonos applikáción is elérhető
15

. 

  

                                                           
12

 http://as.exeter.ac.uk/it/equipment/  
13

  http://as.exeter.ac.uk/it/clinics/ 
14

 http://www.gla.ac.uk/services/it/itpurchasing/hardwarerepairs/  
15

 http://www.gla.ac.uk/services/it/studentclusters/availability/  

http://as.exeter.ac.uk/it/equipment/
http://as.exeter.ac.uk/it/clinics/
http://www.gla.ac.uk/services/it/itpurchasing/hardwarerepairs/
http://www.gla.ac.uk/services/it/studentclusters/availability/
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5.5 Minőségbiztosítás 

5.5.1 Szolgáltatások jellemzői 

 

Az alábbiakban bemutatjuk a szolgáltatási alterület általános jellegzetességeit.  

5.5.1.1. tábla: A szolgáltatás alapvető jellemzői – Minőségbiztosítás 

 

Humánerőforrás háttér A HÖK szerepe 

Nagyon változó humán erőforrás háttér, a DF-en 180 embert 

érint a terület ellátása 
Nem vizsgáltuk 

 
 

 BCE BME DF ÓE PE SE 

Összes 

érintett 
2 fő 20 fő 180 fő 10 fő 

30 

fő 

66 

fő 

Teljes 

munkaidőben 
0 fő NA 1 fő 0 fő 3 fő 2 fő 

 

Adatok tárolása  

Nem vizsgáltuk 

 

Forrás: GVI: Online survey 

A legfontosabb szolgáltatások értékelése az alábbi táblában tekinthető át.  

5.5.1.2. tábla: Legfontosabb szolgáltatások értékelése - Minőségbiztosítás 

 Legfontosabb 
Második 

legfontosabb 

Harmadik 

legfontosabb 
Negyedik legfontosabb 

BCE 
kérdőíves 

felmérések 
megfelelő 

önéletrajz 

adatbázis 
megfelelő     

BME 

Egyetemi 
folyamatok 

folyamatos 

vizsgálata és 
kapcsolódó 

tervezés  

jó 

Ügyfél-

elégedettségi 

felmérések 
végzése 

jó 

Érintettek 

bevonása az 

intézmény 
vezetésébe 

megfelelő   

DF adatszolgáltatás jó 
hallgatói 

érdekképviselet 
jó 

elégedettség- 

mérés 
megfelelő 

Folyamat-

menedzsment 
megfelelő 

ÓE 
előírő 

szabályozások 
jó 

Partneri 

elégedettség-

mérések 

jó 
mutatórendszer 

működtetése 
megfelelő Belső auditok jó 

PE MIR rendszer jó 
dokumentum 
menedzsment 

megfelelő     

SE oktatás jó kutatás jó betegellátás jó   

 
szolgáltatás 

megnevezése 

szolg. 

működése 

szolgáltatás 

megnevezése 

szolg. 

működése 

szolgáltatás 

megnevezése 

szolg. 

működése 

szolgáltatás 

megnevezése 

szolg. 

működése 
 

Forrás: GVI: Online survey 
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Összességében elmondható, hogy a minőségbiztosítás szolgáltatási alterülethez tartozó vizsgált 

elemi szolgáltatások többsége az intézmények döntő többségében működnek. Ezen elemi 

szolgáltatások szervezési meglehetősen homogén - intézmény szinten szervezett. Fontos 

kiemelni, hogy az OMHV Eredményekhez hozzáférés biztosítása csak az intézmények 37 

százalékában biztosított.  

5.5.1.3. tábla: Szolgáltatási paletta – minőségbiztosítás 

 Működő 

aktív 

szolgáltatás 

(%) 

Szervezési szint (%) 
Intézményi 

szinten 

elérhető 

Minden 

karon 

elérhető 

Karok 

többségénél 

elérhető 

Campusokon 

elérhető 

Karok 

kisebbségén 

elérhető 

DPR - Információ 82,9 96,6 3,5 0,0 0,0 0,0 

DPR - 

Eredmények 
71,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

OMHV - 

Információ 
62,9 72,7 27,3 0,0 0,0 0,0 

OMHV - 

Eredmények 
37,1 76,9 23,1 0,0 0,0 0,0 

 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A működő aktív szolgáltatás minősítés z intézményi honlapokon található információ alapján 

került meghatározásra. Ha egy elemi szolgáltatás online „nem látható”, akkor a tényeges működéstől függetlenül 

nem kaphatott működő aktív szolgáltatás minősítést.  

Jelentős különbségek tapasztalhatóak a minőségbiztosítással kapcsolatos eredmények 

nyilvánosságában az intézmények között. 

5.5.1.4. tábla: Az eredmények nyilvánossága 

 

 

Elsőévesek 

(gólyák) 

kutatása 

Oktatói Munka 

Hallgatói 

Véleményezése 

Szolgáltatásokkal, 

oktatással 

kapcsolatos 

elégedettség-

mérések 

Mesterszakokkal 

kapcsolatos 

igényfelmérés 

Diplomás 

pályakövetési 

rendszer 

Egyéb hallgatókat, 

vagy hallgatói 

csoportokat célzó 

rendszeres kutatások 

BCE 

Korlátozott 

nyilvánosságú 
felületen 

megismerhető 

Korlátozott 

nyilvánosságú 
felületen 

megismerhető 

  

Az eredmények 

egy része 

megismerhető 

Korlátozott 

nyilvánosságú felületen 

megismerhető 

BME 

Korlátozás 
nélkül 

megismerhető 

nyilvános 
felületen 

Korlátozott 

nyilvánosságú 
felületen 

megismerhető 

Korlátozott 

nyilvánosságú 
felületen 

megismerhető 

 

Korlátozás nélkül 

megismerhető 
nyilvános 

felületen 

Korlátozás nélkül 

megismerhető nyilvános 

felületen 

DF 

Az eredmények 

egy része 

megismerhető 

Az eredmények 

nem 

hozzáférhetőek 

Az eredmények egy 
része megismerhető 

Az eredmények 

egy része 

megismerhető 

Az eredmények 

egy része 

megismerhető 

Az eredmények egy 
része megismerhető 

ÓE 

Korlátozott 

nyilvánosságú 

felületen 
megismerhető 

Az eredmények 
nem 

hozzáférhetőek 

Korlátozott 

nyilvánosságú 

felületen 
megismerhető 

 

Korlátozott 

nyilvánosságú 

felületen 
megismerhető 

Korlátozott 
nyilvánosságú felületen 

megismerhető 

PE 

Az eredmények 
egy része 

megismerhető 

Korlátozott 

nyilvánosságú 

felületen 
megismerhető 

Korlátozott 

nyilvánosságú 

felületen 
megismerhető 

Az eredmények 
egy része 

megismerhető 

Korlátozás nélkül 

megismerhető 

nyilvános 
felületen 

 

SE 

Az eredmények 

egy része 

megismerhető 

Az eredmények 

nem 

hozzáférhetőek 

Az eredmények nem 

hozzáférhetőek 

Az eredmények 

nem 

hozzáférhetőek 

Az eredmények 

egy része 

megismerhető 

Korlátozott 

nyilvánosságú felületen 

megismerhető 
 

Forrás: GVI: Online survey 
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5.5.2 A beavatkozások jellegzetességei 

 

A kutatásba bevont beavatkozások köre, sikerességük 

A minőségbiztosítás területe némileg kilóg a 

hallgatói szolgáltatások köréből, hiszen nem 

kapcsolódik közvetlenül a hallgatói 

szolgáltatásokhoz, ugyanakkor a hallgatói 

szolgáltatások fejlesztése, illetve a képzések 

színvonalának növelése kapcsán kiemelkedő a 

szerepe. A hallgatók a minőségbiztosítási rendszerrel 

közvetlenül az adatgyűjtéseken keresztül kerülnek 

kapcsolatba, de nyilván ennél szélesebb merítésből tártuk fel a minőségirányítással kapcsolatos 

beavatkozásokat az interjúalanyok segítségével. A beavatkozások zömét a különböző hallgatói 

felmérések adták, ugyanakkor a feltárt beavatkozások esetében azokra az újdonságokra 

koncentráltunk, melyek intézményi specifikumnak bizonyultak és sok esetben intézményi 

forrásból valósultak meg. Tettük ezt azért, hogy igazán értékes jó gyakorlatokra bukkanjunk. 

Ennek megfelelően bár a DPR-t sokan említették, inkább választottuk feltárandó beavatkozásnak 

a gólya, illetve a végzős kutatásokat. Érdemes még megjegyezni, hogy a minőségbiztosításhoz 

kapcsolódó beavatkozásról nyilatkozóknak csak a fele volt intézményi minőségbiztosítási 

szakember, a többi interjúalany más területen dolgozik ugyan, de a beavatkozások hatását 

kiemelkedőnek tartja. Azaz miként az várható is volt, a minőségbiztosítási beavatkozások hatása 

más területen is érzékelhető.  

Továbbá fontos megjegyeznünk azt is, hogy az interjúalanyként résztvevő minőségbiztosítási 

szakemberek jelentős része esetében egyfajta bizonytalanságot tapasztaltunk, mely abból fakad, 

hogy nem látják át, hogy a döntéshozói mechanizmusok menyiben és miként támaszkodnak a 

kidolgozott minőségbiztosítási mutatókra, indikátorokra.   

A feltárt beavatkozások esetében a jó gyakorlatok megítélése meglehetősen nehézkes, lévén, 

hogy sok esetben a beavatkozást követő első minőségbiztosítási ciklus vége felé tartanak az 

intézmények, így interjúalanyaink is jelentős fenntartásokat fogalmaztak meg, és több 

fejlesztendő, javítandó pontra mutattak rá. 

  

5.5.2.1.tábla: A minőségbiztosítással 

összefüggő beavatkozások áttekintése 
Információt szolgáltató intézmények 6 

Információt szolgáltató interjúalanyok 9 

Említett beavatkozások száma 27 

Feltárt beavatkozások száma 9 

Jó gyakorlatnak tekintett beavatkozások száma ≈7 

  
 

 



143 / 379 

 A beavatkozások anyagi forrása: 

A hazai felsőoktatási intézmények a TÁMOP 

4.1.1. keretében tudtak az utóbbi időben jelentős 

forrásokat lehívni a minőségbiztosítási rendszerük, 

különösen a DPR rendszer fejlesztéséhez. 

Ugyanakkor interjúink alapján úgy tűnik, hogy a 

minőségbiztosítási fejlesztések jelentős részét saját 

forrásból is finanszírozzák illetve tartják fenn. Ez 

utóbbi feltétele, hogy az adott minőségbiztosítási 

folyamat beépüljön az intézmény szervezeti 

működésébe. Jó példák erre a Corvinus Egyetem 

azon hallgatói adatfelvételei, melyeket még a 

HEFOP Minőségkultúra váltás programjának 

eredményeként alakítottak ki. Az interjúalanyok arról is beszámoltak, hogy az átfogó 

minőségbiztosítási rendszerek kialakítása, fejlesztése rendkívüli mértékben humánerőforrás 

igényes folyamat, hiszen gyakorlatilag az intézmény minden munkatársára kiterjed. Éppen ezért 

épp a rendszerek kialakításakor szükségesek a fejlesztési támogatások, de ezek csak akkor tudnak 

a rendszer részévé válni, ha belső erőforrásból megoldható a működtetésük. Az interjúk során 

több helyen szóba kerültek a Vezetői Információs Rendszerek (VIR) is, melyekről az az általános 

vélemény, hogy kiépületlenek, nem váltak (még) a szervezeti működés szerves részévé.  

A szolgáltatási rendszer működési, működtetési céljai  

Szakértőink válaszai alapján a különböző intézményekben eltérő prioritások, hangsúlyok 

jelennek meg a minőségbiztosítási rendszer működtetésével kapcsolatban, melyek alapján nehéz 

egységes képet alkotni, bár központi elemként jelenik meg – ha nem is artikulálódik – a 

stratégiakészítés támogatása és nyomon követésének megvalósítása. A szakértői válaszokban 

ennek kapcsán az alábbi célok, területek jelennek markánsan: 

 Színvonalemelés 

o Szolgáltatási színvonalemelés, ügyfélközpontúság 

o Oktatási, képzési színvonal emelése 

 Informáltság növelése 

o Döntéshozók, vezetők (tényeken alapuló vezetői döntés-előkészítés támogatása) 

o Oktatók 

o Hallgatók 

o Potenciális hallgatók, felvételizők (marketing eszközök segítése) 

 Folyamatszabályozás 

o Folyamatok nyomon követése, monitorozása 

o Törvényi szabályozás nyomon követése, ezzel kapcsolatos döntéselőkészítés 

o Szabályozás felülvizsgálata, korrekciója 

 

5.5.2.2.ábra: A minőségbiztosítási beavatkozások 

finanszírozási háttere 

 
Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

5 

Belső forrás 

Pályázati forrás Külső forrás 

 

 

3 
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 Adatgyűjtések  

o Rendszeres véleményfelmérésekkel a hallgatói preferenciák, igények jobb 

megértéséhez (elégedettség mérések, DPR) 

o Belső auditok megvalósítása, támogatása 

o Számszerűsített teljesítménymérés, mutatórendszerek alkalmazása oktatók 

körében  

o Egységek szintjén végzett összehasonlítások 

o Összehasonlíthatóság más felsőfokú oktatási intézetekkel  

Beavatkozások általános célrendszerekhez való kapcsolódása 

Minthogy a minőségbiztosítási rendszerek kiépülése jelenleg is folyamatban van a legtöbb 

intézményben, nem csoda, hogy számos új 

szolgáltatási elem megjelenésének lehetünk tanúi. 

Ezeknek a fejlesztéseknek jelentős része olyan 

adatgyűjtési és monitoring folyamat, mely digitális 

adatközléseken alapul, így a minőségbiztosítási 

rendszerek fejlesztése erősen IKT vezérelt. Ennek 

keretében az egyik legfontosabb elem az 

intézmények egységes nyilvántartási rendszerének 

kialakítása, mely képesé teszi őket az adatbázis-

építésre, melyre alapozva megvalósulhat a tény 

alapú döntés-előkészítés a Vezetői Információs 

Rendszerekben.  Ennek megfelelően a 

minőségbiztosítási rendszerek fejlesztése áttételesen 

a meglévő szolgáltatások színvonalasabbá tételét 

segíti elő, valamint – a monitorozott oktatási, 

képzési rendszernek köszönhetően – a hallgatók 

tanulmányi teljesítményének növelését. 

 

  

                                                           
16

 Értékek: Üres mező esetében az adott cél az adott szolgáltatási alterületen nem jelenik meg markánsan, „o” 

jelölés esetében az adott cél az adott alterület fejlesztésben szereppel bír, „X” jelölésnél pedig az adott alterület 

fejlesztései elsődlegesen e cél megvalósítását célozzák. 

 

5.5.2.3.tábla: A minőségbiztosítás kapcsán 

feltérképezett beavatkozások illeszkedése az 

általános szolgáltatásfejlesztési 

célrendszerekhez 
Meglévő szolgáltatás(ok) színvonalasabbá tétele + 

Meglévő szolgáltatás(ok) kapacitás bővítése  

Portfólió bővítés, új szolgáltatások bevezetése X 

Hozzáférés megkönnyítése  

Hatékonyabbá tétel IKT fejlesztéssel X 

Személyi juttatások bevezetése, bővítése  

Tanulmányi teljesítmény növelésének segítése + 

Lemorzsolódás csökkentése  

Piaci források becsatornázása  

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése 

alapján
16
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A fejlesztések, beavatkozások konkrét céljai 

Kutatásunk során interjúalanyaink a feltárt minőségbiztosítási beavatkozások kapcsán a 

következő konkrét célokat fogalmazták meg: 

 A minőségbiztosítással kapcsolatos adatgyűjtések korszerűsítése (online OMHV), 

adatgyűjtések bevezetése (Gólya és végzős kérdezés, DPR) 

 A minőségbiztosítási rendszer átfogó fejlesztése (ISO9001-es szabvány bevezetése – PE)  

 A minőségbiztosítási rendszer központosított irányításának kialakítása (KJF - 

Felsőoktatás-pedagógiai Innovációs és Képzési Kiválóság Központ)   

 A munkatársak minőségbiztosítási rendszerbe történő bevonása (PE – önértékelési 

rendszer, ÓE – belső, karok közötti audit) 

A feltárt beavatkozások hatékonysága 

A minőségbiztosítással kapcsolatos elemi összetevők hatékonyságának megítélése csak 

korlátozottan lehetséges, minthogy a minőségbiztosítás erősen összefügg a minőségirányítási és 

döntéshozó rendszerekkel. Azaz egy-egy elemi szintű beavatkozás (pl.: DPR rendszer bevezetése, 

fejlesztése) akkor nyeri el értelmét, ha működése által olyan további beavatkozásokat indukál, 

melyek az adott szolgáltatások hatékonyságának vagy színvonalának növekedését eredményezik. 

Ugyanakkor ezek kimutatásához a tényekre alapozott döntések következtében megvalósuló 

beavatkozások eredményeinek mérésére is szükség van. Ennek megfelelően interjúalanyaink az 

elemi szintű beavatkozások esetében leginkább azt állapították meg, hogy a szolgáltatások az 

előzetes terveknek megfelelően épültek ki, illetve, hogy a fejlesztéshez szükséges információk 

eljutottak a megfelelő helyre (döntéshozók, érintettek).  

Ugyanakkor kutatásunk abban a szerencsés helyzetben van, hogy nagy mennyiségű beavatkozást 

vizsgáltunk, melyek során igyekeztünk feltárni a beavatkozások megvalósítása mögötti 

motivációkat, okokat is. Ennek kapcsán elmondhatjuk, hogy a szakértőkkel folytatott interjúk 

benyomásai alapján a beavatkozások elhatározásakor az érzékelt problémák játszanak döntő 

szerepet, viszont a probléma (adatokra alapozott) mértékének feltárását általában nem említették 

meg maguktól és a generáló okok között is csak elvétve említették, hogy bármilyen mérés 

eredményeként szembesültek volna olyan problémával, aminek megoldásához az adott 

beavatkozás megvalósítására lenne szükség. Ennek alapján az a kutatói benyomásunk, hogy a 

szolgáltatási beavatkozásokat elsődlegesen olyan környezeti hatások vezérlik, mint a felsőoktatás 

szabályozási környezetének permanens változása, különösen a felvehető hallgatók számára és a 

finanszírozásuk módjára vonatkozó változások. Ezek mellett szerepet játszanak még a 

demográfiai folyamatok, az IKT technológia változásai és terjedése, a pályázati rendszer és annak 

finanszírozásban játszott szerepe, az Európai Felsőoktatási Térség fejlődése. Összességében a 

külső hatások olyan mennyiségű változást indukálnak, hogy a belső helyzet értékelése 

másodlagossá válik, mely miatt perifériára kerülnek a minőségbiztosítási folyamatok eredményei, 

mely visszahathat a megvalósításra is. 
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Szolgáltatások hozzáférhetősége és a beválása:  

A minőségbiztosítási rendszerek esetében nem beszélhetünk klasszikus hozzáférési gátakról, 

hiszen a rendszerben való részvétel csak áttételesen érdeke a hallgatónak. Ezen rendszerek 

esetében a részvételi hajlandóság az, mely meghatározó. A legkisebb intézményi különbségekről 

a DPR kutatások kapcsán adtak számot az intézmények, a részvételi arány 12-20 százalék között 

mozgott. Általános rendszer elemnek tekinthetők még a gólyakutatás (5-50%), az OMHV (30-

90%) és a szolgáltatási elégedettség mérések (5-30%).  

A szakértői vélemények alapján egyértelmű, hogy a 

minőségbiztosítás kapcsán végrehajtott 

beavatkozások elősegítik az intézmény oktatási 

rendszerének fejlődését, különösen a hallgatók 

hatékonyabb tanulását, melynek során egyes 

beavatkozások esetében számítani lehet a diploma 

értékének a növekedésére is. Már itt jól látszik, hogy 

olyan konkrét alrendszerek, mint amilyen a 

tehetséggondozás, nincsenek a minőségbiztosítás 

fókuszában. Fontos még, hogy a minőségbiztosítási 

rendszerek személytelenek. A későbbi adatok is megerősítik azt, hogy a hallgatók számára 

adminisztratív – és önkéntes alapú– teendő a minőségbiztosításban való részvétel.  

A célcsoportok elérésének gyakorlata 

A hallgatók minőségbiztosítási folyamatokban való részvételének a motiválása elsődlegesen az 

online térben történik, amennyiben online mérőeszköz kitöltését várják tőlük. Ennek kapcsán 

tipikus figyelemfelhívó csatornák a tanulmányi rendszerek, a levelező listákon, e-mailen 

keresztüli értesítése. Általános vélemény, hogy a hallgatók ezen csatornákon keresztül történő 

elérése nem elégséges arra, hogy a hallgatók kellő számban töltsék ki a kérdőíveket, ezért 

érdemes őket motiválni. Ezen motiválási eszközök közé tartozik a nyereményjáték valamint a 

kedvezményekre való jogosultság megszerzése – ezek közül is kiemelkedik a BCE gyakorlata, 

ahol az OMHV kitöltők a vizsgaidőszakban előnyt élveznek a vizsgák felvétele során. 

Ugyanakkor a rendszerben jelen vannak a papír alapú felmérések is. Sok esetben úgy vélik, hogy 

ez bár drágább és körülményesebb módja az adatgyűjtésnek, de jóval magasabb kitöltöttség 

érhető el. Különösen az OMHV és a végzős hallgatókat érintő adatfelvételek során használják 

ezt. 

A hallgatók elérése még az eredmények kommunikálása kapcsán merül fel kérdésként, fontos, 

hogy ezzel kapcsolatos jó gyakorlatokkal nem találkoztunk, sőt ezzel kapcsolatos beavatkozás 

nem került említésre. Ugyanakkor kutatásunk feltárta az eltérő intézményi gyakorlatok két 

típusát. Az egyik esetében semmit nem hoznak nyilvánosság, míg a másik esetben az eredmények 

5.5.2.4.tábla: A minőségbiztosításhoz 

kapcsolódó beavatkozások hatásai a beválással 

kapcsolatban (N=9) 
Elősegíti a hallgatók hatékonyabb tanulását 100% 

Növeli a diploma értékét 44% 

Színvonalasabbá teszi a tehetséggondozást 11% 

Segíti a képzési teendőkre való koncentrálást 11% 

Csökkenti a lemorzsolódást 11% 

Segíti a szakmai kapcsolatrendszer fejlődését 0% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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nyilvánosságra hozatala csak részleges. Olyan intézmény, ahol – megfelelő kitöltöttség mellett – 

minden adatot nyilvánosságra hoznának, nem került kutatásunk látó terébe.  

Közvetlen hatások az egyénre: 

Mivel a minőségbiztosítással kapcsolatos 

beavatkozások a hallgatókat jellemzően csak 

közvetlenül érintik, gyakorlatilag nem találkoztunk 

olyan beavatkozással, mely egyéni szinten hatna a 

horizontális szempontok mentén.  

 

 

Szociális és társadalmi hatások: 

Mivel a minőségbiztosítással kapcsolatos 

beavatkozások a hallgatókat jellemzően csak 

közvetlenül érintik, így gyakorlatilag nem 

találkoztunk olyan beavatkozással, mely a 

horizontális szociális, társadalmi dimenziók mentén 

hatással lenne a hallgatókra.  

 

Beavatkozások általános jellemzése 

A kutatásba bevont beavatkozások legtöbbje a minőségbiztosítás kapcsán is az egyedi-követő 

csoportba tartozik. Ide soroltuk az összes hallgatókat 

célzó olyan adatfelvételt, melyek gyakorlatilag 

valamennyi hazai felsőoktatási intézményben 

megtalálhatóak, ilyenek a gólya, az OMHV, 

valamint a DPR kutatások, amennyiben semmilyen 

újdonsággal nem rendelkeznek (pl.: internet alapú 

kitöltés az OMHV esetében, vagy a gólyák és a nem 

felvettek adatainak összehasonlítása). A VIR rendszerrel kapcsolatos említéseket (2db – szemben 

a DPR 5 említésével) a rendszerszintű-követő csoportba tűntetjük fel.    

A hazai felsőoktatási rendszer jó gyakorlatainak az úttörő jellegű szolgáltatási beavatkozásokat 

tekintettük, ezek közül mutatunk be az alábbiakban néhányat. A minőségbiztosítási rendszer 

kapcsán igyekeztünk olyan beavatkozásokat kiválasztani, melyek átvételén más intézményeknek 

is érdemes gondolkozni, még akkor is, ha ezek jelen pillanatban még nem kiforrottak. 

Természetesen ezeknek a beavatkozásoknak a kivonatát is elérhetővé tesszük a többi feltárt 

beavatkozással együtt a tanulmányhoz csatolt FOI_Szolg_Beavatkozasok.zip fájlban. 

  

5.5.2.5.tábla: : A minőségbiztosításhoz 

kapcsolódó beavatkozások hatásai az egyén 

szintjén (N=9) 
Elősegíti az önállósodást, önálló életkezdést 11% 

Elősegíti a személyes kapcsolati háló fejlődését 0% 

Elősegíti a közösségi kapcsolati háló fejlődését 0% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

5.5.2.6.tábla: A minőségbiztosításhoz 

kapcsolódó beavatkozások hatásai az egyén 

szintjén (N=5) 
Elősegíti a társadalmi mobilitást 40% 

Elősegíti a hátránykompenzációt 40% 

Elősegíti az esélyegyenlőséget 20% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

5.5.2.7.tábla: A minőségbiztosítással 

összefüggő beavatkozások áttekintése (N=26)  
 Egyedi Rendszerszintű 

 

 

Követő 13 2 

Úttörő 8 4 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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Kiemelt rendszerszintű jó gyakorlat  

ÓE Belső audit: A belső audit az egyetemen alkalmazott ISO9001 szabvány elvárása. Célja, hogy 

képet kapjunk arról, hogy a követelmények, folyamatelemek teljesülnek-e, hatékonyak-e –e, a 

dokumentációs rendszer megfelelő-e. Ehhez képzett belső auditorokra van szükség, akikkel 

szemben elvárás, hogy valamennyire függetlenek legyenek. Az auditokat korábban karonként 

voltak szervezték, és bár szabvány összefoglalót készítettek, mindenki azt csinált a saját karán, 

amit akart. Annak érdekében hogy a rendszer jobban működjön, komolyabb képzésbe fogtak és 

bevezették a kereszt-audit rendszert, azaz az auditoroknak másik karra, másik szervezeti 

egységhez kell menniük. Cél volt, hogy több karról is menjenek egy helyre, ezért auditor párokat 

alakítottak ki. (pl.: ha nem oktató megy oktatót auditálni, akkor menjen vele oktató is, és 

fordítva), valamint az eltérés alapú vizsgálati szempontot is átalakították. Helyette különböző 

kategóriák lettek: „Potenciális gyenge hely” – nem kell eltérés-lapot felvenni; „Fejlesztendő 

terület” – javaslatokat kell megfogalmazni, „Átvételre javasolt jó egyetemi gyakorlat” – 

különlegesség, amit az egyetem más területén is érdemes lenne átvenni. Fontos még, hogy az 

eredmények kapjanak nyilvánosságot, a jó dolgok kerüljenek ki a honlapra, de minden más is 

legyen elérhető a belső hálózatról, lássa a vezetés. 

Kiemelt egyedi szintű elemi fejlesztések  

BCE Záróvizsgázók felmérése: A minőségfejlesztést szolgáló kutatás célja, hogy a végzős 

hallgatók adjanak visszajelzést a képzésről. Az adatfelvételre közvetlenül a záró vizsga után kerül 

sor, miután kijöttek a záróvizsgáról és az eredményre várnak. Mivel ez egy jó pillanat, 60-70%-os 

kitöltési arány érhető el. Ez kb. 2000 kérdőívet jelent évente. Az ilyen típusú kutatás 5 éves 

múltra tekint vissza, és olyan témákról is lehet segítségével tájékozódni, amelyek az OMHV-be 

nem férnek bele: csalás, etikai vétségek, nagyhatású oktatók, kurzusok fontossága, programok 

megítélése, hallgatói szolgáltatások, szakmai karrierút és kapcsolatrendszer építés. Ezek segítik 

az intézmény működését, ráadásul a trendszerű változások követését is lehetővé teszik.  
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5.5.3 Fejlesztési tervek és azok gátjai 

 

A jövőbeli tervekre vonatkozó fejlesztések alapján is egyértelmű, hogy a minőségbiztosítási 

rendszerek további fejlesztésére van szükség, melynek során fontos, hogy az érintettek minél 

nagyobb köre kerüljön bevonásra, és váljon részesévé a folyamtoknak. Az intézmények a 

következő fejlesztéseket készülnek megvalósítani (mellyel kapcsolatban fontos megjegyezni, 

hogy a VIR rendszer nem artikulálódik, s különösen nem meghatározó elemként): 

 Pályakövetés fejlesztése 

 Tervezési, fejlesztési dokumentumokat széles körű véleményeztetése, elemzések 

elmélyítése 

 A jelenlegi rendszer hatékonyságának növelése 

 Szakaudit bevezetése 

 A kutatás területén kutatási standardok (GLP) bevezetése 

 Önértékelési rendszerek kiterjesztése (TQM). 

A szolgáltatási alterület fejlesztése esetében a legnagyobb probléma a jelenlegi humán kapacitás 

és a bevezetéshez szükséges anyagi források elégtelensége. Ezek különösen markánsan jelennek 

meg a fejlesztési fázisban. Miközben a szűkös erőforrásokkal rendelkező oktatói karban jelentős 

ellenállást képes szülni a rendszer működtetéséhez szükséges időráfordítás, főként, ha nem érzik 

magukénak a fejlesztési folyamatokat, s a teendőket mint kívülről rájuk oktrojált feladatokat élik 

meg. Ugyanakkor adataink alapján a minőségbiztosítási szakértők úgy látják, hogy a 

fejlesztéseknek nincs gátja a humán kapacitás szakértelme oldaláról, mely nagy előre lépésnek 

tűnik a néhány évvel ezelőtti állapotokhoz képest.  

5.5.3.1. tábla: A fejlesztési tervek gátjai – minőségbiztosítás 

 

 BCE BME DF ÓE PE PTE SE 

Nincs egységes (intézményi) akarat Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Jelenlegi munkaerő-állomány mellett nincs 

kapacitás 
Igen Igen Nem Nem Igen Nem Igen 

Jelenlegi munkaerő-állomány nem rendelkezik a 

szükséges speciális tudással 
Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Nem biztosított a szolgáltatásokhoz szükséges 

helyigény (terem, iroda, stb.) 
Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Nem biztosították a szolgáltatás kialakításához 

szükséges anyagi erőforrások 
Igen Igen Nem Igen Nem Nem Igen 

Nem biztosították a szolgáltatás működtetéséhez  

szükséges anyagi erőforrások  
Nem Nem Igen Igen Nem Nem Igen 

 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hét intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 
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Az alábbi táblában viszonyítási pontokként, példaszerűen szerepeltetjük a minőségbiztosítással 

kapcsolatos szolgáltatások fejlesztésének gátjait más hallgatói alszolgáltatási területekkel.  

5.5.3.2. tábla: A fejlesztési tervek gátjai – nagykép – minőségbiztosítás 

 
Egyáltalán nem 

probléma 

Nem számottevő 

probléma 

Közepes 

jelentőségű 

probléma 

Jelentős 

probléma 

Nincs egységes 

(intézményi) akarat 

Könyvtár, Felvételi 

támogatás, 

Minőségbiztosítás 

Szakok közötti 

átjárás, Könyvtár, 

Hallgatói juttatások 

Nemzetköziesedés, 

Toborzás, Alumni 
- 

Humánerőforrás 

kapacitáshiány 

Eljárási díjjak, 

Hallgatói élet, 

Tehetséggondozás 

Kollégiumok Könyvtár 

Hallgatói 

integráció, 

Karriertámogatás, 

Minőségbiztosítás 

Humánerőforrás  

kompetencia hiány 

Hallgatói élet, 

Tehetséggondozás, 

Minőségbiztosítás 

Kollégiumok Felvételi támogatás 

Hallgatói 

integráció, 

Hallgatói 

juttatások, 

Toborzás 

Infrastrukturális 

korlátok  

Karriertámogatás, 

Nemzetköziesedés, 

Minőségbiztosítás 

Felvételi támogatás, 

Hallgatói juttatások, 

Speciális hallgatói 

csoportok 

Hallgatói 

integráció, 

Kollégiumok 

- 

Anyagi források 

hiánya - bevezetés 
- 

Hallgatói juttatások, 

Tehetséggondozás 

Gyakorlati tudás 

megszerzése, 

Alumni, Eljárási 

díjjak 

Minőségbiztosítás

, 
Nemzetköziesedés

, Könyvtár 

Anyagi források 

hiánya - működtetés 
- 

Speciális hallgatói 

csoportok, 

Tehetséggondozás, 

Eljárási díjjak 

Felvételi támogatás, 

hallgatói integráció, 

Minőségbiztosítás 

Hallgatói élet, 

Nemzetköziesedés

, Szakok közötti 

átjárás 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hét intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott  

Értelmezés: Jelentős probléma: intézmények több mint 50 százaléka esetében; Közepes jelentőségű probléma: 

intézmények 33%-49%; Nem számottevő probléma: intézmények 1-32%; Egyáltalán nem probléma: 0% 
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5.6 Esettanulmány: A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja  

 

5.6.1  Az esettanulmány módszertana 

 

A DETEP program felépítése hierarchikus, működésének kulcsa a központi szabályozás és az 

oktatók általi működtetés. A két szintet a kari koordinátorok kötik össze, ennek megfelelően az 

esettanulmány elkészítéséhez csoportos interjút szerveztünk, melyen az intézményi vezetést a 

DETEP-et intézményi szinten koordináló tudományos referens képviselte, míg a karokat három 

különböző kar (BTK, ÁOK, OEC) koordinátora.  

A szolgáltatás hallgatói megítélése érdekében fókuszcsoportot szerveztünk. A fókuszcsoporton 

résztvevők kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy különböző karokat képviseljenek, 

valamint különböző képzési szinteken tanuljanak és legyenek közöttük olyanok, akik most léptek 

be a tehetséggondozó rendszerbe, illetve olyanok is, akik már hosszabb ideje résztvevők. A 

csoportot maximum 6 fősnek terveztük, de a vizsgaidőszaknak köszönhetően csak 4-en vettek 

rajta részt. Ennek ellenére a fenti célok maradéktalanul teljesültek.   

5.6.2 A szolgáltatás működésének részletes leírása (hallgatói nézőpont) 

 

A DETEP program 2000-ben indult, jelenlegi formáját viszont csak 2008-ban nyerte el. Kisebb-

nagyobb beavatkozások azóta is jellemzőek a program működtetésére. A DETEP elsődleges célja 

a – tudományos teljesítményük alapján – kiváló hallgatók tehetséggondozása, akikre a jövő 

tudományos utánpótlás képzését alapozni lehet.  

A jelenleg működő tehetséggondozó rendszer esetében rendkívül fontos, hogy célcsoportjának, 

merítési bázisának tekinti az egyetem valamennyi hallgatóját, ide értve az állami ösztöndíjasokat 

épp úgy mint a költségtérítéseseket és az idei évtől a levelezős hallgatókat is. A program így ma 

már elvileg bárki számára hozzáférhető, aki sikeresen lezárt két félévet a Debreceni Egyetemen. 

(A tanulmányaikat csak mester szinten a Debreceni Egyetemen kezdők ez alól kaphatnak 

felmentést, különösen ha addig is végeztek érdemi tudományos kutató munkát). Továbbá fontos 

elem, hogy a debreceni egyetemhez kapcsolódó szakkollégiumokba való felvétellel a hallgatók 

automatikusan a DETEP tagjaivá is válnak. 

A szolgáltatásról való tájékoztatás kapcsán ki kell emelni azt az automatizmust, hogy azok a 

hallgatók, akik 4,0-es tanulmányi átlagnál jobb eredménnyel zárják első két félévüket, a 

NEPTUN tanulmányi rendszerből automatikusan értesítést kapnak a program működéséről, 

előnyeiről és a csatlakozás módjáról (de ma már ennél rosszabb átlaggal is lehet jelentkezni a 

programba). Természetesen a DETEP az intézményi tudományos életben  konferenciák, 

tudományos rendezvények (pl.: Kutatók Éjszakája) – is folyamatosan jelen van. A program 

működéséről, eredményeiről és felhívásairól az egyetem belső nyilvánosságának fórumai 

(levelező listák, facebook oldal, újságok) is folyamatos tájékoztatnak. A program ismertségét jól 
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mutatja, hogy a „detepes” kifejezés általánossá vált a hallgatók és oktatók hétköznapjaiban. A 

fókuszcsoporton résztvevők is detepesként, detepesekként hivatkoztak magukra, mely a program 

közösségformáló hatását is mutatja. Ezt tovább erősíti, hogy a program legerősebb marketing 

eszközének maguk a belépő hallgatók tekinthetők, akik ismerőseiknek, barátaiknak is felhívják a 

figyelmét a DETEP-re, és segítik mások csatlakozását is akár az évfolyamokon belül, akár 

évfolyamok között.   

A szolgáltatás igénybe vételéhez az szükséges, hogy a hallgató rendelkezzen kutatási témával és 

egy konzulensül választott oktató, azaz konzulens által elfogadott munkatervvel. Fontos 

megemlíteni, hogy az oktatók a megkeresésre mondhatnak nemet, azaz a munkaterv elfogadása 

megelőlegezett bizalom. Ugyanakkor fontos látni, hogy a DETEP-be való belépés ma már nem 

korlátozott, sőt olyanok is kérelmezhetik újbóli bekerülésüket, akik már egyszer kikerültek 

onnan. 

A szolgáltatást igénybe vevők száma a kb. 30.000 fős intézményben 5-600 hallgató, ugyanakkor 

a klasszikus tudományegyetemi karokon (BTK, TTK) az oktatók közel fele vesz részt a 

programban. Jellemzően egy konzulensnek 1-3 detepes hallgatója van. Az igénybe vevők 

motivációi között számos tényező játszhat szerepet, de mind a koordinátorok, mind a 

fókuszcsoporton részt vevők azt emelték ki, hogy a program elsődlegesen azok számára hasznos, 

akik kutatói-oktatói pályafutást terveznek és a mester szintű tanulmányok után doktori képzésben 

vennének részt. Mindkét beszélgetésen elhangzott, hogy a DETEP-ben sikereket elérőknek biztos 

útjuk van a doktori iskolákba, egy becslés alapján az idén Debrecenben PhD képzést kezdők 90 

százaléka detepes volt.  

A program a következő szolgáltatási elemekből épül fel, amelyek között meglévő szinergia 

nagyban hozzájárul a program sikeréhez: 

A munkaterv az, amely biztosítja a mentor és a mentorált együttműködését, mely sikeres 

kooperáció esetén mester-tanítvány viszony létrejöttéhez vezet, mely a felsőoktatási 

tehetséggondozás egyik legfontosabb eszköze és a DETEP program lelke. A fókuszcsoport 

detepes hallgatói külön ki is emelték a mentoráló konzulens szerepét, kifejtve azt is, hogy mi 

az előnye és mi a hátránya a tudományterületen befutott professzornak, egy agilis docensnek 

és egy fiatal pályakezdő kutatónak.  

Konklúzióként megállapították, hogy a konzulens kiválasztása rendkívül fontos, amelyet 

vagy a kutatási téma határoz meg vagy az oktatói szimpátia. Rendkívül fontos ismerni a 

leendő konzulens munkakultúráját, leterheltségét, érdeklődési körét. Ezek mellett pedig fontos 

az önismeret, hogy valaki mennyire alkalmas az önálló munkára, illetve mennyire igényli a 

folyamatos nyüstölést. Mindenesetre a részt vevők azt gondolják, hogy már csak ezek miatt is 

azok lesznek a sikeresek a programban, akik proaktívak és tudatosak.  

A tudatosság elősegítése, a mester-tanítványi munkakapcsolat kiépülése és a hallgató 

folyamatos motiválása érdekében nagyon fontos eszköz a konzultációs alkalom biztosítása, 

ami viszont konzultációs kreditek formájában a DETEP program résztvevőinek ellenőrzését 
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biztosítja. A konzultációs kreditek bár megjelennek a NEPTUN tanulmányi rendszerben is, de 

még szabadon választott tárgyként sem számolható el. Ennek megfelelően semmilyen retorzió 

nem éri azt, aki a konzultációs kreditet nem szerzi meg, azaz nem vesz részt a konzultációkon, 

azon túl, hogy kikerül a DETEP rendszerből. Ez a kockázat nélküli belépést is elősegíti, 

viszont a nem teljesítésnek is meg van a rendszerszintű következménye. Ugyanakkor a 

minőségbiztosítás szempontjából is előnyös, mert csak az marad benn rendszerben, akinek a 

teljesítményét egy oktató aláírásával igazolja. 

A rendszer másik kulcs eleme a teljesítmény kredit, melyeket a detepes hallgatók szakmai, 

tudományos tevékenységükért, eredményeikért kapnak. A DETEP szabályzatában a következő 

tevékenységekért járó teljesítménykrediteket definiálták kezdetben (ma már 30-nál is többféle 

teljesítményért jár kredit): 

 elsőszerzős referált folyóirat közlemény („in extenso”)   5 kredit/db 

 OTDK díjazott előadás, I–III. helyezés     5 kredit/db 

 országos tervpályázat, I–III. díj (vagy a terv megvétele)   5 kredit/db 

 igazolt hazai vagy nemzetközi művészeti, szakmai versenyhelyezés 5 kredit/db 

 nem elsőszerzős referált folyóirat közlemény    3 kredit/db 

 elsősszerzős, nem helyi és nem TDK előadás, poszter   3 kredit/db 

 OTDK előadás (és/vagy pályamunka), nem díjazott   3 kredit/db 

 országos tervpályázat, nem díjazott     3 kredit/db 

 nem elsőszerzős, nem TDK előadás, poszter    2 kredit/db 

 előadás helyi, hallgatói konferencián               2 kredit/db 

 tervek kiállítása nyilvános kiállításon     2 kredit/db 

 igazolt hangverseny fellépés      2 kredit/db 

De a fentieken túl lehetőség van teljesítménykreditet szerezni speciális szaktárgyi 

tevékenységekért, mint például jogász disputákon, közgazdász esettanulmány-versenyeken 

elért helyezésekért is. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a teljesítménykredit esetében 

szükséges a folyamatos monitorozás, mert almát körtével kell összehasonlítani, 

kamarazenekari fellépést a labormunkával. Éppen ezért a Tehetségtanács folyamatos 

monitorozó és szabályozó munkájára van szükség. A teljesítmények közötti különbségekre a 

hallgatók is érzékenyek, ami a detepes fókuszcsoport esetében is kidomborodott. Míg pl.: egy 

esettanulmány versenyre való felkészülés nem jelent rendkívül nagy fáradtságot és a 

résztvevők alacsony száma miatt könnyebb is helyezést elérni mint a TDK-án, addig egy 

jelentős labormunkát igénylő kutatási terv megvalósítása sok energiát emészt fel, miközben 

lehet, hogy a mérések alapján semmilyen tudományos értékű produktumot nem lehet 

előállítani. (Pl.: Ilyen okokra is visszavezethető, hogy két részt vevő 15-20 

teljesítménykreditet gyűjtött az elmúlt tanév során, míg ketten 5-10 kredit körüli eredménnyel 

rendelkeznek.) Ennek ellenére nemcsak a koordinátorok, hanem maguk a diákok is kivétel 

nélkül amellett foglaltak állást, hogy a DETEP rendszer lényege, hogy egyetemi szinten 

szerveződik és nem pusztán a karok belső ügye. Ekképp az intézményi szintű szervezettség a 

program minőségének és súlyának biztosítéka.  
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A teljesítmény kreditek a DETEP ösztöndíjban nyerik el tényleges értelműket. Azok, akik 

legalább 4 teljesítménykreditet szereztek egy naptári évben, ösztöndíjban részesülhetnek az 

részesülhetnek, aminek alsó összege 10.000 Ft, felső összege pedig megegyezik a köztársasági 

ösztöndíj összegével. Az ösztöndíj egy évre szól, elnyeréséhez februárban pályázni kell a saját 

karnál, az adott teljesítménykreditekhez tartozó összegeket pedig a Tehetségtanács határozza 

meg. Jelenleg a programban résztvevőknek körülbelül a fele jogosult ösztöndíjra. Fontos, hogy 

a végzősök ösztöndíjának összege kétszeres, mivel csak egy félév áll rendelkezésre az összeg 

kiutalására. A fókuszcsoporton résztvevők összességében elégedettek voltak a jelenleg nekik 

járó összeggel, de úgy vélték, hogy ez sokak esetében mégsem elég ahhoz, hogy a tehetséges 

hallgatók megélhetését maradéktalanul biztosítsa.  

A tudományos kutató munka támogatása, költségek térítése is fontos eleme a programnak. A 

hallgatói kifizetésekre rendelkezésre álló összegnek (azaz hallgatói normatíva 2 százalékának) 

csak a háromnegyedét fordítják ösztöndíjakra, míg a fennmaradó negyed az úgynevezett 

dologi kiadások fedezetét képezik. Ebből kerülnek finanszírozásra a konferencia részvételek 

illetve a kutatásokkal összefüggő egyéb költségek (pl.: könyvtárközi kölcsönzés, 

laborkellékek).  

A DETEP program keretében képzési kreditek is igénybe vehetők. Ez a lehetőség azt jelenti, 

hogy a detepesek addig megszerzett kreditjeiktől függetlenül (azaz különdíjak megfizetése 

nélkül) az egyetemen meghirdetett bármely három kurzust felvehetik, de ezzel a lehetőséggel 

az amúgy is jellemzően rengeteg feladattal ellátott tehetséges hallgatók csak akkor élnek, ha 

ennek segítségével a konzulensük által ajánlott doktori képzés kurzusait látogathatják. 

Ugyanakkor ennek köszönhetően már korábban be tudnak kapcsolódni a folyó kutatásokba és 

megismerik a doktoranduszi létet. 

A DETEP programhoz egy hallgatói és egy oktatói díj is kapcsolódik. Az előbbi a Pro 

Scientia díj, amely a díjat elnyert hallgatóknak egy tanulmányutat vagy konferencia részvételt 

támogat. Ennek a maximális keretösszege az adott évi minimális DETEP-ösztöndíj ötszöröse, 

azaz 500.000 Ft. Az oktatóknak szóló Pro Cura Ingenii kitüntetést pedig évente maximum 

három olyan kolléga kaphatja meg, akik kiemelkedő tehetséggondozó munkát végeztek. 

DETEP-es diploma melléklet kiállítására mind az alap mind a mester szintű képzés 

végeztével sor kerül. A diplomamelléklet tartalmazza a tehetséggondozó rendszer keretében 

elért teljesítmény krediteket tételesen, ennek megfelelően pedig gyakorlatilag belépőjegyet 

jelent a követező képzési szintre (mester, PhD). A DETEP-es tagság igazolása sokat nyomhat 

a latba a különböző külső és belső pályázatok esetében. A fókuszcsoporton résztvevők is 

tudtak a mellékletről. Főként az orvosi és közgazdasági területen tanulók vélték úgy, hogy egy 

ilyen melléklet a munkahelykeresés során komoly előnyöket biztosíthat. 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a DETEP, mint hallgatói szolgáltatás rendkívül fontos azon a 

kutatói, oktatói pálya iránt érdeklődő hallgatók számára, akik egyetemi éveik alatt nem 

elégszenek meg a graduális képzési követelményekkel. Számukra a rendszer mind szakmai mind 

anyagi támogatást nyújt, mely hozzá segít őket ahhoz, hogy a tanulmányaikra koncentráljanak. A 
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horizontális szempontok közül ekképpen nemcsak színvonalasabb oktatást és a 

tehetséggondozás hatékonyságát biztosítja, hanem a gyakorlatban is növeli a diploma értékét és 

hozzájárul a hallgatók szakmai, közösségi és személyes kapcsolathálójának a fejlesztéséhez is. 

Ezek – és különösen a fókuszcsoporton elhangzottak – alapján kijelenthetjük, hogy a DETEP 

rendszer az abban résztvevő hallgatókat hozzásegíti az egyetemi évek hasznos eltöltéséhez, a 

sikeres karrierépítéshez, így a program beválását kitűnőre értékelhetjük. 

5.6.3 A szolgáltatás működésének részletes leírása (intézményi nézőpont) 

 

Munkaerő szükséglet szempontjából a DETEP rendszer működtetésének derékhadát 

egyértelműen a programban részt vevő oktatók jelentik. A program kezdete óta folyamatosan 

bővül a résztvevő oktatók köre. Jellemző, hogy ha egy diák felkeres valakit, akkor az oktató 

szívesen válik a mentorává, és lesz a program keretein belül (is) konzulense. Ugyanis sok esetben 

jellemző, hogy a TDK-írás, szakdolgozatírás kéz a kézben jár, és a hallgató mindezeket egy 

kiválasztott oktatónál végzi.  

A DETEP programot kari szinten a koordinátorok fogják össze. Ez jellemzően egy 

kapcsolattartói, döntéshozói feladatkör, ami félévente két Tehetségtanácsbeli ülést jelent, 

valamint a program működtetésének feladatait. Ezek a jelentések, ajánlások készítése, 

döntéselőkésztés, a program népszerűsítése, illetve a hallgatók segítése. A DETEP szabályzata 

lehetőséget teremt arra, hogy az oktatók órakedvezményben részesüljenek, de ezt a gyakorlatban 

nem tudják realizálni. 

Az interjú alapján megállapítható, hogy az oktatókat elsődleges a tehetséggondozó munka 

fontosságának tudata és élvezeti értéke állítja a programok mellé. Általános benyomásunk, hogy 

a tömegképzés esetében a hallgató és az oktató interakcióján, szakmai kommunikációján alapuló 

oktatási forma, mely mindkét fél számára lehetőséget teremt arra, hogy teljes személyiségükkel 

vegyenek részt a folyamatban, igen népszerű az oktatók körében. Ennek következménye az is, 

hogy az oktatók gyakorlatilag mindennemű ellenszolgáltatás nélkül vesznek részt a programban. 

Ugyanakkor a Debreceni Egyetemen az a gyakorlat alakult ki, hogy a DETEP keretében 

folytatott munka hangsúlyosan jelenik meg az oktatók teljesítmény értékelésében, amely 

alapvetően befolyásolja az intézményen belüli előmeneteli lehetőséget. Ennek relevanciája abból 

fakad, hogy a hallgatók nyilvánvalóan nem véletlenszerűen választják konzulenseiket, hanem 

abban saját órai élményeik és az előző évfolyamok tapasztalatai együttesen megjelennek. 

A programot intézményi szinten a tudományos rektorhelyettes mellett dolgozó DETEP 

koordinátor fogja össze, aki a rendszer működtetésén túl a program finanszírozásáért és anyagi 

lebonyolításáért is felelős, feladatait pedig főállásban látja el.  

A programmal kapcsolatos döntések a Tehetségtanácsban születnek. Ez a testület koordinálja a 

pályázatkiírásokat és a pályázatok értékelését, illetve dönt a teljesítménykreditek jóváhagyásáról. 

A Tehetségtanács elnöke a tudományos rektorhelyettes, tagjai közt a kari koordinátorokat, a 

HÖK és a szakkollégiumok képviselőit találjuk meg. Az interjúk alapján elmondható, hogy a 
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testületben a program folyamatosan monitorozására alapozva igyekeznek kisebb korrekciókkal 

javítani a rendszeren.  

A DETEP program kihasználtságával kapcsolatosan elmondható, hogy mára ez egy alulról 

nyitott rendszer, azaz gyakorlatilag bármennyi hallgató bekerülhet, akit elvállal egy konzulens. 

És mivel a kikerülés is igazából csak egy adminisztratív lépés, így a részvételnek minimális a 

kockázata. Ezért leginkább az oktatók kapacitása az, ami korlázotta a programban részt vevők 

számát, de ezt is kezeli valamennyire, hogy lehetőség van külső konzulensek bevonására is a 

programba. 

A szolgáltatás egyik legfőbb erénye a teljesítmény folyamatos mérése, mely a visszacsatolási 

rendszereken keresztül lehetővé teszi egy jól működő minőségbiztosítási rendszer működését, 

mely magában foglalja az eredeti célok megvalósulásának értékelését és a célok aktualizálását is. 

A minőséget szavatolja a hallgatók esetében a konzultációs, illetve teljesítmény kredit 

rendszerelemek működése, de az is, hogy a DETEP rendszerben készülő produktumokat a 

könyvtár gyűjti és elérhetővé teszi. Az oktatók esetében fontos, hogy a DETEP-es tevékenység a 

teljesítmény értékelésük része, illetve hogy a kiválók számára alapították a ’Pro Cura Ingenii’ 

kitüntetést. Intézményi szinten pedig a Tehetségtanács és annak nyilvánossága illetve ellenőrző 

szerepe biztosítja az átlátható működést és ellenőrzi a működés megfelelő minőségét a NEPTUN 

rendszerben megjelenő adatok (azaz a kreditek) alapján. 

5.6.4 A szolgáltatás finanszírozása és fejlesztése 

 

A DETEP esetében rendkívül fontosnak tűnik, hogy a program nem előzmények nélküli. Már 

2008-as újragondolása előtt is stabil alapokon működött, illetve további három tényező segítette 

sikerét: 

 A 2008 előtti DETEP rendszernek a fő feladata volt, hogy kiválassza azokat a tehetséges 

hallgatókat, akiket egy tehetségprogramba be lehet vonni. A DE-n régtől fogva komoly 

hagyományai voltak a tehetségkutatásnak, melynek emblematikus alakja Balog László 

professzor, akinek a vezetésével megalkotásra kerültek azok az intelligencia, személyiség 

és motivációt mérő eszközök, melyeket kezdetben a kiválasztás során használtak. 

 Tudományegyetemi múlt, mely a hallgatók tudományos pálya felé történő orientálását 

illetve a minőségi teljesítményt lehetővé tevő oktatási és tanulási környezet kialakítását 

jelentette. 

 Működő TDK rendszer, melyre rá tudott épülni a konzulensi rendszer. Így egyrészt a 

TDK teljesítmények a DETEP részévé váltak, másrészt adott volt egy olyan fórum, ahol a 

munkatervek alapján létrehozott produktumok megmérettetnek. 

 Szakkollégiumi rendszer, mely biztosította a közösségi tehetséggondozást s melynek 

rendezvényei szintén fontos lehetőséget kínáltak a teljesítmények megmérettetéséhez.  
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A DETEP rendszer szervezése során rendkívül fontos volt, hogy ezek a szereplők (a hajdani kari 

TDK koordinátorok váltak DETEP koordinátorokká is, az összekapcsolódás a legtöbb helyen ma 

is fenn áll) aktívan részt tudtak/tudnak venni a program dizájnolásában, tovább fejlesztésében.  

Az interjúk alapján a program stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, köszönhetően annak, hogy 

az állami ösztöndíjas hallgatók után járó hallgatói normatíva 2 százalékával gazdálkodhatnak. 

Erről az összegről gyakorlatilag a Hallgatói Önkormányzat mond le, s ezért nincsenek 

tudományos, kutató hallgatói ösztöndíjak. E forrás mellett az egyetemi költségvetésből történő 

támogatást is tartalmazza a szabályzat, de ez a forrás biztonytalan, például a tavalyi évben 

gyakorlatilag nem kaptak ilyen támogatást. És bár további forrásokat is meg tudna kötni a 

program, de az alapműködést az ösztöndíjak kifizetése és a dologi költségek fedezése biztosítja. 

A forrásbevonás kapcsán főként pályázati pénzekben gondolkoznak, bár céges támogatásokat. 

céges ösztöndíjakat is el tudnának képzelni a DETEP-hez kapcsolódóan. 

Ami a fejlesztési terveket illeti, jelenleg is számos folyamat zajlik. Az egyik a levelező hallgatók 

beengedése a programba. Egy másik, hogy az intézményi átalakulás kapcsán a szakkollégiumok 

arra törekszenek, hogy a Tehetségtanács felügyelje működésüket. De emellett felmerült, hogy a 

jelenlegi tudományos és zenei tehetségeken túl másmilyen tehetségeket is a programba vonjanak, 

mint például a sport tehetségek, nyelvi tehetségek, szervezői tehetség, s így a programnak olyan 

kimenetelei is lehetnének, melyek nem a felsőoktatási-akadémiai szférát célozzák, hanem az 

üzleti világot. Ezen célok megvalósítása esetében jelentős többletforrás szükséglettel nem 

számolnak. Ugyanakkor a pénzügyi források bővülése esetén a fejlesztéseket hatékonyabban és 

gyorsabban tudnák megvalósítani, valamint fejleszteni lehetne az oktatói munka elismerési 

módjait. 

5.6.5 A szolgáltatás adaptálhatósága 

 

Az adaptálhatóság kapcsán a beszélgető partnerek arra hívták fel a figyelmet, hogy a DETEP mai 

formáját egy folyamatként érte el. Szerintük ez lehet egy másik intézmény számára célállapot, de 

kezdetben érdemes kisebb programmal kezdeni. Náluk ilyen volt, amikor a legjobb tanulmányi 

átlaggal rendelkezőket pszichológiai, IQ és személyiség tesztek alá vetették. Ennek előnye az 

volt, hogy a deklaráltan legjobb teljesítményű hallgatók az átlaguk alapján automatikusan kaptak 

esélyt a programba való bekerülésre, ugyanakkor a bekerülés meglehetősen nehéz volt. Ez 

önmagában is jót tett a program renoméjának, az pedig különösen, hogy a programban részt 

vevők ténylegesen kimagasló eredményeket értek el. Így egyre inkább lehetőség nyílt arra, hogy 

megjelenjen a belső motiváció is. Ebből a szempontból rendkívül fontos a munkatervkészítés. 

Ezek után apró lépésekkel sikerült elérni, hogy ma már a programba való belépést nyílttá tegyék.  

A több apró lépés stratégiája mellett fontos, hogy az érintettek tudják képviselni magukat a 

program működtetésében, a programot magukénak érezzék. Ebben a tudományegyetemi háttér 

sokat segít egyrészt a hagyományok miatt, másrészt mert ezekben az intézményekben nyilván 
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nagy tömegben vannak jelen a kutatói pálya iránt érdeklődők, akik esetében könnyen másolható a 

teljesítmény kreditek rendszere – szemben például a műszaki képzéssel. 

Ezeken kívül kardinálisnak tűnik a számítástechnikai háttér, illetve a program tanulmányi 

rendszerbe történő beágyazottsága. 
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6. Hallgatói pálya 

6.1 Hallgatói szolgáltatások online láthatósága 

Az alábbi ábra, más szolgáltatási főterületekhez viszonyítva, a „Hallgatói pályához kapcsolódó 

alterületek láthatóságát jeleníti meg az online megjelenés széleskörűsége és az 

információtartalom részletezettsége szerint. Itt az alábbi fő megállapítások fogalmazhatóak meg: 

 Általánosságban elmondható, hogy a hallgatói pályához kapcsolódó szolgáltatási 

alterületek láthatósága jelentősen különbözik. A felsőoktatási hallgatóvá válást és 

megmaradást segítő szolgáltatások széleskörűsége alacsony (36 pont), míg a képzések és 

képzési szintek közötti átjárást és eligazodást segítő szolgáltatások (63 pont) és a 

felsőoktatási tanulmányok előtti és a felvételi sikerességét segítő szolgáltatások (57 pont) 

területén több elemi szolgáltatás működését tapasztaltuk.  

 Itt a felsőoktatási hallgatóvá válást és megmaradást segítő szolgáltatások 

információtartalma a legmagasabb (60 pont), míg a felsőoktatási hallgatóvá válást és 

megmaradást segítő szolgáltatásoké pedig a legalacsonyabb (50 pont). 

A korábbiakkal megegyező módon, itt is két dimenzió mentén tekinthető át a vizsgált alterületek 

online láthatósága. A vízszintes tengelyen a működő elemi szolgáltatások számosságát kifejező 

index, a függőleges tengelyen ezek dokumentáltsága található. Minél magasabbak az értékek, 

annál több a működő elemi szolgáltatás, illetve azok annál jobban dokumentáltak. A szolgáltatási 

főterülethez tartozó 3 darab alterület a könnyebb áttekinthetőség kedvéért szürkével került 

kiemelésre. 

6.1.1. ábra: Az oktatás színvonalát növelő szolgáltatási területek láthatósága 

 

Értékek: A táblázatban található értékek olyan agregált absztrakt mutatók értékei, amik 0 és 100 között vehetnek 

fel értékeket. Minél magasabb az érték annál szélesebbkörű az online megjelenés (M), illetve annál részletesebb 

az információtartalom. A mutatók pontos számításának módja a módszertan fejezetben olvasható.  

Forrás: GVI saját online adatgyűjtés 
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Ha a már jól ismert két dimenzió által kifeszített síkon elhelyezzük a vizsgált 35 darab 

felsőoktatási intézményt egy olyan képet kapunk, ami megmutatja a szolgáltatások online 

láthatóságát. Itt két olyan aggregált indexet használtunk, ahol a vizsgált szolgáltatási kör 

alterületei egyenlő súllyal jelennek meg – ennek részletes leírása a módszertan fejezetben 

olvasható. Az elemzés alapján a következő megállapítások fogalmazhatóak meg: 

 A Miskolci Egyetem nyújtja a legtöbb elemi szolgáltatást ezen a téren (88 pont), viszont a 

Kecskeméti Főiskola szolgáltatásainak a dokumentáltsága a legjobb (94 pont) 

 A tanulmányok előtti szolgáltatások körében kiemelhető a Pécsi Tudományegyetem, ahol 

a működő szolgáltatások körét 80 ponttal és dokumentáltságukat 93 ponttal lehet 

jellemezni.  

 Felsőoktatási hallgatóvá válást és megmaradást segítő szolgáltatások esetében a SOTE és 

a Miskolci Egyetem emelhető ki, mindkét intézmény esetében a működő szolgáltatások 

köre 83 ponttal, információtartalma pedig 88 ponttal jellemezhető.  

 Képzések és képzési szintek közötti átjárást és eligazodást segítő szolgáltatások esetében 

a  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem emelhető ki, itt a működő szolgáltatások köre 83 

ponttal, információtartalma pedig 100 ponttal jellemezhető. 

A korábbiakkal megegyező módon, itt is két dimenzió mentén tekinthető át a vizsgált alterületek 

online láthatósága. A vízszintes tengelyen a működő elemi szolgáltatások számosságát kifejező 

index, a függőleges tengelyen ezek dokumentáltsága található. Minél magasabbak az értékek, 

annál több a működő elemi szolgáltatás, illetve azok annál jobban dokumentáltak.  

Az alfejezet végén áttekinthető szolgáltatási alterületenként az intézmények két vizsgált dimenzió 

szerinti jellemzése.  
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6.1.2. ábra: A hallgatói pályához kapcsolódó szolgáltatási területek láthatósága  

– felsőoktatási intézmények szerint 

 

# Intézmény M I # Intézmény M I 

1 ME 88 69 19 EKF 51 38 

2 DE 79 78 20 ÓE 48 60 

3 NYF 77 86 21 PPTE 48 53 

4 SZIE 77 64 22 KE 44 39 

5 BCE 76 58 23 KF 42 94 

6 SOTE 76 79 24 PE 42 38 

7 ELTE 71 48 25 MÜTF 41 40 

8 PTE 71 76 26 SZF 41 69 

9 NYME 68 58 27 ÁVF 41 25 

10 DF 61 57 28 BKF 39 72 

11 AVKF 59 88 29 ZSKF 38 67 

12 KJF 59 57 30 GDF 37 72 

13 SZTE 58 63 31 LFZE 34 67 

14 SZE 57 33 32 CEU 29 8 

15 KGRE 56 44 33 EJF 24 8 

16 BME 54 61 34 KRF 22 43 

17 NKE 53 34 35 IBS 11 50 

18 BGF 52 46     
 

Értékek: A táblázatban található értékek olyan agregált absztrakt mutatók értékei, amik 0 és 100 között vehetnek fel 

értékeket. Minél magasabb az érték annál szélesebbkörű az online megjelenés (M), illetve annál részletesebb az 

információtartalom. A mutatók pontos számításának módja a módszertan fejezetben olvasható.  

Forrás: GVI saját online adatgyűjtés 
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6.1.3. tábla: A hallgatói pályához kapcsolódó szolgáltatási alterületek láthatósága  

– felsőoktatási intézmények szerint 

 

 

 

 

 
 

Tanulmányok 

előtti 
Megmaradás Átjárás 

 M I M I M I 

ÁVF 60 50 3 0 58 25 

AVKF 60 83 33 100 83 80 

BCE 80 73 65 50 83 52 

BGF 30 23 33 67 92 48 

BKF 60 65 25 75 33 75 

BME 54 80 25 50 83 53 

CEU 20 25 17 0 50 0 

DE 84 68 67 85 87 80 

DF 40 45 75 56 67 70 

EJF 40 25 0 0 33 0 

EKF 70 65 25 35 58 15 

ELTE 80 70 67 43 67 30 

GDF 60 67 17 100 33 50 

IBS 24 100 0 0 8 50 

KE 64 67 33 0 33 50 

KF 60 83 33 100 33 100 

KGRE 60 43 25 50 83 40 

KJF 60 67 42 13 75 90 

KRF 44 60 7 0 17 70 

LFZE 20 100 0 0 83 100 

ME 80 60 83 88 100 58 

MÜTF 40 60 25 17 58 43 

NKE 60 7 33 25 67 70 

NYF 80 70 67 93 83 94 

NYME 70 63 58 68 75 42 

ÓE 60 43 17 100 67 38 

PE 60 23 17 50 50 40 

PPTE 60 43 33 45 50 70 

PTE 80 93 67 85 67 50 

SOTE 60 80 83 88 83 70 

SZE 74 43 15 17 83 38 

SZF 40 75 50 33 33 100 

SZIE 80 53 67 85 83 54 

SZTE 40 60 50 80 83 50 

ZSKF 40 75 8 70 67 55 
 

Megnevezések: M: Online megjelenés mutatója, I: Információtartalom mutatója. 

Értékek: A táblázatban található értékek olyan agregált absztrakt mutatók értékei, amik 0 és 100 között vehetnek 

fel értékeket. Minél magasabb az érték annál szélesebbkörű az online megjelenés (M), illetve annál részletesebb az 

információtartalom. A mutatók pontos számításának módja a módszertan fejezetben olvasható.  

Forrás: GVI saját online adatgyűjtés 
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6.2 Felsőoktatási tanulmányok előtti és a felvételi sikerességét segítő szolgáltatások 

6.2.1 Szolgáltatások jellemzői 

Az alábbiakban bemutatjuk a szolgáltatási alterület általános jellegzetességeit.  

8.2.1.1. tábla: A szolgáltatás alapvető jellemzői 

 – Felsőoktatási tanulmányok előtti és a felvételi sikerességét segítő szolgáltatások 

 

Adatok tárolása 

A terület ellátása mögötti adattárolási rendszer kevésbé jól 

szervezett 

 
Versenyek 

Felvételi / érettségi 

felkészítő 
Próba érettségi 

BCE Nincs 
Intézmény által fejlesztett, 

egységesen használt 

Nincs digitális rögzítése az adatoknak, 

csak papíralapú 

BME NA NA NA 

DE 
Érintett szervezeti egységek által 

létrehozott 
Nincs Nincs 

DF Nincs 
Érintett szervezeti egységek által 

létrehozott 
Nincs 

ELTE Nincs Egyéb Egyéb 

ME Nincs Nincs Nincs 

PTE Nincs Nincs Nincs 

PE 
Érintett szervezeti egységek által 

létrehozott 
Nincs Nincs 

SZTE 
Érintett szervezeti egységek által 

létrehozott 

Érintett szervezeti egységek által 

létrehozott 
Nincs 

SE Nincs 
Érintett szervezeti egységek által 

létrehozott 

Nincs digitális rögzítése az adatoknak, 

csak papíralapú 

 Adatbázis típusa Adatbázis típusa Adatbázis típusa 
 

HÖK szerepe 

 Versenyek 
Érettségi / felvételi 

felkészítők 
Próbaérettségi 

BCE - Nem Nem 

DE Nem - - 

DF - Nem - 

ELTE Nem Nem Nem 

ME Nem Nem - 

PE Nem - - 

PTE Nem Igen - 

SE - Nem Nem 

SZTE Nem Nem - 
 

Humán kapitás 

Nem jellemző, hogy a 

toborzással kapcsolatos 

tevékenységek, 

szolgáltatások területével 

teljes munkaidőben 

foglalkoznának 

munkatársak. 

 A nyílt napok 

szervezésében és 

megtartásában 

A középiskolai tájékoztatók 

szervezésében és 

megtartásában 

Teljes munkaidőben 

csak ezzel a területtel 

foglalkozik 

BCE 25 fő 130 fő 0 fő 

DF 20 fő 5 fő 0 fő 

ELTE 150 fő 20 fő 0 fő 

ME - - 0 fő 

PTE 50 fő 30 fő - 

SZTE 100 fő 40 fő 1 fő 
 

 

Forrás: GVI: Online survey 
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A legfontosabb szolgáltatások értékelése az alábbi táblában tekinthető át.  

8.2.1.2. tábla: Legfontosabb szolgáltatások értékelése  

– Felsőoktatási tanulmányok előtti és a felvételi sikerességét segítő szolgáltatások 

 Legfontosabb Második legfontosabb Harmadik legfontosabb 
Negyedik legfontosabb 

 

BCE 
szombati 

szemináriumok 
jó online oktatás jó 

intenzív 
felkészítő tábor 

jó 
szóbeli 

felkészítések 
jó 

DE kapcsolattartás  megfelelő 
tudomány-

népszerűsítés 
jó 

honlapok 

fejlesztése 
megfelelő 

versenyeztetés, 

táborok 
jó 

ELTE 
Pályaválasztási 

Előadások 
jó 

Felvételi 
előkészítő 

megfelelő     

PE 
felvételi/ 

intézményi 

honlap 

megfelelő nyílt napok jó 
felvételi 

kiadványok 
jó 

szakmai 

rendezvények 

iskolásoknak 

megfelelő 

PTE tájékoztatás jó nyílt napok jó 

felvételi 

infóvonalak 

működtetése 

megfelelő   

SE 
érettségire 
felkészítés 

jó       

SZTE 
weboldal 

működtetése 

rossz, 

fejlesztendő 

közösségi 

média jelenlét 

megfelelő, 

fejlesztendő 

személyes 

tanácsadás 
megfelelő 

online 

tanácsadás, 
ügyfélszolgálat 

rossz, 

fejlesztendő 

 Szolg. 

megnevezése 

Szolg. 

működése 

Szolg. 

megnevezése 

Szolg. 

működése 

Szolg. 

megnevezése 

szolgáltatás 

működése 

Szolg. 

megnevezése 

Szolg. 

működése 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Összességében elmondható, hogy a felsőoktatási tanulmányok előtti és a felvételi sikerességét 

segítő szolgáltatások alterülethez tartozó vizsgált elemi szolgáltatások közül a nyílt nap és a 

középiskolai tájékoztatók az intézmények döntő többségében működő szolgáltatásnak 

tekinthetőek. Ezen elemi szolgáltatások szervezési szintje vegyes, többségük inkább intézmény 

szinten szervezett. A középiskolai tájékoztatók esetében tekinthető leginkább heterogénnek a 

gyakorlat. 

8.2.1.3. tábla: Szolgáltatási paletta  

– Felsőoktatási tanulmányok előtti és a felvételi sikerességét segítő szolgáltatások 

 Működő 

aktív 

szolgáltatás 

(%) 

Szervezési szint (%) 
Intézményi 

szinten 

elérhető 

Minden 

karon 

elérhető 

Karok 

többségénél 

elérhető 

Campusokon 

elérhető 

Karok 

kisebbségén 

elérhető 

Nyílt nap 82,9 48,3 44,8 3,5 0,0 3,5 

Középiskolai 

tájékoztatók 
82,9 58,6 34,5 6,9 0,0 0,0 

Középiskolai 

versenyek 
42,9 13,3 0,0 13,3 6,7 66,7 

Felvételi / érettségi 

felkészítő 
40,0 50,0 0,0 7,1 0,0 35,7 

Próba-érettségi 11,4 25,0 0,0 0,0 0,0 50,0 
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A működő aktív szolgáltatás minősítés z intézményi honlapokon található információ alapján 

került meghatározásra. Ha egy elemi szolgáltatás online „nem látható”, akkor a tényeges működéstől függetlenül 

nem kaphatott működő aktív szolgáltatás minősítést.  
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Az online adatgyűjtés alapján az egyes elemi szolgáltatások esetében felmerülő hozzáférési 

korlátozások az alábbi arányban fordulnak elő. 

8.2.1.4. tábla: Működő aktív szolgáltatások hozzáférési korlátjai  

– Felsőoktatási tanulmányok előtti és a felvételi sikerességét segítő szolgáltatások 

 Hozzáférési korlátozások (%) 

 Anyagi Létszám Szociális 

Felvételi / érettségi felkészítő 64,3 78,6 0,0 

Nyílt nap 0,0 6,9 0,0 

Középiskolai tájékoztatók 0,0 3,5 0,0 

Középiskolai versenyek 0,0 46,7 0,0 

Próba-érettségi 0,0 75,0 0,0 
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A táblázatban az intézményi honlapok alapján jól működő szolgáltatásként jellemzett elemi 

szolgáltatások szerepelnek. 
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6.2.2 A beavatkozások jellemzői 

 

A kutatásba bevont beavatkozások köre, sikerességük 

Az intézmények hazai hallgatókat célzó toborzási 

rendszere kiépültnek tekinthető, míg a felvételi, 

érettségi előkészítő rendszer jóval inkább 

hézagosnak – inkább csak a nagy presztízsű 

intézményekben jelenik meg, de jellemzően erről a 

területről mostanában megvalósított 

szolgáltatásfejlesztéseket nem tártunk fel. Ennek 

megfelelően a beavatkozások jelentős része csak 

egyes elemek hatékonyabbá tételét szolgálják, illetve néhány esetben olyan kiegészítő elemeket 

jelentenek, melyektől a potenciális hallgatók jobb elérését várják. Ennek megfelelően jellemző, 

hogy a feltárt beavatkozások mindegyikét jó gyakorlatnak tartják az interjúalanyaink. 

A hallgatókért folyó versenyt jelzi, hogy majd minden intézmény esetében jeleztek olyan 

szolgáltatást, mely a toborzást hivatott javítani. Különösen sok ilyen beavatkozásról számoltak be 

az intézményi toborzás szakértőin túl azok, akiket a tehetséggondozás kapcsán kerestünk fel. Ez 

jól mutatja, hogy nem csak a potenciális hallgatókért folyik verseny, hanem külön a tehetségekért 

is – sőt több esetben ezen tehetséges hallgatók célirányos felvételi felkészítése is megjelenik 

(LFZE, SOTE).   

Kutatásunk nem várt megdöbbentő eredménye viszont, hogy nem találkoztunk olyan 

beavatkozás, mely a mesterképzésekre való toborzást célozta volna. Sőt a többi szolgáltatási 

terület beavatkozásai alapján sokkal inkább úgy tűnik, hogy az intézmények inkább egy defenzív 

policy jellemzi. Azaz igyekeznek a tehetséges hallgatókat minél inkább az intézményhez kötni, és 

falon belül kikövezni a következő képzési szint kapujához vezető utat. 

  

6.2.2.1. tábla: A toborzással kapcsolatos 

beavatkozások áttekintése 
Információt szolgáltató intézmények 10 

Információt szolgáltató interjúalanyok 13 

Említett beavatkozások száma 43 

Feltárt beavatkozások száma 15 

Jó gyakorlatnak tekintett beavatkozások száma 13 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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A beavatkozások anyagi forrása: 

Az intézmények a képzéseikre történő toborzás kapcsán meglehetősen magukra vannak hagyva a 

finanszírozás szempontjából. A pályázati forrásból 

is finanszírozott programok esetében is olyan 

szolgáltatásokra kell gondolni, mikor egy már futó 

rendszerre (TÁMOP program, Kutató Éjszakája) 

illesztenek egy középiskolásokat (is) megszólító 

rendezvényt. A külső források esetében pedig a 

BME esetében egy az intézményhez erősen kötődő 

alapítvány segíti a toborzó munkát, illetve 

Debrecenben egy könyvesbolt ad helyszínt az 

egyetem középiskolásokat is célzó 

tudománynépszerűsítő programjának. 

 

A szolgáltatási rendszer működési, működtetési céljai  

A toborzással kapcsolatos szolgáltatások működésének elsődleges célja egyértelmű: Minél 

nagyobb számban jelentkezzenek hozzájuk. Másodlagos cél pedig, hogy minél nagyobb arányban 

legyenek azok, akik sikeresen fogják tudni elvégezni felsőoktatási tanulmányaikat. Az ELTE-s 

szakértőnk ezzel kapcsolatban ekként fogalmazott „Az ELTE ne legyen mindenki számára 

elérhető, de legyen mindenki számára kívánatos!” Más intézményeknél viszont az életben 

maradáshoz szükséges minimális hallgatói létszám garantálása is komoly kihívásokat jelent, s a 

minőségi szempontok kevésbé játszanak szerepet. „Elsősorban a régiónkban működő középfokú 

intézményekkel való kapcsolatfelvétel és aktív kommunikáció során célunk, hogy betöltsük régiós 

felsőoktatási szerepünket és az innen felsőoktatásba jelentkezők minél nagyobb számban 

válasszanak minket.” – DUF. 

Ezen felül a szolgáltatás célrendszere kapcsán felmerült még a pályaorientáció elősegítése, 

valamint, hogy a megszólítottak élményekben részesüljenek, emocionális megmozgassa őket az 

intézmény (az ilyen jellegű programok sokszor építenek a felsőbb évesek aktív 

szerepvállalására). A toborzás kapcsán fontosnak tartjuk megemlíteni azokat a célokat is, 

amelyekről előzetes hipotéziseink alapján úgy véltük, hogy fel fognak bukkanni, de ennek 

ellenére nem artikulálódott sem az online kitöltés, sem az interjúk során: 

 A felsőoktatás, diplomás, értelmiségi életút vonzóvá tétele 

 A felsőoktatással, intézményekkel kapcsolatos tévhitek proaktív eloszlatása, ezzel 

összefüggésben brand-építés 

 A középiskolai versenyek és a felvételi / érettségi felkészítő rendszerek fejlesztése 

 A mesterszintű szakokra történő toborzás 

    

6.2.2.2.ábra: A  toborzással kapcsolatos 

beavatkozások finanszírozási háttere 

 
Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

35 

Belső forrás 

Pályázati forrás Külső forrás 

2 

 

6 
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Beavatkozások általános célrendszerekhez való kapcsolódása 

A toborzás kapcsán az általános benyomás, hogy az intézményeknek egy csökkenő létszámú 

kohorszt kell elérnie, egy olyan környezetben, ahol a 

felsőoktatásba történő belépési küszöb a 

finanszírozás oldaláról egyre magasabbra kerül. Ez 

elsődlegesen az államilag támogatott helyek 

trendszerű csökkenésében érhető tetten. Ennek 

eredményeként kiélezettebbé válik a verseny a 

hallgatókért, miközben – már csak a demográfiai 

folyamatok miatt – a toborzási kapacitásokat nem 

kell lényegesen bővíteni. Ennek megfelelően a 

szolgáltatások színvonalasabbá tételére, valamint új, 

versenyelőnyt jelentő szolgáltatások bevezetésére 

koncentrálnak az intézmények. A tehetséges 

hallgatók megszólítása érdekében pedig jellemzőek 

a középiskolások számára szervezett versenyek és 

szakmai programok, ugyanakkor az érettségire 

felkészítő szolgáltatások csak az elit egyetemek esetében maradtak meg, s ezek esetében a 

felsőoktatási tanulmányok beválásának elősegítése is szerepet kap. A tanfolyamon résztvevők 

belekóstolhatnak az egyetemi légkörbe, megvilágítják számukra a középiskolai és az egyetemi 

tananyag kapcsolódási pontjait. 

A fejlesztések, beavatkozások konkrét céljai 

A toborzással kapcsolatos szolgáltatásokat négy markáns csoportra oszthatjuk, de csak az első kettő 

köréből kerülte ki nagy számban feltárt beavatkozások.  

 Az első csoportba azok tartoznak, melyek a potenciális hallgatókat az intézménybe 

kívánják csalogatni. Ezen a területen megvalósuló beavatkozások a következőket 

célozzák: 

o nyílt nap, egyéb nyílt program 

o középiskolásoknak szervezett versenyek 

o szülők számára tájékoztató tartása 

  

                                                           
17

 Értékek: Üres mező esetében az adott cél az adott szolgáltatási alterületen nem jelenik meg markánsan, „+” 

jelölés esetében az adott cél az adott alterület fejlesztésében szereppel bír, „X” jelölésnél pedig az adott alterület 

fejlesztései elsődlegesen e cél megvalósítását célozzák. 

 

6.2.2.3. tábla: A toborzással kapcsolatos 

beavatkozások illeszkedése az általános 

szolgáltatásfejlesztési célrendszerekhez 
Meglévő szolgáltatás(ok) színvonalasabbá tétele X 

Meglévő szolgáltatás(ok) kapacitás bővítése + 

Portfólió bővítés, új szolgáltatások bevezetése X 

Hozzáférés megkönnyítése + 

Hatékonyabbá tétel IKT fejlesztéssel  

Személyi juttatások bevezetése, bővítése  

Tanulmányi teljesítmény növelésének segítése + 

Lemorzsolódás csökkentése  

Piaci források becsatornázása  

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése 

alapján
17
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 A második csoportba azok, melyek az intézmény falain kívül igyekeznek megszólítani a 

felvételi szempontjából fontos csoportokat. Ezen a területen megvalósuló beavatkozások a 

következőket célozzák: 

o Részvétel oktatási, képzési kiállításokon  

o Kitelepülés középiskolákba: próbaórák, tájékoztatók tartása 

o Kapcsolatépítés és ápolás középiskolák igazgatóival 

 A harmadik csoport a virtuális térben történő találkozások mennyiségének és 

minőségének növekedést szolgálná. Ugyanakkor ez utóbbi kategória gyakorlatilag fiktív, 

mindössze a Miskolci Egyetem egy animációs filmhez kapcsolódó online játéka sorolható 

ebbe a kategóriába. Ez különösen azért érdekes, mert az IKT generált fejlesztések minden 

területen nagy szerepet játszanak a fejlesztésében, miközben a digitális technológia 

változásaira legfogékonyabb középiskolás korosztály megszólítása érdekében épp ezzel 

az eszközzel nem élnek az intézmények. 

 A negyedik csoportba tartoznának a felvételi, érettségi előkészítők, melyek esetében 

megfigyelhető, hogy mióta a felvételi kikerült az egyetem feladatköréből (a kétszintű 

érettségi bevezetésével), csak a legelhivatottabb oktatók maradtak meg azokban a 

programokban, melyeknek célja a középiskolások felvételi sikerességének biztosítása. 

Ezen a területen egyértelmű visszafejlődés tapasztalható, új beavatkozások nem történtek, 

s eben csak a felsőoktatási bekerüléshez kötelezően előírt emelt szintű érettségi tud 

változást hozni. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ezen szolgáltatások szinte minden 

esetben fizetősek, azaz nem a szociális, társadalmi szempontok alapján elmélyítéséhez 

járulnak hozzá a felsőoktatás hozzáférése kapcsán. 

A feltárt beavatkozások hatékonysága 

A szolgáltatások egyik felénél a hatékonyságot elsődlegesen a résztvevők számával mérhetjük, 

főként azon programok esetében, melyek az intézmények általános működési gyakorlatává 

váltak. Ebből a szempontból a szakértőink a feltárt beavatkozásokkal elégedettek voltak, 

ugyanakkor fontos, hogy az érdeklődők száma nem egyenes arányban áll a jelentkezők számával, 

mely megnehezíti a hatékonyság tényleges megítélését. Más szolgáltatások esetben – ahol 

például nem elégséges a résztvevők száma – még kiforratlanságra panaszkodtak, illetve ezen 

szolgáltatások esetében rendkívül fontos a promótálás és annak hatékonysága. Ugyanakkor a 

terület általános jellemvonása alapján az ilyen jellegű próbálkozásoknak is helye van, hiszen 

általános a bizonytalanság abban, hogy a potenciális felvételizők és azok részcsoportjainak (pl.: 

átlaghallgatók – tehetségesek, humán – reál beállítottságúak, egyetemvárosban élők - vidékiek) 

megszólításának melyek a leghatékonyabb eszközei.  

Az intézmény falán kívül megvalósuló programok esetében a visszajelzés még kevésbé 

egyértelmű. A megjelenés önmagában nem siker, viszont például a hatékonyság méréséhez 

szükséges látni, hogy mely intézményből mennyien jelentkeztek hozzájuk. (Egyik interjú 

alanyunk szerint jelenleg csak a felvettek középiskolai megoszlását látják, a jelentkezőkéhez nem 

férnek hozzá.). A jelentkezők számának köszönhetően, Pécsen például benyomásként 
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fogalmazódott meg, hogy a szokványos rekrutációs bázisnak tekinthető intézményekből az 

érdeklődés csökkent az intézmény felé, amely miatt igyekeznek még több intézménybe eljutni. 

Az érettségi felkészítők esetében viszont meglehetősen könnyű a hatékonyságmérés, ez sok 

esetben a szolgáltatás promóciós anyagaiban is megjelenik.  

Szolgáltatások hozzáférhetősége és a beválása:  

A toborzással kapcsolatos szolgáltatások esetében jellemző, hogy az intézmények semmilyen 

hozzáférési gátat nem alkalmaznak – ez alól kivétel az érettségi felkészítők jelentenek. Azokban 

az esetekben, ahol egy-egy program regisztrációhoz kötött ott is egyértelműen az elérhetőségek 

összegyűjtése a cél. 

A toborzás kapcsán a tehetségesek megszólításának 

fontossága a mellékelt táblázatból is kitűnik. Minden 

második szolgáltatás ezt a célt (is) szolgálja. A 

szakmai kapcsolatrendszer fejlődése esetében a 

felkészítőkre és a tanulmányi versenyekre érdemes 

gondolni, utóbbiak záró fordulója rendszerint 

szóbeli, és lehetőséget biztosít arra, hogy a 

középiskolások az intézmény egy-két oktatójával is 

találkozzanak. A tanulmányok általános beválása 

összefügg a megfontolt szakválasztással, és ez 

fokozottan igaz a lemorzsolódás esetében. Ugyanakkor úgy véljük, hogy rendszerszinten a 

lemorzsolódás elleni küzdelem az egyik legfontosabb célnak kellene lennie, hiszen a rossz 

szakválasztás alapvetően veszélyezteti a felsőoktatási tanulmányok sikerességét, a 

diplomaszerzést még abban az esetben is, ha sikeres a pályamódosítás, hiszen az elvesztegetett 

államilag támogatott szemeszterek komoly problémát jelenthetnek. 

A célcsoportok elérésének gyakorlata 

A célcsoport elérése esetében a személyes kontaktálás játssza a meghatározó szerepet, marketing 

tevékenységükbe sokan igyekeznek egy informális középiskolai hálót szervezni maguk köré – 

ezeknek a hálóknak a kulcsszereplői a középiskolák igazgatói. Ezen kapcsolatokon keresztül 

hirdetik programjaikat, küldik ki plakátjaikat, és települnek ki az iskolákba. Az intézmények 

egyértelműen arra törekednek, hogy fizikális kapcsolat jöjjön létre közöttük és a potenciális 

hallgatók között, ilyen szempontból fontosak számukra az oktatási kiállítások, vásárok is. 

A megvalósított beavatkozások furcsa mód nem koncentrál az online lehetőségekre. Ebből a 

szempontból az intézményi honlapokat tekintik központi elemnek, ezek jellemzően statikus 

elemeket tartalmaznak, a multimédiás lehetőségek kihasználása alacsony. A közösségi média 

használat a toborzás kapcsán nincs fókuszba, bár több intézmény említette az interjúk során a 

jelenlétét ezeken a csatornákon, de a Miskolci Egyetemet kivéve nem tekintenek rá hatékony 

eszközként. 

 

6.2.2.4. tábla: A toborzással kapcsolatos 

beavatkozások hatásai a beválással 

kapcsolatban (N=15) 
Színvonalasabbá teszi a tehetséggondozást 53% 

Segíti a szakmai kapcsolatrendszer fejlődését 40% 

Elősegíti a hallgatók hatékonyabb tanulását 40% 

Segíti a képzési teendőkre való koncentrálást 33% 

Csökkenti a lemorzsolódást 27% 

Növeli a diploma értékét 0% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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Közvetlen hatások az egyénre: 

A toborzással kapcsolatos beavatkozások alapvetően 

hatnak abba az irányba, hogy a középiskolások saját 

maguk hozzák meg a rájuk vonatkozó 

továbbtanulási döntéseket. Ennek megfelelően a 

toborzási tevékenységek fő fókusza, hogy 

információt adjanak az intézmények melletti 

döntések meghozatalához. Szinten markánsan 

megjelenik a személyes kapcsolatokra való építés, mely mögött az húzódik, hogy az ismerősebb 

közeget a hallgatók szívesebben választják. Ezt segíti elő az is, hogy a szolgáltatás legtöbbje 

csoportosan (is) igénybe vehető. Az intézmény számára ez azért hatékonyabb, mert egyszerre egy 

közösséget, társaságot tud megszólítani, és így a közös élmény segíti az intézmény szempontjából 

pozitív döntés meghozatalát. Ilyen szempontból a leghatékonyabb eszköznek a középiskolások 

számára szervezett nyári táborok tűnnek. 

Szociális és társadalmi hatások: 

Szociális, társadalmi vetület kapcsán rendkívül 

érdekes, hogy a feltárt beavatkozások a legkevésbé a 

társadalmi mobilitás elősegítését célozzák, szemben 

a hátránykompenzációval és az esélyegyenlőséggel. 

Sok szakértő ennek kapcsán kiemelte azt, hogy a 

különböző toborzási technikák alapvetően segítik 

azokat a jelentkezőket, akik információs deficittel 

rendelkeznek társadalmi hátterüknek, szociális közegüknek köszönhetően, így megvalósítva az 

esélyegyenlőséget és a társadalmi mobilitást. 

Beavatkozások általános jellemzése 

A mellékelt táblázatban jól látszik az a már többször említett tény, hogy a toborzási rendszer 

átfogó átalakítására egyik intézmény sem 

vállalkozott az utóbbi időben, jóval inkább azon 

szolgáltatások bevezetésére koncentrálnak, melyek 

más intézményben már beváltak, illetve olyan 

szolgáltatások bevezetésével próbálkoztak, melyek 

lokálisan vagy országosan kedvezőbb helyzetbe 

hozzák őket. Rendszerszintű beavatkozásoknak 

pedig a széles körben elterjedt nyílt napok fejlesztését tüntettük fel, melyek jellegzetessége, hogy 

több szolgáltatást (felvételi tájékoztatás, óralátogatás, szakismertetők) igénybe tudnak venni az 

érdeklődők.  

Mivel a hazai felsőoktatási rendszer jó gyakorlatainak az úttörő jellegű szolgáltatási 

beavatkozásokat tekintettük, így ezek közül mutatunk be az alábbiakban néhány egyedi 

6.2.2.5. tábla: A toborzással kapcsolatos 

beavatkozások hatásai az egyén szintjén 

(N=15) 
Elősegíti az önállósodást, önálló életkezdést  47% 

Elősegíti a személyes kapcsolati háló fejlődését 40% 

Elősegíti a közösségi kapcsolati háló fejlődését 33% 

   

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

6.2.2.6. tábla: A toborzással kapcsolatos 

beavatkozások hatásai az egyén szintjén 

(N=15) 
Elősegíti az esélyegyenlőséget 40% 

Elősegíti a hátránykompenzációt 33% 

Elősegíti a társadalmi mobilitást  20% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

6.2.2.7. tábla: A toborzással kapcsolatos 

beavatkozások áttekintése (N=43)  

 Egyedi Rendszerszintű 

 

 

Követő 15 4 

Úttörő 24 0 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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szolgáltatást, ugyanakkor a rendszerszintű szolgáltatások esetében egy oly nyílt napot 

választottunk, mint követő (máshol is megtalálható) szolgáltatást, mely esetében a legszélesebb 

az egyszerre elérhető szolgáltatási paletta. Természetesen ezeknek a beavatkozásoknak a 

kivonatát is elérhetővé tesszük a többi feltárt beavatkozással együtt a tanulmányhoz csatolt 

FOI_Szolg_Beavatkozasok.zip fájlban rendezve.  

Kiemelt rendszerszintű jó gyakorlat  

DE DExpo: Ez egy évente megrendezésre kerülő két napos rendezvény, ahol az érdeklődőknek 

teljes körű tájékoztatást adnak szakokra lebontva, jelenlegi formájában három és fél éve 

működik. A rendezvényen lehetősége van az érdeklődőnek óralátogatásra, és különböző 

előadások megtekintésére (pl.: dumaszínház). A programmal egybekötve részt lehet venni 

pályaorientációs tanácsadáson, életvezetési tanácsadáson, és kampusztúrán is, a szülők számára 

külön tájékoztatót tartanak. Nagyon sikeres, legutóbb 4000-en vettek részt rajta. A rendezvény 

megrendezése előtt már 1-2 hónappal sokan érdeklődnek, hogy mikor kerül megrendezésre a 

DExpo. 

Kiemelt egyedi szintű elemi fejlesztések  

ME Animációs film és online játék: A 2012-es maja világvégéhez kapcsolódóan készítettek egy 

animációs filmet, amivel reklámozni tudják az intézményt. A film arról szól, hogy a Miskolci 

egyetemen összefognak a karok, és a diákok, hogy megmentsék a földet a világ végétől. Ehhez a 

kisfilmhez csináltak egy játékot is. A játék során a játékosnak választania kell egy egyetemi kart, 

és utána a témaköréhez kapcsolódóan tudományos kérdésekre kell helyesen válaszolnia. Egy 

játékban összesen 50 kérdésre kell helyesen válaszolni ahhoz, hogy megnyerje. A játék 

kipróbálásához regisztrálni kell az egyetem honlapján, ezáltal utána könnyebben tudnak 

tájékoztató hírleveleket küldeni. Két évvel ezelőtt az animációs filmmel az Edukáción díjat 

nyertek. A játék linkje: https://apps.facebook.com/jatszva_az_egyetemre/  A kisfilm linkje: 

http://www.youtube.com/watch?v=HDO_aJC8bNU. 

DUF Középiskolásoknak szervezett mozi: Dunaújvárosi középiskolások számára ingyenes mozit 

hirdetettek, ahol a filmnézés előtt egy 10 perces bemutatkozót tartott a főiskola vezetősége az 

intézményről. A toborzás során olyan elemet szerettek volna bevonni a kampányukba, ami eltér a 

szokványos bemutatkozástól, népszerűsítéstől. Ezzel a programmal azt is ki akarták fejezni, hogy 

a Dunaújvárosi Főiskola odafigyel az emberekre, hogy fontos az intézménynek, hogy a diák jól 

érezze magát. Ebben az évben indult ez a szolgáltatás, és az első alkalom sikeres volt. A moziban 

minden helyet meg tudtak tölteni, évi egy alkalommal tervezik megrendezni ezt az eseményt. 

SOTE Előkészítő tanfolyam: A szolgáltatás akkor alakult ki, amikor "felvételiztetés" még ment, 

de azóta is folyamatosan igény van egy ilyen típusú szolgáltatásra, azok körében, akik emelt 

szintű érettségire készülnek, mert a SOTE-ra (esetleg az állatorvosira) szeretnének járni. A 

szolgáltatás önköltséges, a jelentkezőknek egy tanévre 95 ezer Ft-ot kell fizetni. „Ez első hallásra 

soknak tűnik”, de ezért 130 órát kapnak a hallgatók, ami egy kevés – bővítésre szoruló – labor 

gyakorlatot is tartalmaz.  
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6.2.3 Fejlesztési tervek és azok gátjai 

A szakértők válaszai alapján a toborzással kapcsolatos fejlesztések esetében  némileg nagyobb 

szerepet fognak kapni az online lehetőségek, de alapvetően tovább tart a személyes 

kapcsolatépítésen alapuló szolgáltatásfejlesztés. 

 Az online oktatás népszerűsítésének fellendítése. 

 Középiskolákat is érintő játékok fejlesztése (Facebook játék, kincskereső játék). 

 Pályaorientációs applikációk tervezése közösségi oldalakon. 

 Érettségire való felkészítő kurzusok indítása. 

 Különböző vetélkedők tervezése középiskolai diákok, középiskolák, iskolai csoportok 

részére. 

 Kihelyezett tanórák középiskolásoknak. 

 Pályaorientációs tanácsadás, kiadványok, rendezvények. 

A szolgáltatási alterület fejlesztése esetében a legnagyobb probléma a jelenlegi humán kapacitás 

és a bevezetéshez és működtetéshez szükséges anyagi források elégtelensége. Ezen problémák 

pályázati úton való kezelése nagy segítség lenne az intézményeknek. A humán kapacitás 

szakértelme és az infrastrukturális vonatkozások nem jelentenek problémát az alterület 

fejlesztésében.  

6.2.3.1. tábla: A fejlesztési tervek gátjai - felsőoktatási tanulmányok előtti és a felvételi sikerességét segítő 

szolgáltatások 

 BCE DF ELTE ME PTE SZTE 

Nincs egységes (intézményi) akarat Nem Nem Igen Nem Nem Igen 

Jelenlegi munkaerő-állomány mellett nincs 

kapacitás 
Nem Igen Igen Igen Nem Igen 

Jelenlegi munkaerő-állomány nem 

rendelkezik a szükséges speciális tudással 
Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Nem biztosított a szolgáltatásokhoz 

szükséges helyigény (terem, iroda, stb.) 
Igen Nem Nem Nem Nem Nem 

Nem biztosították a szolgáltatás 

kialakításához szükséges anyagi erőforrások 
Igen Nem Nem Igen Nem Igen 

Nem biztosították a szolgáltatás 

működtetéséhez  szükséges anyagi 

erőforrások  

Nem Nem Igen Igen Nem Igen 

 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hat intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 
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Az alábbi táblában viszonyítási pontokként, példaszerűen szerepeltetjük a felsőoktatási 

tanulmányok előtti és a felvételi sikerességét segítő szolgáltatások fejlesztésének gátjait más 

hallgatói alszolgáltatási területekkel.  

6.2.3.2. tábla: A fejlesztési tervek gátjai – nagykép – felsőoktatási tanulmányok előtti és a felvételi sikerességét 

segítő szolgáltatások 

 
Egyáltalán nem 

probléma 

Nem számottevő 

probléma 

Közepes 

jelentőségű 

probléma 

Jelentős 

probléma 

Nincs egységes 

(intézményi) akarat 

Könyvtár, Felvételi 

támogatás, 

Minőségbiztosítás 

Szakok közötti 

átjárás, Könyvtár, 

Hallgatói juttatások 

Nemzetköziesedés, 

Toborzás, Alumni 
- 

Humánerőforrás 

kapacitáshiány 

Eljárási díjjak, 

Hallgatói élet, 

Tehetséggondozás 

Kollégiumok Könyvtár 
Toborzás, 

Karriertámogatás, 

Minőségbiztosítás 

Humánerőforrás  

kompetencia hiány 

Hallgatói élet, 

Toborzás, 

Minőségbiztosítás 

Kollégiumok Felvételi támogatás 

Hallgatói 

integráció, 

Hallgatói 

juttatások, 

Toborzás 

Infrastrukturális 

korlátok  

Karriertámogatás, 

Nemzetköziesedés, 

Toborzás 

Felvételi támogatás, 

Hallgatói juttatások, 

Speciális hallgatói 

csoportok 

Hallgatói 

integráció, 

Kollégiumok 

- 

Anyagi források 

hiánya - bevezetés 
- 

Hallgatói juttatások, 

Tehetséggondozás 

Gyakorlati tudás 

megszerzése, 

Alumni, Eljárási 

díjjak 

Minőségbiztosítás, 

Nemzetköziesedés 

Toborzás 

Anyagi források 

hiánya - működtetés 

- 

Speciális hallgatói 

csoportok, 

Tehetséggondozás, 

Eljárási díjjak 

Felvételi támogatás, 

hallgatói integráció, 

Minőségbiztosítás 

Hallgatói élet, 

Nemzetköziesedés 

Toborzás 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hat intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott  

Értelmezés: Jelentős probléma: intézmények több mint 50 százaléka esetében; Közepes jelentőségű probléma: 

intézmények 33%-49%; Nem számottevő probléma: intézmények 1-32%; Egyáltalán nem probléma: 0% 
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6.3 Felsőoktatási hallgatóvá válást és megmaradást segítő szolgáltatások 

6.3.1 Szolgáltatások jellemzői 

A legfontosabb szolgáltatások értékelése az alábbi táblában tekinthető át.  

6.3.1.1. tábla: Legfontosabb szolgáltatások értékelése  

– lemorzsolódás csökkentése érdekében nyújtott legfontosabb szolgáltatások értékelése 

 DE DF PE PTE SZTE  

Legfontosabb 

karriertanácsadás 
szakértői 

tanácsadás 

felzárkóztató 

kurzusok 

tanácsadás, 

pályaorientáció 

tanulmányi 

tanácsadás 
szolgáltatás 

megnevezése 

megfelelő közepes megfelelő megfelelő közepes 
szolgáltatás 

működése 

Második 

legfontosabb 

tehetséggondozás 
szakmentori 

segítség 
korrepetálás kreditelismerés  

szolgáltatás 

megnevezése 

jó kialakulóban megfelelő jó  
szolgáltatás 

működése 

Harmadik 

legfontosabb 

tanulmányi 

osztályok 

tanácsadása 

oktatói 

segítség 
tanácsadás képzési iránytű  

szolgáltatás 

megnevezése 

jó esetleges rossz jó  
szolgáltatás 

működése 

Negyedik 

legfontosabb 

szociális okból 

lemorzsolódók 

segítése 

    
szolgáltatás 

megnevezése 

jó     
szolgáltatás 

működése 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Összességében elmondható, hogy a Felsőoktatási hallgatóvá válást és megmaradást segítő 

szolgáltatások alterülethez tartozó vizsgált elemi szolgáltatások közül egyedül a mintálhigéniás, 

életvezetési tanácsadás működik az intézmények döntő többségében. Ezen elemi szolgáltatások 

szervezési szintje vegyes, a többségük inkább intézmény szinten szervezett. E tekintetben a 

mintálhigéniás, életvezetési tanácsadás esetében tekinthető leginkább heterogénnek a gyakorlat. 

6.3.1.3. tábla: Szolgáltatási paletta – Felsőoktatási hallgatóvá válást és megmaradást segítő szolgáltatások 

 Működő 

aktív 

szolgáltatás 

(%) 

Szervezési szint (%) 
Intézményi 

szinten 

elérhető 

Minden 

karon 

elérhető 

Karok 

többségénél 

elérhető 

Campusokon 

elérhető 

Karok 

kisebbségén 

elérhető 

Mentálhigiénés, 

életvezetési 

tanácsadás 

62,9 59,1 9,1 4,6 22,7 4,6 

Pszichológus 45,7 56,3 12,5 0,0 25,0 6,3 

Vizsgafelkészítés 28,6 70,0 10,0 0,0 0,0 20,0 

Korrepetálás, 

felzárkóztató 

kurzus 

20,0 14,3 0,0 0,0 0,0 85,7 

Kortárssegítő 

csoport 
20,0 14,3 0,0 0,0 0,0 85,7 

Tanár közvetítés 5,7 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A működő aktív szolgáltatás minősítés z intézményi honlapokon található információ alapján 
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került meghatározásra. Ha egy elemi szolgáltatás online „nem látható”, akkor a tényeges működéstől függetlenül 

nem kaphatott működő aktív szolgáltatás minősítést.  

Az online adatgyűjtés alapján az egyes elemi szolgáltatások esetében felmerülő hozzáférési 

korlátozások az alábbi arányban fordulnak elő. 

6.3.1.4. tábla: Működő aktív szolgáltatások hozzáférési korlátjai – Felsőoktatási hallgatóvá válást és 

megmaradást segítő szolgáltatások 

 Hozzáférési korlátozások (%) 

 Anyagi Létszám Szociális 

Tanár közvetítés 50,0 0,0 0,0 

Vizsgafelkészítés 40,0 80,0 0,0 

Korrepetálás, felzárkóztató kurzus 14,3 42,9 14,3 

Kortárssegítő csoport 14,3 42,9 14,3 

Mentálhigiénés, életvezetési tanácsadás 4,6 18,2 18,2 

Pszichológus 0,0 12,5 18,8 
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A táblázatban az intézményi honlapok alapján jól működő szolgáltatásként jellemzett elemi 

szolgáltatások szerepelnek. 

A BME-ben a leginkább kidolgozott a gólyáknak nyújtott tájékoztatás 

6.3.1.5. tábla: A gólyáknak szóló tájékoztató tartalma 

 nyújtanak-e információt az alábbiakról? 

 BME ME SE 

beiratkozásról Igen Nem Igen 

szociális juttatásokról Igen Nem Igen 

hallgatói szervezetekről Igen Nem Igen 

közösségi életről Igen Nem Igen 

diákigazolvány 

intézéséről Igen Nem Igen 

sportolási lehetőségekről Igen Nem Igen 

hallgatói 

önkormányzatról Igen Nem Igen 

költségtérítésről Igen Nem Nem 

ösztöndíj-lehetőségekről Igen Nem Igen 

karrierlehetőségről Igen Nem Nem 

könyvtár használatról Igen Nem Igen 

diákhitel ügyintézésről Nem Nem Nem 

tehetséggondozásról Igen Nem Igen 

tanácsadásokról Igen Nem Nem 

kollégiumi elhelyezésről Igen Nem Igen 
 

Forrás: Szakértői online survey 
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6.3.2 A beavatkozások jellemzői 

 

A kutatásba bevont beavatkozások köre, sikerességük 

A hallgatóvá válás egyik legnehezebb időszaka a 

felsőoktatási tanulmányok kezdete, amikor 

legnagyobb a lemorzsolódás esélye. Éppen ezért 

szinte valamennyi intézményben találkoztunk olyan 

szolgáltatással, melyek a hallgatók egyetemi 

polgárrá válását segítették elő. Mivel minden 

kutatásba bevont intézmény egyetemi hallgatói 

önkormányzatának elnökével is készítettünk interjút, 

a hallgatói integrációt segítő beavatkozásokat intézményi és hallgatói oldalról is megismertük. 

Ezt mutatja a témában nyilatkozó interjúalanyok magas száma. (Fontos megemlíteni, hogy a 

hallgatói szabadidős élettel kapcsolatos programokat külön fejezetben vizsgáljuk, melyek szintén 

rendelkeznek integrációs erővel. De ebben a fejezetben csak a felsőoktatási tanulmányok 

bevállalását elősegítő beavatkozásokat vesszük számba.)    

A beavatkozások anyagi forrása: 

A felsőoktatási tanulmányok sikerességét elősegítő beavatkozások esetében a pályázati 

forrásoknak jelentős szerepük van a tanácsadással 

kapcsolatba hozható szolgáltatások körében. Ezek 

a lehetőségek főként a TÁMOP 4.1.1 pályázat 

keretében kerültek kiépítésre a Karrier Irodákhoz, 

illetve a Hallgatói Szolgáltató Irodákhoz, 

diáktanácsadó Irodákhoz kapcsolódóan. Az 

interjúk általános tapasztalata, hogy ezen 

tanácsadások fenntartási költsége a támogatási 

időszak után nem kigazdálkodható az intézmények 

számára, és ennek megfelelően a szolgáltatások 

színvonalának csökkenése, esetleg megszűnése 

várható. A többi hallgatói integrációt segítő 

szolgáltatás esetében jellemző, hogy az 

intézmények önerőből igyekeznek ezeket a szolgáltatásaikat fejleszteni. 

  

6.3.2.1. tábla: A hallgatói integrációval 

kapcsolatos beavatkozások áttekintése   
Információt szolgáltató intézmények 10 

Információt szolgáltató interjúalanyok 17 

Említett beavatkozások száma 26 

Feltárt beavatkozások száma 14 

Jó gyakorlatnak tekintett beavatkozások száma 14 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

6.3.2.2. ábra: A hallgatói integrációval  

kapcsolatos beavatkozások finanszírozási 

háttere 

 
Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

10 

Belső forrás 

Pályázati forrás Külső forrás 

 

 

5 
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A szolgáltatási rendszer működési, működtetési céljai  

Az összegyűjtött szakértői véleményekben három fontos terület jelenik meg: „Az intézmény 

fontosnak tartja a felvettek tájékozottságának növelését, továbbá nagy hangsúlyt helyeznek a 

felvett hallgatók tanulmányi és életviteli beilleszkedésének segítésére.” Ennek megfelelően a 

következő csoportokat különíthetjük el:  

 A beavatkozások száma alapján a mentálhigiénés és egyéb hallgatói tanácsadások 

alkotják a legnépesebb csoportot, ide értjük a kortárs segítő csoportok létrehozását is. 

Ezek célja, hogy segítse a hallgatókat megküzdeni a megváltozó élethelyzetükből, fiatal-

felnőtt kori problémáikból adódó kihívásokkal. Ezeket a szolgáltatásokat az esetek 

felében pályázati forrásból sikerült az intézmények létrehozni, fejleszteni. Intézményi 

interjúalanyaink fontosnak tartják ezt a területet, de érződik, hogy az intézmények e 

rendszerek fenntartását nem tekintik kiemelt feladatnak. Például az egyik intézmény 

Diáktanácsadó Irodájának dologi költsége évek óta folyamatosan csökken, egy évre 

100.000 Ft.  

 A második csoportba tartozó támogató szolgáltatásokra az intézmények már inkább 

tekintenek úgy, mint a fő feladatukhoz kapcsolódó szolgáltatásokra. Ide tartoznak a 

hallgatók tanulmányi tennivalóival összefüggő támogatások, mint az adminisztratív 

ügyintézés, vagy a tanulmányi követelmények teljesítése. A gyakorlatban ezek különböző 

mentorprogramokat és korrepetálási lehetőségeket jelentenek. 

 A harmadik csoportba tartoznak azok a szolgáltatásfejlesztésesek, melyek a hallgatók 

jobb információ ellátását igyekeznek biztosítani. Ezek esetében nagy szerepük van az 

internetes felületeknek. 
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Beavatkozások általános célrendszerekhez való kapcsolódása 

A hallgatói integrációt segítő szolgáltatások egyértelmű célja a lemorzsolódás csökkentése. 

Gyakorlatilag mindhárom csoportba tartozó 

szolgáltatásoknak ez a célja, de leginkább a mentor 

és a korrepetálást, felzárkózást lehetővé 

szolgáltatások esetében érhető tetten. Éppen ezért 

ezeket a szolgáltatásokat tekintjük a hallgatói 

integráció sikerességének kulcskérdésének, melyek 

alapvetően képesek hozzájárulni a tanulmányi 

teljesítmény növeléséhez is. Ugyanakkor az első két 

csoport esetében általános vélemény, hogy a 

jelenlegi szolgáltatások kapacitásának növelésére 

van szükség, míg az információ eljuttatása 

érdekében szükséges az online csatornák bővítése, a 

hatékonyabb kommunikáció, a honlapok karban és 

frissen tartása, a web2-es jelenlét növelése is, ide 

értve a telefonos applikációk fejlesztését is.   

A fejlesztések, beavatkozások konkrét céljai 

A hallgatói integrációval kapcsolatos szolgáltatásfejlesztések céljai az utóbbi időben a 

következők voltak: 

 Egyéni pszichológiai, mentálhigiénés tanácsadások fejlesztése. Főként pályázati forrásból 

megvalósuló fejlesztések, melyek jellemzően a szolgáltatások kapacitás fejlesztését 

jelentették. A szolgáltatás fejlesztés fenntartása a legtöbb helyen kétséges, a szükséges 

szakember állomány jellemzően külsős. 

 Csoportos, esetleg kurzus jellegű tanácsadások, tréning, és kortárs segítés fejlesztése. Ez a 

terület gyakorlatilag mindenben megegyezik az egyéni tanácsadások kapcsán leírtakkal. 

 Előzetes tudásfelmérés és ráépülő felzárkóztató programok működtetése. Ilyen 

programokat kizárólag a középiskolai reáltárgyakra épülő képzések esetében találtunk 

(matematika, fizika), s ennek megfelelően főként a műszaki képzést nyújtó 

intézményekben találunk ilyen jellegű programokat. Ugyanakkor néhány intézmény 

esetében az előzetes tudásmérés hiányzik a rendszerből, így a már „megvalósuló” 

tanulmányi kudarc eredményezi, eredményezheti a korrepetálásba való bekapcsolódást. 

 Mentor programok működtetése azokban az intézményekben jelenik meg markánsan, 

melyek esetében a rekrutációs bázist nem a több generációs diplomás családok gyermekei 

jelentik, illetve nagy a tanulmányi kudarc bekövetkeztének az esélye. 

                                                           
18

 Értékek: Üres mező esetében az adott cél az adott szolgáltatási alterületen nem jelenik meg markánsan, „+” 

jelölés esetében az adott cél az adott alterület fejlesztéseben szereppel bír, „X” jelölésnél pedig az adott alterület 

fejlesztései elsődlegesen e cél megvalósítását célozzák. 

 

6.3.2.3. tábla: A hallgatói integrációval 

kapcsolatos beavatkozások illeszkedése az 

általános szolgáltatásfejlesztési 

célrendszerekhez 
Meglévő szolgáltatás(ok) színvonalasabbá tétele  

Meglévő szolgáltatás(ok) kapacitás bővítése X 

Portfólió bővítés, új szolgáltatások bevezetése + 

 
Hozzáférés megkönnyítése  

Hatékonyabbá tétel IKT fejlesztéssel + 

Személyi juttatások bevezetése, bővítése  

Tanulmányi teljesítmény növelésének segítése X 

Lemorzsolódás csökkentése X 

Piaci források becsatornázása  

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése 

alapján
18
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 Hallgatóként használandó adminisztrációs és oktatási felületek bemutatása, a használatba 

vétel segítése. Ebben a feladatban a feltárt esetekben jelentős szerepet kapnak a Hallgatói 

Önkormányzatok olyan programjai, mint  a gólyatábor, vagy HÖK-ös mentorprogram. 

 Általános információkhoz való hozzáférés megkönnyítése gyakorlatilag valamennyi 

intézmény esetében megjelenhet célként. Ennek ellenére az információkhoz való online 

hozzáférés segítésének fejlesztése csak néhány intézményben valósult meg az elmúlt 

években. 

A feltárt beavatkozások hatékonysága 

A pszichológiai és mentális tanácsadások esetében a szakértők úgy látják, hogy egyértelműen 

jelentős az igény a szolgáltatásokra. Jellemzőnek tartják, hogy különösebb hirdetés nélkül is 

sikerült minden alkalmat betölteni – ugyanakkor ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az 

egyéni szolgáltatások esetében az időpontok szűkössége a rendszerből való kikopáshoz vezet, így 

a szolgáltatási idő növelése azt teszi lehetővé, hogy adott kliens szám mellett a szolgáltatás 

hatékonyabbá válik. Ennek megfelelően a pályázati források elérhetővé válása alapvetően 

segítette a szolgáltatás hatékonnyá válását, viszont a finanszírozás átmeneti jellege miatt a 

területen rendszerszintű változások nem történtek.  

A hallgatók tanulmányi eredményességét segítő szolgáltatások esetében az intézmények 

bevezetett gyakorlataikat jónak tartják, még ha látnak fejlesztési pontokat, főként azon 

beavatkozások esetében, melyek még csak kezdeti stádiumban vannak. Ugyanakkor ezen a 

területen a hatékonyság a tanulmányi eredmények elmozdulásával jól mérhető, és ennek csak 

egyik mutatója a vizsgákon megbukók aránya. Ugyanakkor ilyen adatokat interjúalanyaink nem 

tudtak említeni. 

Szolgáltatások hozzáférhetősége és a beválása:  

A hallgatói integrációt elősegítő szolgáltatások – a tanácsadások kivételével – az első éves 

alapszakosokat, azaz a gólyákat célozza. A célcsoport elérése szempontjából sok tekintetben 

fontos szerepet játszanak a hallgatói önkormányzatok, illetve a szokványos intézményi belső 

kommunikációs csatornák.  

Szakértőink szerint gyakorlatilag minden hallgatói 

integrációt érintő beavatkozás hatással van a 

lemorzsolódás csökkentésére. Ennek feltehetően 

legfontosabb eszköze, hogy a hallgatók első 

lépésben hatékonyan tudjanak a tanulmányi 

feladataikra koncentrálni, hogy tisztában legyenek a 

teendőkkel és elvárásokkal, majd, hogy biztosítva 

legyenek számukra azok a szolgáltatások, melyek 

hozzásegítik őket ahhoz, hogy képesek legyenek a 

képzési követelményeket teljesíteni. A többi 

szempont érvényesülését amolyan járulékos költségnek tekinthetjük. Például a hallgatók által 

6.3.2.4. tábla: A hallgatói integrációval 

kapcsolatos beavatkozások hatásai a beválással 

kapcsolatban (N=14) 
Csökkenti a lemorzsolódást 93% 

Segíti a képzési teendőkre való koncentrálást 78% 

Elősegíti a hallgatók hatékonyabb tanulását 50% 

Segíti a szakmai kapcsolatrendszer fejlődését 29% 

Színvonalasabbá teszi a tehetséggondozást 14% 

Növeli a diploma értékét 14% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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tartott korrepetálásokat jellemzően a tehetségesebb diákok tartják, akik így szakmai 

tevékenységgel tudnak ösztöndíj kiegészítésre szert tenni, miközben a tudásukat is karban tartják, 

fejlesztik. 

A célcsoportok elérésének gyakorlata 

A célcsoport elérése esetében a szokványos belső információs csatornák mellett fontos szerepük 

van a felvételi értesítővel együtt érkező gólya tájékoztatóknak, valamint a Hallgatói 

Önkormányzatoknak, különösen a gólyatáboroknak. Ugyanakkor fontos, hogy van néhány olyan 

hallgatói integrációt segítő szolgáltatás, melyet az intézmények kötelezővé tesznek. Ezek 

jellemzően olyan szolgáltatások, melyek támogatják, hogy a középiskolából nem megfelelő 

tudással érkező hallgatók fel tudjanak zárkózni (BME AlfaProjekt, DUF Szakmentor-hálózat). 

A tanácsadások esetében fontos szerepe van a tanácsadást biztosító szervezet marketing 

tevékenységének, jellemző, hogy amennyiben a kapacitások a maximum közelében vannak, 

akkor a szolgáltatás nem kerül hirdetésre. Éppen ezért nagyon fontosak az olyan újonnan induló 

szolgáltatások, melyek esetében fontos az új lehetőség hírének terjesztése. 

Közvetlen hatások az egyénre 

Több interjúalanyunk is kiemelte, hogy a 

középiskolából a felsőoktatásba kerülés rendkívül 

éles váltás, mely teljesen átalakítja a bekerülő 

hallgató szociális környezetét, főként ha kiszakad 

addigi lakóhelyéről. Mindeközben - szemben az 

erősen irányított középiskolai tevékenységekkel - a 

felsőoktatás munkaszervezése sokkal nagyobb 

mértékben épít az önállóságra, az egyedi problémamegoldó képességre. A váltás élességét jól 

példázza az osztályfőnök szerepe, aki kontrollerként napi szinten követte a fiatal addigi iskolai 

tevékenységét és tanulmányi előmenetelét. Ennek tükrében nem csoda, hogy a hallgatói 

integrációt célzó beavatkozások nagy része igyekszik elősegíteni a hallgatók önállósodását és 

szociális hálózatának fejlődését. 

Szociális és társadalmi hatások: 

Interjúalanyaink is kiemelték, hogy a hallgatói 

integráció fontossága változik a hallgató kulturális, 

társadalmi hátterének, valamint a középiskolában 

megszerzett tudásának függvényében. Éppen ezért 

az alterület szolgáltatási beavatkozásainak jelentős 

része a hátránykompenzációra fókuszál, valamint az 

esélyegyenlőség megvalósulását igyekszik 

elősegíteni, mert az intézmények nem csak a legtehetségesebb hallgatók megtartására 

törekszenek. 

 

6.3.2.5. tábla: A hallgatói integrációval 

kapcsolatos beavatkozások hatásai az egyén 

szintjén (N=15) 
Elősegíti az önállósodást, önálló életkezdést  50% 

Elősegíti a személyes kapcsolati háló fejlődését 50% 

Elősegíti a közösségi kapcsolati háló fejlődését 36% 

   

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

6.3.2.6. tábla: A hallgatói integrációval 

kapcsolatos beavatkozások hatásai az egyén 

szintjén (N=15) 
Elősegíti az esélyegyenlőséget 57% 

Elősegíti a hátránykompenzációt 57% 

Elősegíti a társadalmi mobilitást  21% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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Beavatkozások általános jellemzése 

A hallgatói integrációt segítő beavatkozások fő vonala az utóbbi időben - a TÁMOP forrásoknak 

köszönhetően - a különböző egyéni és csoportos 

tanácsadó lehetőségek elterjedése volt. Az ilyen 

jellegű tanácsadások körre igen széleskörű. A 

szokványosnak mondható egyéni tanácsadások 

között megtalálhatjuk a pszichológiai, 

mentálhigiénés, életvezetési tanácsadást vagy akár a 

jogi tanácsadást, míg a csoportoknál az önismereti és 

kommunikációs tréningeket. A tanácsadásokat csak akkor tüntettük fel úttörő szolgáltatásként, ha 

valami specialitással rendelkeztek (például online tanácsadás), vagy speciális, máshol nem 

megjelenő fókuszuk van (például időgazdálkodási, asszertivitást segítő tréning).  

Mivel a hazai felsőoktatási rendszer jó gyakorlatainak az úttörő jellegű szolgáltatási 

beavatkozásokat tekintettük, így ezek közül mutatunk be az alábbiakban néhány egyedi 

szolgáltatást, ugyanakkor a rendszerszintű szolgáltatások esetében egy oly nyílt napot 

választottunk, mint követő (máshol is megtalálható) szolgáltatást, mely esetében a legszélesebb 

az egyszerre elérhető szolgáltatási paletta. Természetesen ezeknek a beavatkozásoknak a 

kivonatát is elérhetővé tesszük a többi feltárt beavatkozással együtt a tanulmányhoz csatolt 

FOI_Szolg_Beavatkozasok.zip fájlban rendezve. 

Kiemelt rendszerszintű jó gyakorlat  

DUF Szakmentor Hálózat: Az eddig pilot projektként létező rendszert a Főiskola ettől a tanévtől 

terjesztette ki minden hallgatóra, függetlenül, hogy levelező vagy nappali szakokon tanulnak. A 

projekt lényege, hogy minden szak esetében egy oktatót jelölnek szakmentornak, akihez a 

hallgatók bármilyen ügyben fordulhatnak, ennek érdekében fix fogadóórájuk is van, bár a 

megkeresések jelentős része online. A szakmentorok kötelező szakmentori órákat is tartanak a 

szorgalmi időszak elején, közepén és végén, ahol a legfontosabb tanulmányi és adminisztrációs 

ismereteket adják át, a tárgyfelvételtől és vizsgajelentkezéstől, a képzési és 

vizsgakövetelményeken át a tanulás módszertani ismeretek átadásáig. Emellett működik egy 

monitoring rendszer, mely Neptun adatain alapul, és mely jelzi a szakmentor számára, ha 

valamely hallgató nem teljesít megfelelően, ekkor a szakmentornak kell személyes 

kapcsolatfelvételt kezdeményezni. A projektben rendkívül fontosnak tartják, hogy senki ne 

hagyja el úgy a főiskolát, hogy előtte ne konzultált volna a szakmentorral, és ne nézték volna 

végig, hogy milyen más megoldások, lehetőségek vannak, mint a tanulmányok abbahagyása. A 

szolgáltatásról további részletek az esettanulmány fejezetben találhatóak.  

   

6.3.2.7. tábla: A hallgatói integrációval 

kapcsolatos beavatkozások áttekintése (N=43)  
 Egyedi Rendszerszintű 

 

 

Követő 16 1 

Úttörő 8 1 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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Kiemelt egyedi szintű elemi fejlesztések  

BME Alfa Projekt: A projektnek két eleme van: 1. az alfa oldal, amely a bme-re felvételiző 

középiskolásoknak hoztak létre, opcionálisan igénybe vehető szolgáltatás https://alfa.bme.hu/. A 

szolgáltatás 2. eleme egy a képzés megkezdése előtt íratott kötelező 0. zh, amelyen felmérik a 

hallgatók általános matematikai tudását http://www.ttk.bme.hu/altalanos/nyilt/NulladikZH/. Ha a 

hallgató nem éri el a kívánt szintet a teszten, akkor kötelezően felzárkóztató matematika vagy 

fizika képzésre kell járnia. Az alfa honlap gyakorlatilag egy gyakorló felület, mivel az ott 

található feladatokhoz hasonló feladatok vannak a 0. zh-n. A szolgáltatás nyilvános, így 

szakértőnk szerint más intézmények hallgatói is nagy számban használják. 

SOTE Előkészítő tanfolyam: Körülbelül 3 éve indult. "Wiki-szerűen" nyíltan szerkeszthető 

online információs központ. Az egyetemmel kapcsolatos olyan információkat tartalmaz, mint 

ügyintézés, juttatások, ösztöndíjak , tantárgyak, rendezvények – fontos, hogy nem csak az 

intézmény munkatársai, hanem a hallgatók is szerkeszthetik. A decentrális információáramlásnak 

előnye és hátránya is van. Sok a tévinformáció, de ezeket gyorsan tudják érzékelni az 

adminisztrátorok, így elejét lehet venni a rémhírek terjedésének. 
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6.3.3 Fejlesztési tervek és azok gátjai 

 

Az online kérdőívünket kitöltő szakértői válaszok alapján meglehetősen kevés olyan fejlesztési 

tervet tudtunk feltárni, melyek közvetlenül a hallgatói integrációhoz kapcsolódó szolgáltatások. 

Jellemző iránynak a hallgatók nem megfelelő középiskolai tudással rendelkező hallgatók 

felzárkóztatás tűnik. 

 Felzárkóztató képzések szélesebb körű biztosítása 

 E-learning rendszer fejlesztése 

 Szakmentor rendszer fejlesztése 

A hallgatói integráció kapcsán a bevezetéshez szükséges források elégtelensége és a 

rendelkezésre álló humánkapacitás korlátossága okozhatja a fejlesztések elmaradását. 

6.3.3.1.tábla: A fejlesztési tervek gátjai – hallgatói integráció 

 BME ME SE 

Nincs egységes (intézményi) akarat Nem Nem Igen 

Jelenlegi munkaerő-állomány mellett nincs kapacitás Igen Igen Igen 

Jelenlegi munkaerő-állomány nem rendelkezik a szükséges speciális tudással Nem Nem Nem 

Nem biztosított a szolgáltatásokhoz szükséges helyigény (terem, iroda, stb.) Igen Nem Nem 

Nem biztosították a szolgáltatás kialakításához szükséges anyagi erőforrások Igen Igen Nem 

Nem biztosították a szolgáltatás működtetéséhez  szükséges anyagi erőforrások  Igen Nem Nem 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára három(!) intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 
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Az alábbi táblában viszonyítási pontokként, példaszerűen szerepeltetjük a felsőoktatási 

hallgatóvá válást és megmaradást segítő szolgáltatások fejlesztésének gátjait más hallgatói 

alszolgáltatási területekkel.  

6.3.3.2.tábla: A fejlesztési tervek gátjai – nagykép – felsőoktatási hallgatóvá válást és 

megmaradást segítő szolgáltatások 

 
Egyáltalán nem 

probléma 

Nem számottevő 

probléma 

Közepes 

jelentőségű 

probléma 

Jelentős probléma 

Nincs egységes 

(intézményi) 

akarat 

Könyvtár, Felvételi 

támogatás, Eljárási 

díjjak 

Szakok közötti 

átjárás, Könyvtár, 

Támogatások 

Nemzetköziesedés, 

Toborzás, 

Hallgatói 

integráció 

- 

Humánerőforrás 

kapacitáshiány 

Eljárási díjjak, 

Hallgatói élet, 

Tehetséggondozás 

Kollégiumok 
Könyvtár, Felvételi 

támogatás 

Toborzás 

Karriertámogatás, 

Hallgatói 

integráció 

Humánerőforrás  

kompetencia 

hiány 

Hallgatói élet, 

Hallgatói integráció  

Kollégiumok, 

Speciális hallgatói 

csoportok 

Felvételi támogatás, 

Szakok közötti 

átjárás 

Hallgatói integráció, 

Hallgatói juttatások, 

Toborzás 

Infrastrukturális 

korlátok  

Karriertámogatás, 

Nemzetköziesedés, 

Hallgatói élet 

Felvételi támogatás, 

Támogatások, 

Eljárási díjjak 

Hallgatói 

integráció, 
Kollégiumok 

- 

Anyagi források 

hiánya - 

bevezetés 

- 
Támogatások, 

Teheteséggondozás 

Gyakorlati tudás 

megszerzése, 

Alumni, Eljárási 

díjjak 

Szakok közötti 

átjárás, Hallgatói 

integráció, Felvételi 

támogatás 

Anyagi források 

hiánya - 

működtetés 
- 

Speciális hallgatói 

csoportok, 

Tehetséggondozás, 

Eljárási díjjak 

Támogatások, 

Hallgatói 

integráció, 

Felvételi támogatás 

Hallgatói élet, 

Nemzetköziesedés, 

Karriertámogatás 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hat intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott. 

Értelmezés: Jelentős probléma: intézmények több mint 50 százaléka esetében; Közepes jelentőségű probléma: 

intézmények 33%-49%; Nem számottevő probléma: intézmények 1-32%; Egyáltalán nem probléma: 0% 
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6.3.4 Nemzetközi kitekintés 

 

Az angolszász egyetemek nagy hangsúlyt fektetnek a hallgatóik mentális problémáinak 

megoldására, azzal a céllal, hogy csökkentsék a lemorzsolódást és fokozzák a tanulmányi 

teljesítményt. Az egyetemek nem csak tanácsadást (és vagy terápiát) biztosítanak, hanem 

önsegítő, online elérhető módszereket is felajánlanak. Ezeken a honlapokon megtalálható 

anyagok a szakemberek által összeállított információkat, gyakorlatokat, játékokat és 

feladatlapokat tartalmazzák, amit a hallgatók otthon, egyedül is elolvashatnak vagy 

elvégezhetnek. A honlapok prospektusokat is ajánlanak és külső linkeket különböző önsegítő 

könyvekhez vagy weboldalakhoz, illetve linkgyűjteményeket sorolnak fel különböző külső 

szervezetekhez. Van olyan egyetem, ami online megoldható vagy letölthető programokat és 

podcast-okat is javasol.  

A link, prospektus vagy podcast gyűjtemény az egyetemi élet során leggyakrabban felmerülő 

problémákat sorolják fel; mint az alkohol probléma, szorongás, düh, testkép, önérvényesítés, 

gyász, koncentrációs zavarok, vizsgadrukk, depresszió, evési zavarok, honvágy, alvási zavarok, 

egyedüllét, szülők válása, fóbiák, poszt-traumás stressz, a feladatok folyamatos halogatása vagy 

blokkoltság, relaxáció, önbizalom problémák, önbántás és öngyilkosság gondolata, drogok, 

perfekcionizmussal való küzdelem, aggodalom vagy konfliktuskezelési nehézségek. A 

következőkben felsorolunk néhány példát. 

 Információs anyag az önérvényesítésről (Assertiveness): A London Metropolitan 

University-n, Cambridge-i és az exeteri weboldalon például vagy pdf vagy html 

formátumban megtalálhatók információk arról, hogy egy diák hogyan tudja érvényesíteni 

saját akaratát (assertiveness): pontokba szedett tanácsokon keresztül magyarázzák és 

tanítják az olvasót
19

. A London Metropolitan Egyetem egyik dokumentuma megemlíti, 

hogy igen fontos az önérvényesítés az egyetemi környezeten belül, hiszen 

csoportmunkában nélkülözhetetlen  

 Podcast-ok: Podcast-okat is ajánlanak az egyetemek, amik segítnek a relaxációban vagy 

módszereket javasolnak a pozitív gondolkodás elsajátítására. Ilyen podcast-okat 

találhatunk a Glasgowi Egyetem honlapján vagy a Cambridge-in. Ezek a linkek a brit 

Mental Health Foundation
20

 honlapjára vezetnek, amin 10 perces podcast-okat találunk. 

A London Metropolitan Egyetemnek saját podcast-jai is vannak.  

 Online tanácsadás: A Glasgowi Egyetem honlapja elvezet több olyan nem az egyetem 

által üzemeltetett honlapra, amik online tanácsadással foglalkoznak.
21

 A hallgatók be 

                                                           
19

 http://www.counselling.cam.ac.uk/selfhelp/leaflets/assertiveness , 

https://metranet.londonmet.ac.uk/fms/MRSite/psd/StudServ/CWS/Assertiveness_Tips.pdf 

http://www.exeter.ac.uk/wellbeing/resources/online-resources/assertiveness/  
20

 http://www.mentalhealth.org.uk/help-information/podcasts/exercise-mental-health/?view=Standard  
21

 http://www.gla.ac.uk/services/counselling/support/selfhelp/#tabs=1  

http://www.counselling.cam.ac.uk/selfhelp/leaflets/assertiveness
https://metranet.londonmet.ac.uk/fms/MRSite/psd/StudServ/CWS/Assertiveness_Tips.pdf
http://www.exeter.ac.uk/wellbeing/resources/online-resources/assertiveness/
http://www.mentalhealth.org.uk/help-information/podcasts/exercise-mental-health/?view=Standard
http://www.gla.ac.uk/services/counselling/support/selfhelp/#tabs=1
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tudnak lépni ezen ingyenes rendszerbe és feladatokon keresztül meg tudják tanulni az 

önsegítés különböző módszereit.  

A brit egyetemek tehát nemcsak a saját anyagaikat használják, nemcsak saját erőforrásaikra 

támaszkodnak, hanem igénybe veszik az interneten és helyi könyvtárakban fellelhető anyagokat 

és szakkönyveket. Ugyanakkor, nem hagyják a hallgatókat magukra; szinte az összes egyetem 

megemlíti, hogy ha a diáknak szüksége lenne segítségre ezen anyagok használatában, akkor az 

egyetem pszichológusai szívesen állnak rendelkezésére.  

Szinte mindegyik egyetemen megtalálhatók a legkülönbözőbb önsegítő csoportok és csoport 

terápia vagy csoportos foglalkozások. Ezek a csoportos foglalkozások az önsegítő anyagokhoz 

hasonlóan kapcsolódnak az egyetemi, diákélet alatt előforduló problémákhoz. A csoportos 

foglalkozások, csoportterápiák célja, hogy informálják a hallgatókat a problémájuk természetéről, 

és hogy praktikus tippekkel, technikákkal ismertesse meg a hallgatókat. A honlapok többsége azt 

is elmagyarázza, hogy a csoportos foglalkozások során a diákok legtöbbje diskurzust folytat a 

többiekkel, de ez nem azt jelenti, hogy kötelező hozzászólni a beszélgetésekhez. Valamint az is 

egyértelművé válik a leírásokból, hogy nem minden diák számára megfelelő módszer a 

csoportterápia, így ha nem elégedettek, választhatják a személyre szabott, vagy egyéni 

tanácsadást is.  

A minimum csoportlétszám igen változó egyetemekre és magukra a csoportokra lebontva is. A 

legtöbb kurzus több alkalommal indul egy évben minden egyetemen. A honlapok ugyan nem 

említik, hogy milyen módszerek alapján döntik el az egyetem pszichológusai, hogy milyen 

csoportokat indítanak, azonban általánosan elmondható, hogy a diákok igényeit folyamatosan 

mérik a brit egyetemek, minden szolgáltatás területén, ebből következhet, hogy az egyetemek az 

igényeknek megfelelően állítják össze a csoportokat. Ezen foglalkozások nagyon sokszínűek, 

amit a következő példákkal illusztrálunk.  

 Önbizalomhiánytól szenvedők terápiás csoportja (Cognitive Behavioural Therapy for Low 

Self-Esteem) a UCL-en összesen hat foglalkozásból áll az év során. Célja, hogy segítse 

azokat a diákokat, akik önbizalomhiánytól szenvednek, hiszen ez befolyásolja mindennapi 

életüket, beleértve a tanulást is. Továbbá, ez a probléma más nehézségeket is előhozhat, 

mint a szorongás vagy rosszkedv. 
22

 

 Alvatlanság elleni terápiás foglalkozás (Go to bed and get some SLEEP!) Exeterben, de a 

többi egyetemen is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a diákok kialvatlanságát 

orvosolják. Sok diák a stressztől vagy a kiegyensúlyozatlan életviteltől alvatlanságban 

szenved, ami pánik rohamokhoz, szorongáshoz és rosszkedvhez vezethet, amik 

nagymértékben befolyásolhatják a diák tanulmányait. Exeterben ennek megoldására egy 

egyalkalmas foglalkozást tartanak.
23

  

                                                           
22

 http://www.ucl.ac.uk/personal-development-workshops/workshops  
23

 http://www.exeter.ac.uk/wellbeing/groups-workshops/  

file:///D:/Documents%20and%20Settings/Idus/My%20Documents/Dropbox/Ida/Zoli/Universities/%09http:/www.ucl.ac.uk/personal-development-workshops/workshops
http://www.exeter.ac.uk/wellbeing/groups-workshops/
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 Kultúr-sokk csoport (Finding your feet - Cultur Shock) a Lancasteri Egyetemen külföldi 

vagy az egyetemen helyüket nem találó diákok számára jött létre. Mindazoknak ajánlja az 

egyetem a csoportos foglakozást, akiknek beilleszkedési nehézségeik akadnak az 

egyetemen, ezzel elősegítve azt, hogy kevesebb elsőéves hallgató illetve külföldi hallgató 

hagyja el az egyetemet.
24

 

 Közönség előtti előadás szorongásának leküzdésére létrejött csoport (Overcoming 

Presentation Anxiety) is megtalálható több egyetemen. Ennek a készségnek a megtanulása 

és magának a szorongásnak leküzdése rendkívül fontos eleme az egyetemi 

tanulmányoknak, és a későbbi munkavállalásnál is hasznosnak bizonyul.
25

 

  

                                                           
24

 http://www.lancaster.ac.uk/sbs/wellbeing/workshops.html  
25

 http://www.ucl.ac.uk/personal-development-workshops/workshops  

http://www.lancaster.ac.uk/sbs/wellbeing/workshops.html
http://www.ucl.ac.uk/personal-development-workshops/workshops
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6.4 Képzések és képzési szintek közötti átjárást és eligazodást segítő szolgáltatások 

6.4.1 Szolgáltatások jellemzői 

Az alábbiakban bemutatjuk a szolgáltatási alterület általános jellegzetességeit.  

6.4.1.1. tábla: A szolgáltatás alapvető jellemzői  

– Képzések és képzési szintek közötti átjárást és eligazodást segítő szolgáltatások 

A HÖK szerepe Humánerőforrás háttér 

A HÖK-

öknek csak 

néhol feladata, 

hogy segítsék 

a hallgatókat a 

képzések és 

szintjeik közti 

eligazodásban. 

 

 A képzési szintek közti 

átmenetet a HÖK segíti 

DE Igen 

DF Nem 

PE Nem 

PTE Igen 

SZTE Nem 
 

Nem vizsgáltuk 

 

Adatok tárolása 

Nem vizsgáltuk. 

 

Forrás: GVI: Online survey 

Összességében elmondható, hogy a képzések és képzési szintek közötti átjárást és eligazodást 

segítő szolgáltatások alterülethez tartozó vizsgált elemi szolgáltatások közül a szakleírások, 

tantervek, tanrendek megismerhetősége működik az intézmények döntő többségében. Ezen elemi 

szolgáltatások szervezési szintje vegyes. E tekintetben a tantervkereső és tanterv leírások 

megismerhetősége esetében tekinthető leginkább heterogénnek a gyakorlat. 

6.4.1.2. tábla: Szolgáltatási paletta – Képzések és képzési szintek közötti átjárást és eligazodást segítő 

szolgáltatások 

 Működő 

aktív 

szolgáltatás 

(%) 

Szervezési szint (%) 
Intézményi 

szinten 

elérhető 

Minden 

karon 

elérhető 

Karok 

többségénél 

elérhető 

Campusokon 

elérhető 

Karok 

kisebbségén 

elérhető 

Szakleírás  97,1 52,9 35,3 5,9 0,0 0,0 

Tanterv leírások 

megismerhetősége 
85,7 36,7 43,3 20,0 0,0 0,0 

Tanrendek, 

kurzusok 

megismerhetősége 

74,3 50,0 30,8 7,7 3,9 3,9 

Tanterv kereső 48,6 58,8 35,3 5,9 0,0 0,0 

Nyílt nap 45,7 37,5 50,0 0,0 0,0 12,5 

Felvételi előkészítő 

mesterszakra 
11,4 0,0 0,0 25,0 25,0 50,0 

 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A működő aktív szolgáltatás minősítés z intézményi honlapokon található információ alapján 

került meghatározásra. Ha egy elemi szolgáltatás online „nem látható”, akkor a tényeges működéstől függetlenül 

nem kaphatott működő aktív szolgáltatás minősítést.  



190 / 379 

Az online adatgyűjtés alapján az egyes elemi szolgáltatások esetében felmerülő hozzáférési 

korlátozások az alábbi arányban fordulnak elő. 

6.4.1.3. tábla: Működő aktív szolgáltatások hozzáférési korlátjai – Képzések és képzési szintek közötti átjárást 

és eligazodást segítő szolgáltatások 

 Hozzáférési korlátozások (%) 

 Anyagi Létszám Szociális 

Felvételi előkészítő mesterszakra 75,0 50,0 0,0 

Szakleírás  0,0 0,0 0,0 

Nyílt nap 0,0 12,5 0,0 

Tanterv leírások megismerhetősége 0,0 0,0 0,0 

Tanrendek, kurzusok megismerhetősége 0,0 0,0 0,0 

Tanterv kereső 0,0 0,0 0,0 
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A táblázatban az intézményi honlapok alapján jól működő szolgáltatásként jellemzett elemi 

szolgáltatások szerepelnek. 

 

  



191 / 379 

6.4.2 A beavatkozások jellemzői 

 

A kutatásba bevont beavatkozások köre, sikerességük 

A kutatás tervezése során a felsőoktatási 

tanulmányok beválása kapcsán rendkívül fontosnak 

ítéltük a szakváltásokkal kapcsolatos 

szolgáltatásokat. Ezen szolgáltatásokat két csoportra 

oszthatjuk, az elsőbe tartoznak azok, melyek az 

azonos képzési szintek közötti szakok (például 

alapszakok) közötti átjárást segítik elő, azaz a rossz 

pályaválasztási helyzetek korrigálását kezelik, míg a 

második csoportba azokat a szolgáltatásokat sorolhatjuk, melyek a képzési szintek közötti 

szakváltást igyekeznek elősegíteni. 

A kutatásunk alapján azt kellett megállapítanunk, hogy míg az első csoportba tartozó 

szolgáltatások egyáltalán nem jelentek meg, a második csoportba tartozó szolgáltatások csak 

elvétve fordultak elő. Fontos megjegyeznünk, hogy a szakváltást segítő szolgáltatások esetében 

olyan szolgáltatásokat kerestünk, melyek információval látják el a bizonytalankodókat, illetve 

segítenek nekik a döntések meghozatalában. Így az olyan szolgáltatásokat, amelyek implicit 

módon magukba foglalták a képzési szintek közötti átmenet elősegítését (pl: DETEP), nem 

soroltuk az itt tárgyalt szolgáltatásfejlesztések közé, csak ha a fenti kritériumok vállaltan 

megjelentek célrendszerükben. 

Ugyanakkor az mindenképpen elgondolkoztató, hogy miért találtunk ilyen kevés olyan 

intézményt, mely esetében ezen szolgáltatási alterület beavatkozásai megjelentek. Ez több okra 

vezethető vissza, melynek eredője, hogy vélhetően kevés ilyen jellegű célzott beavatkozás 

történt. Az alterület periférikus voltát jól mutatja, hogy az intézményi koordinátorok nem 

ajánlottak olyan intézményen belüli szakértőt, aki csak ezzel a területtel foglalkozott volna, így 

pedig nem meglepő, hogy ezek a szakértők inkább más területekről hoztak jó gyakorlatokat. 

  

6.4.2.1. tábla: A szakváltással kapcsolatos 

beavatkozások áttekintése   
Információt szolgáltató intézmények 3 

Információt szolgáltató interjúalanyok 3 

Említett beavatkozások száma 3 

Feltárt beavatkozások száma 2 

Jó gyakorlatnak tekintett beavatkozások száma 2 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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A beavatkozások anyagi forrása: 

A beavatkozások anyagi forrásait tekintve még ilyen kis elemszám mellett is egyértelmű, hogy a 

szakváltással kapcsolatos szolgáltatásokat az 

intézmények saját forrásból fejlesztik. Ennek a 

következménye, hogy ezen beavatkozások azt 

szolgálják, hogy a hallgatók az intézmény képzési 

szintjei között eligazodjanak és minél könnyebben 

tudjanak válogatni. Ez a másik oldalról azt is 

jelenti, hogy az intézmények ezekkel a 

szolgáltatásaikkal jellemzően nem igyekeznek 

kilépni az intézményen kívülre, más felsőoktatási 

hallgatók nem célcsoportjuk. 

 

 

A szolgáltatási rendszer működési, működtetési céljai  

Az eddigieket a szakértők által az alrendszer működése kapcsán kifejtett online gyűjtött célok is 

megerősítik (5 intézmény szolgáltatott adatot). Érdekes, hogy míg a képzési szinten belüli 

szakváltással kapcsolatban semmilyen beavatkozást nem találtunk, addig a célok között ez jelenik 

meg legmarkánsabban, ezen belül is elsődlegesen az adott képzésen, illetve az adott intézményen 

belül tartás. A célok alapján úgy tűnik, hogy míg a képzési szinten belüli szakváltásnál a rosszabb 

tanulmányi teljesítményüekre koncentrálnak, addig a képzési szintek közötti átjárás esetében a 

tehetségesekre. 

 A cél „az egyéni karrier szempontjait figyelembe véve az intézményen belüli szakváltás 

elősegítése”, míg egy másik intézményben ez ekképp hangzik: Az „adott szakon tartás 

felzárkóztatással, motiváltság növeléssel, a hallgató számára megfelelő életút megtalálásával, 

tanácsadással.”  

 A lemorzsolódás és szakelhagyás okainak feltárása több intézménynél is felmerült 

célként. A legnagyobb lépést a DUF szakmentor rendszere tette ennek érdekében, ahol 

arra törekednek, hogy még időben tudjanak segíteni a hallgatónak végleges tanulmányi 

döntései meghozatala előtt. Ennek kapcsán a szakmentorok számára az egyik eszköz lehet 

a szakváltás propagálása – ugyanakkor a kutatás során készített 5 interjú esetében ez 

egyszer sem fogalmazódott meg. 

 A tehetségek megtartása, esetükben a mesterképzéseikre történő bejutás megkönnyítése 

  

6.4.2.2. ábra: A szakváltással kapcsolatos 

beavatkozások finanszírozási háttere 

 
Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

3 

Belső forrás 

Pályázati forrás Külső forrás 
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A téma kapcsán a célokat kifejtő intézmények között egyedül Pécsen tapasztalhatjuk, hogy az 

alterületen több elemi szolgáltatás kapcsolódik a célhoz, de mintha ezek rendszer szinten nem 

szerveződnének egésszé. Ezek az elemi szolgáltatások a pályaorientációs tanácsadás, a könnyített 

kreditelismerés és a képzési iránytű. Ráadásul csak ez utóbbi szolgáltatás az, mely megjelenik a 

feltárt beavatkozások között. 

Beavatkozások általános célrendszerekhez való kapcsolódása 

A szakváltással kapcsolatos vizsgált két beavatkozás 

a képzési szintek közötti átmenettel kapcsolatos 

információáramlást segítik. Közös jellemzőjük, hogy 

mindkettő olyan beavatkozás, mellyel új 

szolgáltatást hoztak létre, nem pedig egy már létező 

szolgáltatást fejlesztettek. Mivel a legtöbb 

intézményben nem említettek interjúalanyaink olyan 

fejleszthető szolgáltatást, melyet célzottan a 

szakváltás miatt üzemeltetnének, így 

megállapíthatjuk, hogy az egész szolgáltatási 

alterület kiépületlen a hazai felsőoktatási 

rendszerben. Különösen igaznak tűnik ez a képzési 

szinten belüli szakváltást elősegítő szolgáltatások 

esetében. 

 

A fejlesztések, beavatkozások konkrét céljai 

A szakváltással kapcsolatos feltárt szolgáltatásfejlesztések céljai a következők voltak: 

 A Kodolányi János Főiskola esetében a fő cél, hogy minél több tandíjfizető hallgató 

legyen. Ezért igyekeznek minél több alapszakos hallgatójukat arra rávenni, hogy a náluk 

indított mesterszakok valamelyikén tanuljanak tovább. Ennek érdekében folyamatosan 

információval látják el az alapszakosokat, illetve szondázzák őket, hogy lássák, milyen 

igényeket fogalmaznak meg a képzéssel kapcsolatban – ezek akár különböző 

szakirányokban is kiforrhatják magukat egy-egy képzésen belül. 

 A Pécsi Tudományegyetem szakváltást segítő szolgáltatása egy honlap, melyen a 

különböző képzésekkel lehet tájékozódni arról, hogy milyen bemeneti és kimeneti 

képzések kapcsolódnak egyes alap-, illetve mesterszakjaikhoz. A rendszerben 

megtalálhatóak a szakirányú továbbképzések is. 

 

                                                           
26

 Értékek: Üres mező esetében az adott cél az adott szolgáltatási alterületen nem jelenik meg markánsan, „+” 

jelölés esetében az adott cél az adott alterület fejlesztéseben szereppel bír, „X” jelölésnél pedig az adott alterület 

fejlesztései elsődlegesen e cél megvalósítását célozzák. 

 

6.4.2.3. tábla: A szakváltással kapcsolatos 

beavatkozások illeszkedése az általános 

szolgáltatásfejlesztési célrendszerekhez 
Meglévő szolgáltatás(ok) színvonalasabbá tétele  

Meglévő szolgáltatás(ok) kapacitás bővítése  

Portfólió bővítés, új szolgáltatások bevezetése + 

Hozzáférés megkönnyítése  

Hatékonyabbá tétel IKT fejlesztéssel + 

Személyi juttatások bevezetése, bővítése  

Tanulmányi teljesítmény növelésének segítése  

Lemorzsolódás csökkentése  

Piaci források becsatornázása  

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése 

alapján
26
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A feltárt beavatkozások hatékonysága 

Mindkét feltárt szoláltatás esetében viszonylag új szolgáltatásról van szó, ennek ellenére 

mindkettőt jó gyakorlatnak tartják az arról beszámoló megkérdezettek. Ugyanakkor a 

hatékonysággal kapcsolatosan nem tudtak tényadatokkal szolgálni, mert a beavatkozások 

hatékonyágát csak becsülni lehet.  

Szolgáltatások hozzáférhetősége és a beválása:  

A PTE honlapja bárki számára elérhető a http://felveteli.pte.hu/iranytu/ oldalon, míg a KJF 

szolgáltatásának központi eleme, hogy az oktatók igyekeznek interakciót kialakítani az 

alapszakosokkal a mesterképzéssel kapcsolatban. 

Mivel a Kodolányi János Főiskola 

szolgáltatásfejlesztése mindegyik beválással 

kapcsolatos dimenzió esetében hatást fejt ki, a 

különbségeket a Pécsi Tudományegyetem képzési 

iránytűje okozza. Ugyanakkor talán ez a két 

szolgáltatás is mutatja, hogy a szakváltással 

kapcsolatos szolgáltatások nagyon fontosak 

lehetnének a felsőoktatás bevállalásával 

kapcsolatban. 

A célcsoportok elérésének gyakorlata 

A célcsoport elérése egyik szolgáltatás esetében sem központi kérdés. A Pécsi 

Tudományegyetem képzési iránytűje esetében a megfelelő honlapokon elhelyezett linkek 

igyekeznek a szolgáltatás igénybe vételére csábítani a hallgatókat, míg a Kodolányi János 

Főiskola esetében az elérésben az oktatók játsszák a főszerepet. 

Közvetlen hatások az egyénre 

A szolgáltatási alterület kapcsán feltárt 

beavatkozások nem járulnak hozzá a hallgatók 

kapcsolati hálójának fejlesztéséhez, viszont az 

információátadás során hozzásegíti a szakváltásokon 

gondolkozókat az önálló döntéshozatalhoz.  

 

  

6.4.2.4. tábla:A szakváltással kapcsolatos 

beavatkozások hatásai a beválással 

kapcsolatban (N=2) 
Csökkenti a lemorzsolódást 100% 

Elősegíti a hallgatók hatékonyabb tanulását 100% 

Növeli a diploma értékét 100% 

Segíti a képzési teendőkre való koncentrálást 50% 

Színvonalasabbá teszi a tehetséggondozást 50% 

Segíti a szakmai kapcsolatrendszer fejlődését 50% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

6.4.2.5. tábla: A szakváltással kapcsolatos 

beavatkozások hatásai az egyén szintjén (N=2) 
Elősegíti az önállósodást, önálló életkezdést  50% 

Elősegíti a személyes kapcsolati háló fejlődését 0% 

Elősegíti a közösségi kapcsolati háló fejlődését 0% 

   

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

http://felveteli.pte.hu/iranytu/
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Szociális és társadalmi hatások: 

Szociális és társadalmi hatásai nincsenek a feltárt 

beavatkozásoknak, lévén, hogy csak a képzési 

szintek közötti átjárást segítik. Képzési szinten belüli 

átjárást támogató szolgáltatásfejlesztési 

beavatkozásokkal nem találkoztunk, pedig ezek 

lennének azok, melyek képesek lennének kezelni az 

esélyegyenlőséget és kompenzálni a hátrányokat. 

Beavatkozások általános jellemzése 

Mivel a szolgáltatási alterületen gyakorlatilag nem találtunk olyan szolgáltatást, mely minden 

intézményre jellemző lenne. Ez alól a mesterszakos 

szakos nyílt napok jelentenek valamennyire kivételt, 

de ezek is csak az intézmények kisebb részében 

működnek. Így valamennyi említett beavatkozást az 

úttörő szolgáltatások között tüntettünk fel. 

Ugyanakkor egyik szolgáltatásfejlesztés sem 

rendszerszintű, hogy egyszerre célozná az 

intézményen belüli és az intézményen kívüli hallgatókat, az alapszakok elején és végén járókat, 

valamint a mesterszakosokat. 

Mivel a hazai felsőoktatási rendszer jó gyakorlatainak az úttörő jellegű szolgáltatási 

beavatkozásokat tekintettük, így mindkét feltárt beavatkozást ismertetjük. Természetesen 

ezeknek a beavatkozásoknak a kivonatát is elérhetővé tesszük a többi feltárt beavatkozással 

együtt a tanulmányhoz csatolt FOI_Szolg_Beavatkozasok.zip fájlban rendezve. 

Kiemelt rendszerszintű jó gyakorlat  

Kiemelt rendszerszintű jó gyakorlatot nem találtunk a szolgáltatási alterületen. 

  

6.4.2.6. tábla: A szakváltással kapcsolatos 

beavatkozások hatásai az egyén szintjén (N=2) 
Elősegíti az esélyegyenlőséget 0% 

Elősegíti a hátránykompenzációt 0% 

Elősegíti a társadalmi mobilitást  0% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

6.4.2.7. tábla: A szakváltással kapcsolatos 

beavatkozások áttekintése (N=3)  

 Egyedi Rendszerszintű 

 

 

Követő 0 0 

Úttörő 3 0 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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Kiemelt egyedi szintű elemi fejlesztések  

PTE Képzési Interjú: Ez egy online grafikus szolgáltatás, mely az egyetem honlapján belül a 

felvételizőknek szóló aloldal alatt található meg: http://felveteli.pte.hu/iranytu/. Célja az, hogy 

átlátható legyen az alap, mester és felsőfokú szakképzés útja. A honlapról elérhetőek a képzési és 

kimeneti követelmények is, illetve átlinkelve elérhetőek a karok által feltöltött információk. A 

frissítés a képzési katalógus alapján működik, de nehézkes mivel nincs külön ember a feladatra. 

KJF Kodolányi Termékcsalád: Körülbelül 1-2 éve kommunikálják a Főiskolán tudatosan 

hallgatók felé, hogy milyen lehetőségeket kínál a Főiskola az alapképzés után. Lényegében ez 

egy szervezett, interaktív formában működő információszolgáltatás, amely során nem csak 

tudnivalókkal látják el az alapszakosokat, hanem az igényeiket is felmérik. A kommunikáción 

egyszerre dolgoznak a Felnőttképzési Iroda, a Rektori Hivatal, a Marketing Iroda munkatársai, 

valamint a tanszékek oktatói, ennek megfelelően a képzési rendszerrel kapcsolatos tudnivalók a 

nyílt napoktól kezdve a hallgatói eseményekig mindenütt megjelennek. 

 

  

http://felveteli.pte.hu/iranytu/
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6.4.3 Fejlesztési tervek és azok gátjai 

Érdekes, hogy míg az utóbbi idő beavatkozásai elsődlegesen a képzési szintek közötti váltás 

elősegítését célozták, addig a fejlesztési tervek esetében markánsabban megjelennek a képzési 

szinten belüli szakváltásokat segítő szolgáltatásfejlesztések Ugyanakkor fontos, hogy a 

szakváltással kapcsolatos direkt szolgáltatásfejlesztés nem szerepel a tervek között. Sokkal 

inkább már működő – más szolgáltatási alterület kapcsán működtetett – szolgáltatások ez irányú 

bővítését irányozzák elő. 

 Adminisztráció fejlesztése  

 Szakmentorok további segítő tevékenységének a bővítése  

 Tanácsadói rendszer kiépítése 

 Pszichológus alkalmazása 

 Információáramlás hatékonyabbá tétele 

 Kredit Átviteli Bizottság tagjainak továbbképzése 

A szolgáltatási alterület fejlesztése esetében a legnagyobb probléma a jelenlegi humán kapacitás 

és a bevezetéshez és működtetéshez szükséges anyagi források elégtelensége, illetve az 

infrastrukturális vonatkozások és az egységes intézményi akarat hiánya okoznak jelentős 

problémát. Összességében elmondható, hogy az alterület fejlesztése tehát jelentős problémákba 

ütközik. A humán kapacitás szakértelme nem jelent problémát az alterület fejlesztésében.  

6.4.3.1. tábla: A fejlesztési tervek gátjai - képzések és képzési szintek közötti átjárást és eligazodást segítő 

szolgáltatások 

 DE DF PE PTE SZTE 

Nincs egységes (intézményi) akarat Nem Nem Igen Nem Nem 

Jelenlegi munkaerő-állomány mellett nincs 

kapacitás Igen Igen Nem Igen Nem 

Jelenlegi munkaerő-állomány nem 

rendelkezik a szükséges speciális tudással Nem Nem Nem Igen Igen 

Nem biztosított a szolgáltatásokhoz 

szükséges helyigény (terem, iroda, stb.) Nem Nem Nem Nem Nem 

Nem biztosították a szolgáltatás 

kialakításához szükséges anyagi erőforrások Nem Igen Igen Nem Igen 

Nem biztosították a szolgáltatás 

működtetéséhez  szükséges anyagi 

erőforrások  Igen Igen Igen Nem Nem 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára öt intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása korlátozott 
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Az alábbi táblában viszonyítási pontokként, példaszerűen szerepeltetjük a képzések és képzési 

szintek közötti átjárást és eligazodást segítő szolgáltatások fejlesztésének gátjait más hallgatói 

alszolgáltatási területekkel.  

6.4.3.2 tábla: A fejlesztési tervek gátjai – nagykép – képzések és képzési szintek közötti átjárást és eligazodást 

segítő szolgáltatások 

 
Egyáltalán nem 

probléma 

Nem számottevő 

probléma 

Közepes 

jelentőségű 

probléma 

Jelentős 

probléma 

Nincs egységes 

(intézményi) akarat 

Eljárási díjjak, 

Hallgatói élet, 

Tehetséggondozás 

Kollégiumok Könyvtár 

Toborzás 

Karriertámogatás, 

Szakok közötti 

átjárás 

Humánerőforrás 

kapacitáshiány 

Hallgatói élet, 

Toborzás, 

Minőségbiztosítás 

Kollégiumok 

Felvételi támogatás, 

Szakok közötti 

átjárás 

Hallgatói 

integráció, 

Hallgatói 

juttatások, 

Toborzás 

Humánerőforrás  

kompetencia hiány 

Karriertámogatás, 

Nemzetköziesedés, 

Szakok közötti 

átjárás 

Felvételi támogatás, 

Hallgatói juttatások, 

Speciális hallgatói 

csoportok 

Hallgatói 

integráció, 

Kollégiumok 

- 

Infrastrukturális 

korlátok  
- 

Hallgatói juttatások, 

Tehetséggondozás 

Gyakorlati tudás 

megszerzése, 

Alumni, Eljárási 

díjjak 

Szakok közötti 

átjárás, 
Nemzetköziesedés

, Könyvtár 

Anyagi források 

hiánya - bevezetés 
- 

Speciális hallgatói 

csoportok, 

Tehetséggondozás, 

Eljárási díjjak 

Felvételi támogatás, 

hallgatói integráció, 

Minőségbiztosítás 

Hallgatói élet, 

Nemzetköziesedés

, Szakok közötti 

átjárás 

Anyagi források 

hiánya - működtetés 

Eljárási díjjak, 

Hallgatói élet, 

Tehetséggondozás 

Kollégiumok Könyvtár 

Toborzás 

Karriertámogatás, 

Szakok közötti 

átjárás 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára öt intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása korlátozott  

Értelmezés: Jelentős probléma: intézmények több mint 50 százaléka esetében; Közepes jelentőségű probléma: 

intézmények 33%-49%; Nem számottevő probléma: intézmények 1-32%; Egyáltalán nem probléma: 0% 
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6.5 Esettanulmány – A Dunaújvárosi Főiskola Szakmentor programja 

 

6.5.1 Az esettanulmány módszertana 

A Dunaújvárosi Főiskolán a szakmentor rendszer kiépítése egy folyamatban lévő program. A 

tavalyi tanév során egyetlen szakon vezették be pilot jelleggel, amit a mostani tanév 

szeptemberétől terjesztettek ki minden szakra – ide értve a levelező tagozatokat is – felmenő 

rendszerben. Ennek megfelelően a program átfogó értékelése intézményen belül még nem történt 

meg, és számos ötlet és terv versenyez egymással, hogy miként és milyen sorrendben 

valósuljanak meg. Ugyanakkor a szakmentor hálózat fejlesztése illeszkedik egy nagyobb 

intézményfejlesztési programba, ez a Hallgatói Sikerességet Támogató Projekt, azaz a HASIT, 

így az intézmény más beavatkozásaival fontos szinergiákat mutat a szakmentori rendszer, mely 

fejlődésének irányát is meghatározza. 

Ezért az esettanulmányokhoz kapcsolódó szakértői interjúkat egyrészt döntéshozói (rektor 

helyettesi) szinten, másrészt pedig alkalmazói, azaz szakmentori szinten készítettük el, ennek 

megfelelően két páros interjú felvételére is sor került. 

A hallgatói visszajelzéseket írásos beszámolók formájában gyűjtöttük, melynek során a hallgatók 

kitértek a programhoz való kapcsolódásra, az egyes programelemek megvalósításának 

fontosságára és arra, hogy eddig milyen hozadéka van számukra a programnak. Hallgatói 

visszajelzést három olyan hallgatótól gyűjtöttünk, akik már a pilot projektben is benne voltak. 

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ez egyfajta vészforgatókönyvként valósult meg ebben a 

formában, lévén az előzetes (beavatkozásokat feltáró) interjú alapján úgy tűnt, hogy itt egy duális 

rendszerről van szó, ahol a szakokhoz egy-egy oktatói és hallgató mentor is kapcsolódik. Az 

esettanulmány terepi munkájának napján derült ki, hogy a hallgatói szakmentorokkal nem fogunk 

találkozni, mert ez csak az egyik lehetséges fejlesztési iránya a programnak. De ha meg is 

valósulna, a hallgatói szakmentorokat csak az első félév végén jelölnék ki évfolyamokhoz 

kötődően. Ennek megfelelően az interjú szituációkban nem tudtunk közvetlen módon hallgatói 

visszajelzéseket gyűjteni. 

6.5.2 A szolgáltatás működésének részletes leírása (hallgatói nézőpont) 

A szakmentor program célja kettős. Egyrészt a szakmentoroknak fontos szerepet szánnak a 

hallgatóvá válás és a hallgatói integráció elősegítésében, különösen ami a hallgatói követelmény 

rendszer megismerését és sikeres teljesítését érinti. Másrészt a rendszer célja a lemorzsolódás 

megakadályozása, kezelése, így a program fontos része egy olyan monitoring rendszer, mely 

lehetőleg minél korábban jelzi a szakmentor számára, ha valamelyik hallgató a tanulmányi 

követelményeit nem megfelelő ütemben és módon teljesíti, vagy teljesen hanyagolja 

kötelezettségeit. A szakmentorok fel vannak készítve arra is, hogy a hallgatók tanulmányait 

befolyásoló problémákra megoldási javaslatokat adjanak.  

A fentieknek megfelelően a szolgáltatás célcsoportja a Dunaújvárosi Főiskola minden bekerülő 

hallgatója. A szolgáltatáshoz történő hozzáférés általános. A hallgatók számára az idei elsős 
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évfolyamtól kezdve mindenki számára kötelező felvenni a szakmentori órát a tanulmányi 

rendszeren keresztül.  

Ennek megfelelően a szolgáltatásról történő tájékoztatás már a beiratkozás során a 

gólyatáborban megtörténik. (A gólyatábort a Főiskola területén tartják. Itt az adminisztratív 

teendőket is elvégzik.) A gólyatáborokban arra is lehetőségük van a hallgatóknak, hogy 

személyes megismerkedjenek a szakmentorokkal. 

Ennek megfelelően a szolgáltatás igénybe vételéhez a hallgatónak nem kell mást tenni, mint 

félévente három kötelező szakmentori órán részt venni. Emellett lehetőség van arra is, hogy a 

szakmentort e-mailen keresztül bármilyen kérdéssel, problémával, javaslattal felkeressék, 

tanácsot kérjenek tőlük. Szakmentor interjúalanyaink elmondása alapján ezzel élnek is a 

hallgatók, általában napi két-három megválaszolandó e-mailt kapnak. Ezek mellett a 

szakmentorok minden héten biztosítanak konzultációs alkalmat, amikor a szak hallgatói 

felkereshetik őket tanulmányi előmenetelükkel kapcsolatos ügyekkel. 

A kötelező rendszernek köszönhetően a szolgáltatást igénybe vevők száma teljes körű. 

Különösen fontos, hogy azok, akik nem jelennek meg a kötelező órákon, mint problémás diákok 

jelennek meg a rendszerben, akik után a szakmentorok elektronikusan, de amennyiben arra 

szükség van, személyesen utána nyúlnak. 

A szakmentori program tehát a következő szolgáltatási elemekből épül fel, melyek együttesen 

igyekeznek hozzájárulni a szolgáltatás céljainak megvalósulásához: 

Félévente 3 kötelező szakmentori óra. Ezek a félév szorgalmi időszakára arányosan elosztva 

kerülnek megtartásra. A félév eleji alkalom célja, hogy a főiskolai tanulmányokkal 

kapcsolatos fontosabb adminisztratív ismereteket, illetve a tanulmányi és követelményi 

rendszert megismertesse. A félév közepi alkalmon a kurzusok teljesítésével kapcsolatos 

teendők, elvárások kerülnek középpontba, illetve megjelennek tanulás módszertani kérdések, 

különösen a korrepetálási és konzultációs lehetőségek. A szorgalmi időszak végén tartott 

alkalommal a vizsgaidőszak tervezése, a vizsgák felvételének módja, és a vizsgákra történő 

felkészülés kerül a középpontba, a következő félév elején tartott kötelező órán pedig az első 

félév, különösen a vizsgaidőszak tanulságainak levonása a fő téma, ideértve azokat az eseteket 

is, amikor egyik, vagy másik tárgy teljesítése nem sikerült. A későbbiek során a kötelező órák 

keretében lehet tájékoztatást adni a szakmai gyakorlatok rendszeréről, a diploma 

megszerzésével kapcsolatos követelményekről (szakdolgozatírás, nyelvi követelmények) és 

ezek teljesítési módjáról. További nagyon fontos szerepe ezeknek az óráknak, hogy a 

szakmentorok fel tudják itt hívni a hallgatók figyelmét a Főiskola által kínált szakmai 

lehetőségekre (szakkollégium, szakmai fórumok, szakmai kirándulások), melyek segíthetik a 

szak elvégzéséhez szükséges szakmai identitásképzést. 

Az egyéni konzultációs alkalmak  jelentik a rendszer egyik legfontosabb elemét, hiszen míg 

a kötelező órákon csak általános tájékoztatás a cél, az egyéni problémák, gondok és esetek 

kezelése egy jóval interaktívabb helyzetet feltételez. Ezekben az esetekben a szakmentoroknak 
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képet kell tudniuk alkotni a hallgatók körülményeiről, adottságairól ahhoz, hogy az érdemi 

megoldásokat fel tudják kínálni. Ez a TVSZ ismeretén túl sok esetben megköveteli a 

pedagógusi, pszichológusi képességeket is. Az egyéni konzultáció létrejöttének két lehetséges 

módja van, az egyik esetben ezt a hallgató kezdeményezi mikor segítségre van szüksége, a 

másik esetben pedig a szakmentor, amikor úgy érzi, hogy szükséges lehet a beavatkozás annak 

érdekében, hogy a hallgató teljesítse a tanulmányi követelményeket.  

Nagyon fontos, hogy a szakmentorok egy jól működő jelzőrendszerre támaszkodhassanak. 

Ez különösen azokon a szakokon tud jól működni, ahol a szorgalmi időszakban is folyamatos 

a számonkérés (ZH), amelynek eredményeit a Neptun rendszerben vezetik. Erre építve olyan 

automatizmusokat terveznek, melyek a problémás hallgatók esetében (nem szerzett jegyet, 

elégtelen osztályzatot szerzet) listázni tudja, hogy a szakmentornak kikkel érdemes a 

kapcsolatot felvennie. A rendszer hatékonyságának bővítése érdekében tervezik azt is, hogy a 

jelenléti íveket a kurzusok során közvetlenül a Neptunba rögzítsék, mely által a 

jelzőrendszerből átfogóbb információk is kinyerhetővé válnak. 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a szakmentori rendszer minden hallgató felé nyitott, s 

rendkívül nagy segítséget jelenthet azon hallgatók számára, akik számára a felsőoktatási létforma 

nem a családi háttérből fakadó, ismert élethelyzet. Így széles körben elősegíti a felsőoktatási 

tanulmányok, különösen a szakválasztás beválását, hiszen alapvető célja, hogy a hallgatók minél 

nagyobb arányát jutassa el a diploma megszerzéséig. Ez által, hozzájárul a 

hátránykompenzációhoz és a társadalmi mobilitás megvalósulásához, miközben fejleszti a 

színvonalasabb tanuláshoz szükséges hallgatói skilleket, miközben monitorozza, hogy a hallgatók 

kellő figyelmet fordítanak-e tanulmányi követelményeikre teljesítésére. A rendszer lelke 

egyértelműen az, hogy a hallgató és intézmény viszonyát perszonalizálja, és a szakmentor 

képében egy olyan nagy tudású, sokat tapasztalt ismerőshöz tudnak fordulni a hallgatók, aki 

számára ők személyiséggel rendelkező egyének, nemcsak sorok egy táblázatban. Ennek 

eredménye az, hogy a hallgatók motiválhatóvá válnak, biztonságérzetük és intézményhez való 

kötődésük nő. Ennek megfelelően a kutatás horizontális szempontjai közül a szolgáltatás 

legegyértelműbb hatása a lemorzsolódás csökkenése. 

6.5.3 A szolgáltatás működésének részletes leírása (intézményi nézőpont) 

Mivel a jelenlegi finanszírozási környezetben és demográfiai folyamatok mellett az intézmény a 

túléléséért küzd, ezért rendkívül fontos szempont volt, hogy biztosítani tudják a kellő hallgatói 

létszámot. Ezt a célt vagy a jelentkezők számának emelésével, vagy a létszám megtartásával 

érhetik el. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartják, hogy a hallgatókat ne azzal tartsák az 

intézményben, hogy a követelményekből drasztikusan engednek, azaz nem buktatnak, hanem 

úgy, hogy a munkaerőpiacon is elismert és alkalmazható tudást adnak át. Erre alapozva indították 

be a Hallgatói Sikerességet Támogató (HASIT) projektet, melynek a szakmentori hálózat 

kiépítése is része. A projekt végső célja a Főiskola hallgató és tudásközpontú intézménnyé válása. 

Ennek alapját egy intézményi átvilágítás jelenti, mely során a Főiskola működésének egészét 

áttekintették. 
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Ennek során szembesültek azzal, hogy az intézményen belül jelentős a lemorzsolódás. Ez két 

okra vezethető vissza: a kurzusok elégtelenre teljesítése (a hallgatók 7,7 százalékának 

lemorzsolódásához vezet ez), illetve a kurzusok – érdemjegy nélküli – nem teljesítése (ez 18,7 

százalék lemorzsolódásához vezet). Ezekre alapozva alkottak egy probléma térképet, mely 

mutatja, hogy milyen okok vezethetnek a tanulmányi idő alatt bekövetkező lemorzsolódáshoz: 

 Tantárgyi követelmények nem teljesítése. Ennek kapcsán átvizsgálták, hogy mely 

kurzusok azok, melyek teljesítése a legtöbbször áll a tanulmányok folytatásának útjában. 

A kurzusokat tartók számára szupervíziót tartottak, ahol lehetőségük volt az oktatóknak 

az okok és problémák feltárására, a változáshoz szükséges beavatkozási pontok 

meghatározására: pl. tanításmódszertan, segédanyag szükséglet, vizsgáztatási forma, 

korrepetálások tartása, mindezt a tudásközpontúság jegyében. Ezentúl a szupervízió 

tartalmazott egy érzékenyítést, melytől azt várják, hogy az oktatók nyitottabbakká 

váljanak a hallgatói problémákra, igényekre, figyeljenek ezekre a jelekre, mindez a 

hallgató központúság jegyében. Hallgatói oldalról az alapvető problémának az tűnt, 

hogy a középiskolai tanulmányaikat lezárva nem megfelelő tudással érkeztek a hallgatók 

a felsőoktatásba. Ezért egy felzárkóztató programot is elindítottak. A szakmentorok 

ezekben az esetekben a főiskola felzárkóztató rendszerének igénybe vételéhez tudják 

hozzá segíteni a hallgatókat. 

 

 Komoly problémaforrásként jelentkezett a hallgatók addigi környezetéből való 

kiszakadása. A középiskolás oktatásszervezéshez képest a főiskolai oktatásszervezés 

jóval nagyobb szabadságot ad, és jóval nagyobb tudatosságot követel meg, azaz 

életmódváltásra van szükség, és sok esetben az ehhez szükséges minták nem állnak a 

gólyahallgatók rendelkezésre (ez kumulálódva az előző ponttal az elsőévesek kirívóan 

magas lemorzsolódásához vezet). Ilyen olvasatban a szakmentor egy osztályfőnök 

szerepét tölti be, aki kezelni tudja a következő problémákat: 

o  A hallgatók nem ismerik a Tanulmányi és Vizsga Szabályzatot és egyéb 

dokumentumokat 

o Nincsenek tisztában az adminisztratív teendőikkel 

o Nem tudják, hogyan és miként tudnak hozzáférni a tanulmányaikhoz szükséges 

segédanyagokhoz 

o Nem tudják, hogyan és miként kellene a számukra szükséges és fontos 

információkhoz hozzájutni 

 

 Harmadik jelentős okként merült fel a tanulmányokhoz szükséges anyagi források 

hiánya. E mögött sok esetben családi okok húzódnak meg, főképp az alapszakos, 

államilag finanszírozott rendben tanulók esetében, melynek kezelése csak átfogó módon 

lehetséges, és sokszor külső segítség igénybe vételére is szükség van, hiszen az 

intézmény szociális rendszere (pl.: rendkívül szoc. tám.) csak részben képes kezelni a 

problémát. Nyilván ennél gyakrabban fordul elő a költségtérítés kifizetésének 
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nehézsége, mely esetben a részletfizetés, halasztás kínálkozik felkínálható megoldásként 

a probléma nagyságától függően. 

 

 A negyedik fontos ok elsődlegesen a levelező és felsőbb éves hallgatóknál jelentkezik, 

és a tanulmányok és a munka világának összeegyeztethetetlenségéből fakad, ide 

értve a külföldi munkavállalást is. Itt a szakmentorok eszközkészletének részét képezik 

az egyéni tanrendek kínálta lehetőségek, a halasztott és az interneten keresztül történő 

vizsgáztatás lehetőségeinek feltárása. 

 

 Ezen túl a szakmentori hálózattal tervezik kezelni a diploma megszerzésének egyéb 

gátjait is (Diplomamunka írás, Záróvizsga letétel, Nyelvvizsga megszerzése). Ennek 

érdekében a hallgatókat az évek során folyamatosan figyelmeztetik az ezekkel 

kapcsolatos kritériumok fontosságára is. 

A szakmentori hálózat működtetése nem igényel az intézménytől jelentős többlet 

munkaerőforrás ráfordítást. A szakmentorokat igyekeznek olyan oktatók köréből kiválasztani, 

akik amúgy is közvetlen kapcsolatban vannak a diákokkal, így ha nem is rendszerszerűen, de 

eseti jelleggel eddigi is segítették a hallgatók problémáinak megoldását. A szakmentori órák miatt 

a koordinátorok órakedvezményt kapnak. 

A tervek szerint egy szakmentor egy szak minden hallgatóját képes lesz mentorálni, de idővel a 

nagyobb létszámú szakok esetében elképzelhető, hogy több szakmentorra lesz szükség. A 

szakmentrorok tehermentesítésének másik eszköze lehet a hallgatói szakmentor rendszer, akik a 

tanulmányokhoz szükséges segédletek, tananyagok hozzáférését, az egyszerű információs 

hiányosságok kezelését oldhatják meg, de szerepük lehet a korrepetálásokkal kapcsolatban is. 

A jelenlegi 23 szakmentor munkáját egy koordinátor fogja össze, aki maga is oktató és 

szakmentor. A rendszer fontos része a folyamatos fejlesztés, az ismeretek napra készen tartása, és 

a tapasztalatok megosztása, mely miatt időről időre szükséges a szakmentori rendszerben részt 

vevők képzése. 

A programmal kapcsolatos döntések vezetői szinten születnek, ami teljesen érthető a program 

jelenlegi fejlesztési fázisában. 

Mivel egy, a hallgatókat teljes körben megszólító szolgáltatásról van szó, amelyet gyakorlatilag 

kötelező igénybe venniük, így kihasználtságról nehéz beszélni. Az egyéni konzultációk esetében 

pedig vélhetően ingadozás lesz megfigyelhető a tanév különböző szakaszaihoz igazodva.  

Mivel a program erősen csatlakozik a tanulmányi rendszerre alapuló monitoring rendszerhez és a 

szakmentori órák látogatása kritérium feltétel, mind hallgatói, mind oktatói oldalról biztosítottak 

azok az adatok, amelyek a szolgáltatás minőségbiztosításához szükségesek. Nyilvánvalónak 

tűnik az is, hogy a különböző hallgatói elégedettség mérésekbe is be fognak kerülni a 

szakmentorokra vonatkozó kérdések. Az általunk gyűjtött hallgatói visszajelzések alapján viszont 
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elmondható, hogy a szakmentori rendszer már jelenlegi formájában is hatékonyan képes segíteni 

az első évesek főiskolai integrációját és azt,hogy alkalmazkodjanak az új környezet kihívásaihoz. 

6.5.4 A szolgáltatás finanszírozása és fejlesztése 

A szolgáltatás finanszírozásával kapcsolatban lépcsőzetesség figyelhető meg. Az első körben 

azokat a szolgáltatási elemeket valósítják meg, melyekre a főiskola belső erőforrásaiból is képes. 

Az anyagi finanszírozás lehetőségei ugyanakkor meghatározzák a fejlesztés sebességét is. Ezért 

vezetői szinten rendkívül fontosnak tartják, hogy a program mellé különböző pályázati forrásokat 

is tudjanak rendelni, melyek elősegíthetik a számítástechnikai fejlesztést, a képzők képzését, a 

minőségbiztosítási rendszer kiépülését, a korrepetálások és felzárkóztató modulok számának 

emelkedését, a hallgatói szakmentor hálózat kiépülését és esetleg a szakmentor oktatók anyagi 

elismerését.   

A programhoz kapcsolódóan számos fejlesztési terv van még talonban. Amiről eddig nem 

ejtettünk szót, az a szakmentor hálózat és a tehetséggondozás kapcsolatának erősítése. E mögött 

az az elgondolás áll, hogy a szakmentor egy monitoring rendszer valamint saját személyes 

benyomásai segítségével nemcsak a rossz teljesítményű hallgatókat, hanem a jól teljesítőket is 

képes lesz azonosítani. Ennek megfelelően, akár személyes beszélgetések során is képes lehet a 

jobban teljesítőket további szakmai elmélyülésre késztetni, esetleg felhívhatja figyelműket a 

Főiskolán működő TDK körökre, szakkollégiumok és egyéb szakmai lehetőségekre. 

6.5.5 A szolgáltatás adaptálhatósága 

Az adaptálhatóság lehetőségéről beszélgető partnereink azt látják, hogy ilyen jellegű programra 

szinte valamennyi hazai felsőoktatási intézményben szükség lenne. Úgy látják, hogy nagyon sok 

helyen probléma, hogy a hallgatók nem megfelelő szakmai tudással felvértezve érkeznek a 

felsőoktatásba, valamint hogy a felsőoktatásba való belépés egybe esik a családi kötelékek és 

kontroll meggyengülésével, ami miatt fokozottan érdemes odafigyelni azokra a hallgatókra, akik 

nem veszik zökkenőmentesen az akadályokat. Egy másik fontos probléma az információ hiány, 

nem ismerik a szaktárgyak teljesítményi követelményeit valamint, hogy nem látják át a képzési 

rendszert. Ezekre alapozva úgy vélik, hogy más intézményeknek is meg kell majd találniuk 

ezekre a problémákra a válaszokat. 

A szakmentor hálózat szerintük ott alkalmazható sikeresen, ahol a félév során is folyamatos a 

számonkérés, nyomon követhető a tanulmányi rendszeren keresztül a hallgatói aktivitás és 

teljesítmény. Emellett fontos lehet a családias légkör, a viszonylag kis létszámú szakok, vagy 

évfolyamok. Ezek mellett fontos még az oktató kollégák hallgató központúsága, az hogy 

belássák, hogy mindenki érdekelt a hallgatók problémáinak megoldásában és hogy a lehető 

legjobb tudással vértezzék fel őket azon felül is, hogy eljuttatják a diplomáig. 
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7. Karrierszolgáltatások 

7.1 Karrierszolgáltatások online láthatósága 

 

Az alábbi ábra, más szolgáltatási területekhez viszonyítva, a „Karrierszolgáltatások” láthatóságát 

jeleníti meg az online megjelenés széleskörűsége és az információtartalom részletezettsége 

szerint. Itt az alábbi megállapítások fogalmazhatóak meg: 

 A szakmai lehetőségek közvetítése alterületen az átlagosnál több elemi szolgáltatás 

működése látható a honlapokon (69 pont). Ezek információtartalma viszont csak átlagos 

(42 pont), azaz kevésbé jellemző, hogy részletező tartalmat vagy kapcsolattartók 

elérhetőségei is megtalálhatóak lennének az intézményi honlapokon.   

 A tanácsadás kapcsán átlagos a működő szolgáltatások láthatósága (60 pont), de átlag 

feletti (55 pont) azok dokumentáltsága  

A korábbiakkal megegyező módon, itt is két dimenzió mentén tekinthető át a vizsgált alterületek 

online láthatósága. A vízszintes tengelyen a működő elemi szolgáltatások számosságát kifejező 

index, a függőleges tengelyen ezek dokumentáltsága található. Minél magasabbak az értékek, 

annál több a működő elemi szolgáltatás, illetve azok annál jobban dokumentáltak. A szolgáltatási 

főterülethez tartozó 2 darab alterület a könnyebb áttekinthetőség kedvéért szürkével került 

kiemelésre.  

7.1.1. ábra: A karrierszolgáltatások területeinek láthatósága 

 

Értékek: A táblázatban található értékek olyan agregált absztrakt mutatók értékei, amik 0 és 100 között vehetnek 

fel értékeket. Minél magasabb az érték annál szélesebbkörű az online megjelenés (M), illetve annál részletesebb 

az információtartalom. A mutatók pontos számításának módja a módszertan fejezetben olvasható.  

Forrás: GVI saját online adatgyűjtés 
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Ha a már jól ismert két dimenzió által kifeszített síkon elhelyezzük a vizsgált 35 darab 

felsőoktatási intézményt egy olyan képet kapunk, ami megmutatja a szolgáltatások online 

láthatóságát. Itt két olyan aggregált indexet használtunk, ahol a vizsgált szolgáltatási kör 

alterületei egyenlő súllyal jelennek meg – ennek részletes leírása a módszertan fejezetben 

olvasható. Az elemzés alapján a következő megállapítások fogalmazhatóak meg: 

 Nyíregyházi Főiskola, Széchenyi István Egyetem és Szent István Egyetem nyújtja a 

legtöbb elemi szolgáltatást a karrierszolgáltatás területen. Itt a működő szolgáltatások 

online dokumentáltsága különbözik a nyíregyházi intézmény esetében a legjobb (78 pont), 

a győri esetében viszont lényegesen hiányosabb (48 pont).  

 Kiemelhető az Óbudai Egyetem, ahol a relatívan sok online megjelenő szolgáltatáshoz 

(83 pont) nagyon kevés információ tartozik (19pont). A Károli Gáspár Református 

Egyetem ennek tükörképe, a kevés működő szolgáltatás (17 pont), átlag felettien van 

dokumentálva (50 pont). 

 A szakmai lehetőségek közvetítéséhez és tanácsadáshoz köthető szolgáltatások esetében a 

Szent István Egyetem emelhető ki, mindkét alterület esetében a működő szolgáltatások 

köre 100 ponttal, információtartalma pedig 70 ponttal jellemezhető. 

A korábbiakkal megegyező módon, itt is két dimenzió mentén tekinthető át a vizsgált alterületek 

online láthatósága. A vízszintes tengelyen a működő elemi szolgáltatások számosságát kifejező 

index, a függőleges tengelyen ezek dokumentáltsága található. Minél magasabbak az értékek, 

annál több a működő elemi szolgáltatás, illetve azok annál jobban dokumentáltak.  

A fejezet végén áttekinthető szolgáltatási alterületenként az intézmények két vizsgált dimenzió 

szerinti jellemzése.  
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7.1.2. ábra: A karrierszolgáltatási területek láthatósága – felsőoktatási intézmények szerint 

 

# Intézmény M I # Intézmény M I 

1 NYF 100 78 19 ELTE 67 75 

2 SZE 100 48 20 PTE 67 65 

3 SZIE 100 70 21 NYME 65 38 

4 DF 91 59 22 CEU 65 25 

5 DE 88 42 23 NKE 58 68 

6 SOTE 88 68 24 PPTE 58 41 

7 BGF 83 81 25 EKF 56 65 

8 BKF 83 53 26 KE 54 50 

9 ÓE 83 19 27 AVKF 52 45 

10 SZTE 83 51 28 KRF 50 25 

11 ME 80 43 29 SZF 42 25 

12 ZSKF 79 52 30 IBS 38 38 

13 KF 76 63 31 MÜTF 35 43 

14 ÁVF 75 38 32 PE 35 18 

15 BCE 75 67 33 KGRE 17 50 

16 GDF 71 75 34 EJF 13 0 

17 KJF 69 59 35 LFZE 0 0 

18 BME 67 70     
 

Értékek: A táblázatban található értékek olyan agregált absztrakt mutatók értékei, amik 0 és 100 között vehetnek fel 

értékeket. Minél magasabb az érték annál szélesebbkörű az online megjelenés (M), illetve annál részletesebb az 

információtartalom. A mutatók pontos számításának módja a módszertan fejezetben olvasható.  

Forrás: GVI saját online adatgyűjtés 
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7.1.3. tábla: A karrierszolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatási alterületek láthatósága – felsőoktatási 

intézmények szerint 

 

 

 

 

 
 

Szakmai 

lehetőségek 

közvetítése 

Tanácsadás 

 M I M I 

ÁVF 100 55 50 20 

AVKF 30 20 73 70 

BCE 50 70 100 63 

BGF 100 63 67 100 

BKF 100 45 67 60 

BME 100 70 33 70 

CEU 63 25 67 25 

DE 75 33 100 50 

DF 83 48 100 70 

EJF 25 0 0 0 

EKF 63 70 50 60 

ELTE 100 50 33 100 

GDF 75 50 67 100 

IBS 25 50 50 25 

KE 75 50 33 50 

KF 75 60 77 67 

KGRE 0 0 33 100 

KJF 88 68 50 50 

KRF 50 0 50 50 

LFZE 0 0 0 0 

ME 83 73 77 13 

MÜTF 38 35 33 50 

NKE 50 35 67 100 

NYF 100 65 100 90 

NYME 80 50 50 25 

ÓE 100 38 67 0 

PE 38 35 33 0 

PPTE 50 38 67 45 

PTE 100 30 33 100 

SOTE 75 47 100 90 

SZE 100 60 100 37 

SZF 50 0 33 50 

SZIE 100 70 100 70 

SZTE 100 33 67 70 

ZSKF 75 50 83 53 
 

Megnevezések: M: Online megjelenés mutatója, I: Információtartalom mutatója. 

Értékek: A táblázatban található értékek olyan agregált absztrakt mutatók értékei, amik 0 és 100 között vehetnek 

fel értékeket. Minél magasabb az érték annál szélesebbkörű az online megjelenés (M), illetve annál részletesebb 

az információtartalom. A mutatók pontos számításának módja a módszertan fejezetben olvasható.  

Forrás: GVI saját online adatgyűjtés 
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7.2 Szakmai lehetőségek közvetítése és tanácsadás 

 

7.2.1 Szolgáltatások jellemzői 

Az alábbiakban bemutatjuk a szolgáltatási alterület általános jellegzetességeit.  

7.2.1.1. tábla: A szolgáltatás alapvető jellemzői – karrierszolgáltatások 

Humánerőforrás háttér 

Az ELTE Karrierirodájának munkájában a többi felsőoktatási intézményhez képest többen vesznek részt. 
 

 BME DF ELTE IBS PE PTE SZTE 

Összes érintett 8 fő 3 fő 15 fő 2 fő NA 6 fő 4 fő 

Teljes munkaidőben  6 fő 0 fő 11 fő 0 fő 8 fő 2 fő 2 fő 

 

A HÖK szerepe 

A HÖK leginkább a szolgáltatási terület marketing tevékenységében, egyes elemek hirdetésében vesz részt.  

 
BM

E 
DF 

ELT

E 
IBS PE PTE 

SZ

TE 

Kizárólagosan a HÖK működteti a szolgáltatási területet Igen Nem Nem Nem Nem Nem 
Ne

m 

Egyes programokat részben vagy egészben ők szerveznek Nem Igen Nem Nem Nem Nem 
Ne

m 

Segítenek a szolgáltatási terület marketing tevékenységében, egyes 

elemek hirdetésében 
Igen Igen Igen Nem Igen Igen 

Ige

n 

Ellenőrzik a szolgáltatási terület minőségét Igen Nem Nem Nem Nem Nem 
Ne

m 
 

Adatok tárolása  

 

Karrier iroda 

tanácsadásain, 

tréningjein 

résztvevők 

Álláskereső, 

szakmai gyakorlati 

helyek kínáló 

börzéken 

résztvevők 

Állásajánlatok 

adatbázisa 

Szakmai 

gyakorlati 

helyek 

adatbázisa 

Partner 

cégek, 

munkáltatók 

adatbázisa 

Állásbörze 

BME Igen Igen Igen Igen Igen 
Érintett szervezeti egységek 

által létrehozott 

DF Nem Nem Nem Igen Igen 
Nincs digitális rögzítése az 

adatoknak, csak papíralapú 

ELTE Igen Igen Igen Igen Igen 
Érintett szervezeti egységek 

által létrehozott 

PTE Igen Nem Igen Igen Igen NA 

PE Igen Igen Nem Igen Igen NA 

SZTE Igen Igen Igen Igen Igen 
Érintett szervezeti egységek 

által létrehozott 

IBS Igen Igen Igen Igen Igen 
Nincs digitális rögzítése az 

adatoknak, csak papíralapú 

 Adatgyűjtés Adatgyűjtés Adatgyűjtés Adatgyűjtés Adatgyűjtés Adatbázis típusa 
 

 

Forrás: GVI: Online survey 
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Az intézmények által legfontosabbnak tartott elemi szolgáltatások és értékelésük az alábbi 

táblában tekinthető át  

7.2.1.2. tábla: A legfontosabb elemi szolgáltatások és értékelésük – karrierszolgáltatások 

 Legfontosabb 
Második 

legfontosabb 

Harmadik 

legfontosabb 
Negyedik legfontosabb 

BME 
Karrier 

tanácsadási 

tevékenység 

jó 

Álláskeresést 

segítő 

rendezvények 
szervezése 

jó 
Elhelyezkedést 

segítő tréningek 
jó 

Cégekkel, 

vállalatokkal 

való 
kapcsolatépítés 

megfelelő 

DF Tájékoztatás megfelelő 
Rendezvények 

szervezése 
jó Alma Mater kör jó nincs nincs 

ELTE Tanácsadás jó 
Kompetencia-

fejlesztés 
jó 

Releváns 
munkaerő-piaci 

információk 

nyújtása 

jó Alumni jó 

IBS 
Karrierfejleszt

ési progr. 
jó 

Karrier 
tanácsadás 

jó 

Vállalati 

kapcsolatok 

fejlesztése 

jó   

PE 
Karrier 

Tanácsadás 
jó 

Tréningek, 

csoportok 
jó 

Pszichológiai 

tanácsadás 

rossz 

(forrás-
hiány) 

Tanácsadó 
honlap, 

állásportál 

szolgáltatás 

jó 

PTE Tanácsadások jó 
Tréningek, 
kurzusok 

jó 

Szakmai 

gyakorlatok 

koordinálása 

megfelel
ő 

Állásközvetítés, 
állásbörze 

jó 

SZTE 
Karrier 

tanácsadás 
jó 

Állásajánlatok 
és szakmai 

gyakorlatok 

gyűjtése 

jó 
Állásbörze 

szervezése 
jó 

Kompetencia-

fejlesztés 
jó 

 

Szolg. 

megnevezé

se 

Szolg. 

működése 

Szolg. 

megnevezés

e 

szolg. 

műkö-

dése 

Szolg. 

megnevezése 

Szolg. 

működé

se 

Szolg. 

megnevezése 

Szolg. 

működé

se 
 

Forrás: Online survey 

Összességében elmondható, hogy szakmai lehetőségek közvetítése szolgáltatások alterülethez 

tartozó vizsgált elemi szolgáltatások, a külföldi állásajánlatok kínálása kivételével az 

intézmények döntő többségében működő szolgáltatásnak tekinthetőek. Ezen elemi szolgáltatások 

szervezési szintjét tekintve kevésbé vegyes, többségük inkább intézmény szinten szervezett. E 

tekintetben az állásbörzék esetében tekinthető leginkább heterogénnek a gyakorlat. 

7.2.1.3. tábla: Szolgáltatási paletta – Szakmai lehetőségek közvetítése 

 Működő 

aktív 

szolgáltatás 

(%) 

Szervezési szint (%) 
Intézményi 

szinten 

elérhető 

Minden 

karon 

elérhető 

Karok 

többségénél 

elérhető 

Campusokon 

elérhető 

Karok 

kisebbségén 

elérhető 

Állásajánlatok 80,0 92,9 0,0 3,6 0,0 3,6 

Állásbörze 80,0 78,6 3,6 3,6 10,7 3,6 

Diákmunka 51,4 94,4 0,0 0,0 0,0 5,6 

Külföldi 

állásajánlat  
42,9 80,0 0,0 6,7 0,0 6,7 

 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A működő aktív szolgáltatás minősítés z intézményi honlapokon található információ alapján 

került meghatározásra. Ha egy elemi szolgáltatás online „nem látható”, akkor a tényeges működéstől függetlenül 

nem kaphatott működő aktív szolgáltatás minősítést.  
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Az online adatgyűjtés alapján az egyes elemi szolgáltatások esetében felmerülő hozzáférési 

korlátozások az alábbi arányban fordulnak elő. 

7.2.1.4. tábla: Működő aktív szolgáltatások hozzáférési korlátjai – Szakmai lehetőségek közvetítése 

 Hozzáférési korlátozások (%) 

 Anyagi Létszám Szociális 

Állásajánlatok 3,6 10,7 0,0 

Állásbörze 3,6 17,9 0,0 

Külföldi állásajánlat  0,0 26,7 0,0 

Diákmunka 0,0 16,7 0,0 
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A táblázatban az intézményi honlapok alapján jól működő szolgáltatásként jellemzett elemi 

szolgáltatások szerepelnek. 

Összességében elmondható, hogy a tanácsadás alterülethez tartozó vizsgált elemi szolgáltatások, 

a vállalkozóvá válás segítése kivételével az intézmények döntő többségében működő 

szolgáltatásnak tekinthetőek. Ezen elemi szolgáltatások szervezési szintjét tekintve kevésbé 

vegyes, többségük inkább intézmény szinten szervezett. E tekintetben a vállalkozó válás segítse 

esetében tekinthető leginkább heterogénnek a gyakorlat. 

7.2.1.5. tábla: Szolgáltatási paletta – Tanácsadás 

 Működő 

aktív 

szolgáltatás 

(%) 

Szervezési szint (%) 
Intézményi 

szinten 

elérhető 

Minden 

karon 

elérhető 

Karok 

többségénél 

elérhető 

Campusokon 

elérhető 

Karok 

kisebbségén 

elérhető 

Karrier 

tanácsadás 
91,4 84,4 12,5 0,0 3,1 0,0 

Munkajogi 

tanácsadás 
51,4 83,3 11,1 0,0 0,0 5,6 

Vállalkozóvá válás 

segítése 
25,7 66,7 22,2 0,0 0,0 11,1 

 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A működő aktív szolgáltatás minősítés z intézményi honlapokon található információ alapján 

került meghatározásra. Ha egy elemi szolgáltatás online „nem látható”, akkor a tényeges működéstől függetlenül 

nem kaphatott működő aktív szolgáltatás minősítést.  

Az online adatgyűjtés alapján az egyes elemi szolgáltatások esetében felmerülő hozzáférési 

korlátozások az alábbi arányban fordulnak elő. 

7.2.1.6. tábla: Működő aktív szolgáltatások hozzáférési korlátjai – Tanácsadás 

 Hozzáférési korlátozások (%) 

 Anyagi Létszám Szociális 

Karrier tanácsadás 6,3 18,8 0,0 

Munkajogi tanácsadás 0,0 5,6 0,0 

Vállalkozóvá válás segítése 0,0 33,3 0,0 
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A táblázatban az intézményi honlapok alapján jól működő szolgáltatásként jellemzett elemi 

szolgáltatások szerepelnek. 

  



212 / 379 

Jogosítvány, illetve nyelv, informatikai és posztgraduális képzést elvétve ajánlanak 

kedvezményesen végzős hallgatóik számára a válaszoló intézmények.  

7.2.1.7. tábla: Kedvezményes, karrierutat nyújtó szolgáltatások 

 Jogosítvány Nyelvtanulás 
Informatikai 

képzés 

Posztgraduális 

képzés 

BME Nem Nem Nem Nem 

DF Nem Igen Nem Nem 

ELTE Igen Igen Nem Nem 

IBS Nem Nem Nem Nem 

PE Nem Nem Nem Nem 

PTE Nem Nem Nem Nem 

SZTE Nem Igen Igen Igen 
 

Forrás: Online survey 

A karrierirodák munkatársainak végzettségei között a HR szakember a leginkább általánosabb. 

Munkavállalási tanácsadó és jogász nem, PR-os és pszichológus kevésbé jellemző. 

7.2.1.8. tábla: A karrierirodák munkatársainak végzettsége 

 HR szakember 
PR szakember, 

marketinges 
Pszichológus 

Munkavállalási 

tanácsadó 
Jogász 

BME Igen Igen Igen Nem Nem 

DF Igen Igen Nem Nem Nem 

ELTE Igen Igen Igen Nem Nem 

IBS Igen Nem Nem Nem Nem 

PE Igen Igen Igen Nem Nem 

PTE Igen Igen Nem Nem Nem 

SZTE Igen Nem Nem Nem Nem 
 

Forrás: Online survey 
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7.2.2 A beavatkozások jellemzői 

A kutatásba bevont beavatkozások köre, sikerességük 

Mivel nem soroljuk a szűken vett karrierszolgáltatások köréhez a szakmai gyakorlatok 

szervezését, közvetítését (lévén az elsődlegesen a képzési követelményekből fakad és sok esetben 

nem is a karrierirodák feladata), így jelen fejezetekben a szolgáltatási beavatkozások két markáns 

csoportját fogjuk vizsgálni. Egyfelől a karrier célú – azaz nem pszichológiai, mentálhigiénés 

tanácsadást – másfelől pedig azon szakmai lehetőségek közvetítését, melyek leginkább hozzá 

tudnak járulni az egyetemet követő sikeres elhelyezkedéshez. 

A táblázatra pillantva megállapítható, hogy a karrierszolgáltatások fejlesztése a hallgatói 

szolgáltatásfejlesztés egyik slágerterülete volt. Mindkét típus esetében majdnem az összes 

kutatásba bevont intézmény legalább egy ilyen szolgáltatásról számolt be. Különösen magas a 

tanácsadással kapcsolatos beavatkozások száma, mivel az intézmények az utóbbi időben teljes 

tanácsadói portfolió kiépítését tűzték ki célul és az egyes speciális tanácsadásokat külön-külön 

említették nóvumként. Fontos megjegyezni, hogy az ezen a területen végbemenő 

szolgáltatásfejlesztés elsődlegesen a TÁMOP 4.1.1.C kiírásoknak volt köszönhető. A 

beavatkozásokkal kapcsolatban fontos megállapítás, hogy a szolgáltatások hatékonysága mindkét 

típusnál magas. 

A beavatkozások anyagi forrása: 
 

7.2.2.2. ábra:  Állásközvetítéssel összefüggő 

szolgáltatási területek feltárt beavatkozásainak 

finanszírozási háttere 

 
Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

 

7.2.2.3.ábra:  Karriertanácsadással 

összefüggő szolgáltatási területek feltárt 

beavatkozásainak finanszírozási háttere 

 
Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

7.2.2.1.tábla: Karrierszolgáltatásokkal összefüggő beavatkozások áttekintése 
 közvetítés tanácsadás 

Információt szolgáltató intézmények 9 10 

Információt szolgáltató interjúalanyok 11 14 

Említett beavatkozások száma 17 32 

Feltárt beavatkozások száma 10 13 

Jó gyakorlatnak tekintett beavatkozások  9 

 

13 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

5 

Belső forrás 

Pályázati forrás Külső forrás 

6 

 

2 

 

4 

9 

Belső forrás 

Pályázati forrás Külső forrás 

23 
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A karrierszolgáltatásokkal kapcsolatos pályázati forrásokhoz való hozzáférés jelentős mértékben 

elősegítette a szolgáltatások fejlesztését az alterületen. Kimondottan szembetűnő ez a jelenség a 

tanácsadás területén, ahol túlnyomó többségben pályázati forrásokból alakították ki és 

működtették a szolgáltatásokat. Ez kérdésessé teszi ezeknek – az amúgy jellemzően sikeresnek 

ítélt – szolgáltatásoknak a fennmaradását a pályázati időszak lejárta után. Általános véleménynek 

tűnik, hogy ezek a szolgáltatások nem piacosíthatók, szemben az álláskereséshez kapcsolódó 

szolgáltatásokkal, ahol bizonyos szolgáltatási elemek esetében elképzelhetőnek tartják (az elit 

egyetemeken), hogy hallgatói hozzájárulást szedjenek, vagy ami gyakoribb, az álláskereső 

börzéken a standokat értékesítsék a cégek számára.  

A szolgáltatási rendszerműködési, működtetési céljai  

A karriertámogató szolgáltatások rendszerének fő célja, hogy az intézmény hallgatói minél jobb 

pozícióba tudjanak kerülni a munkaerőpiacon. Ezt a következő eszközökkel igyekeznek elérni az 

intézmények:  

 Kapcsolatépítés és ápolás az adott szakterület jelentősebb foglalkoztatóival, 

együttműködések a szakmai gyakorlati helyektől az intézményen belüli megjelenés 

biztosításáig.  

 Intézményi marketing a hallgatók jobb pozícionálása érdekében, ez kiemelt célja a 

potenciális munkáltatókkal való kapcsolattartásnak. 

 Hallgatók témaérzékenyítése, a szolgáltatások igénybe vételének elősegítése. Erre az 

egyik lehetőség a szokványos marketing eszközök alkalmazása, melyek segítségével az 

iroda működéséről, illetve az álláskeresési praktikákról igyekeznek tájékoztatni a 

hallgatókat az általános kommunikációs csatornákon keresztül. Az igénybevétel 

elősegítése szempontjából fontosnak tartják az irodák szolgáltatásainak ingyenességét. 

 Pályaorientációs és karriertanácsadás személyre szabott tanácsadások és csoportos 

tréningek segítségével. Ezek sok esetben határterületet képeznek a mentálhigiénés, 

pszichológiai, kommunikációs tanácsadásokkal, tréningekkel. 

 Hallgatók általános álláskeresési kompetenciájának növelése, sikerességének elősegítése. 

Ennek tipikus példája a különböző önéletrajz írási gyakorlatok oktatása. 
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Beavatkozások általános célrendszerekhez való kapcsolódása 

 

A karrierszolgáltatásokról általában elmondhatjuk, hogy a legfontosabb cél a kapacitásbővítés. Ez 

a szakmai lehetőségek közvetítése esetében a céges, munkaadói kapcsolatok számának bővítését, 

és ezáltal a kínálatban szereplő álláslehetőségek számának növelését, a karrier-tanácsadás 

esetében pedig a tanácsadói kapacitás bővítését jelenti annak érdekében, hogy minél több hallgató 

hozzáférhessen az egyéni tanácsadáshoz. De mivel az egyéni tanácsadások esetében a kereslet 

jelenleg nagyobb, mint a kínálat, a szolgáltatások nem irányulnak a hozzáférés megkönnyítésére. 

Némileg más a helyzet a csoportos tanácsadásokkal, ahol szembetűnőek azok a 

kezdeményezések, melyek a curriculumba történő beépítést célozzák. 

A másik jelentős különbség, hogy a tanácsadások kapcsán csak elvétve merül fel a piaci források 

vagy hallgatói hozzájárulások becsatornázása, miközben az állásbörzék esetében a cégek 

standbérlései generálhatnak ilyen bevételt  

Emellett az internet kínálta lehetőségeket, elsősorban a szakmai lehetőségek közvetítéséhez 

kapcsolódó generál fejlesztéseket igyekeznek kihasználni. A legtöbb nagy egyetem mára már 

kialakította online álláskereső portálját a hallgatói számára. Míg a másik oldalon csak egy-két  

online tanácsadási kísérlettel találkoztunk.  

A szolgáltatás színvonalasabbá tétele jellemző törekvés, és leglátványosabban az állásbörzéket 

érinti, melyek esetében nem ritka, hogy a fejlesztés a teljes tanácsadási portfólió felvonultatásával 

jár, mely esetekben a börze ideje alatt a tanácsadások a helyszínen ingyenesen igénybe vehetők. 

                                                           
27 Értékek: Üres mező esetében az adott cél az adott szolgáltatási alterületen nem jelenik meg markánsan, „+” 

jelölés esetében az adott cél az adott alterület fejlesztéseben szereppel bír, „X” jelölésnél pedig az adott alterület 
fejlesztései elsődlegesen e cél megvalósítását célozzák. 
 

7.2.2.4.tábla A karrierszolgáltatásokkal  összefüggő szolgáltatási területek kapcsán feltérképezett 

beavatkozások illeszkedése az általános szolgáltatásfejlesztési célrendszerekhez 
 közvetítés tanácsadás 

Meglévő szolgáltatás(ok) színvonalasabbá tétele X + 

Meglévő szolgáltatás(ok) kapacitás bővítése X X 

Portfólió bővítés, új szolgáltatások bevezetése + + 

Hozzáférés megkönnyítése +  

Hatékonyabbá tétel IKT fejlesztéssel X + 

Személyi juttatások bevezetése, bővítése   

Tanulmányi teljesítmény növelésének segítése   

Lemorzsolódás csökkentése   

Piaci források becsatornázása +  

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján
27
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A fejlesztések, beavatkozások konkrét céljai 

A kutatás során feltárt beavatkozások konkrét céljai a következők voltak a karrierlehetőségek 

közvetítése kapcsán: 

 Álláskereső rendezvények színvonalának növelése, melynek két jelentős csapásiránya 

van. Egyrészt a jelenlévő munkáltatók számának emelése, illetve – például gazdasági, 

mérnök és egészségügyi képzések esetében – a külföldi állásajánlatok számának emelése. 

Másrészt olyan kiegészítő szolgáltatások elérhetővé tétele, mint a tanácsadások, 

önéletrajz-írással kapcsolatos lehetőség, vagy állásinterjú szimulációk. 

 Céges kapcsolatok kiépítésének fejlesztése, melynek keretében az intézmény igyekszik 

minél több potenciális munkáltatóval együttműködéseket kiépíteni, melyek kiterjedhetnek 

a szakmai gyakorlatokon keresztül oktatási-kutatási kooperációkon át az intézményen 

belüli célzott munkaerő-toborzásig. Ennek a célnak a másik vonulata a munkáltatók és az 

intézmények közötti kapcsolattartás megkönnyítése, mely elsődlegesen az online felületek 

fejlesztését jelenti (pl.: állásajánlat feltöltő rendszerek)  

 Az álláskeresést segítő szolgáltatások fejlesztésének első lépése a megfelelő számú, 

folyamatosan frissülő állásajánlat biztosítása, a második lépés az adatbázis használhatóvá 

tétele (pl.: kereshetőség, RSS-feliratkozás), míg a harmadik lépés az adatbázis marketing 

eszközökkel történő bevezetése és ismertségének szinten tartása. 

 Online adatbázisok fejlesztése összefügg az előző ponttal, bár találkoztunk olyan 

szolgáltatással is, mely a hallgatók önéletrajzának a gyűjtésére specializálódott, melyet a 

munkáltatók számára tesznek nyilvánossá. Olyan területen működik ez, ahol folyamatos 

munkaerő kereslet van (egészségügy). 

 Az intézményen belüli projektbe, innovációba történő bevonás olyan eszköz, ahol a 

hallgató a képzési rendszeren kívül, de mégis az intézmény zárt közegében szerezhet 

munkatapasztalatot – a műszaki, informatikai területen fordulnak elő ilyen lehetőségek a 

külső megrendeléseknek, illetve nemzetközi projekteknek köszönhetően. 

A karriertanácsadás esetében a következő célokkal találkoztunk a feltárt beavatkozások során: 

 Tanácsadó kapacitás bővítése olyan általános cél, melyről minden intézmény beszámolt a 

beavatkozások kapcsán.  

 Kínált tanácsadás és tréning típusok bővítése szintén a legtöbb intézmény esetében 

megjelenő és megvalósított cél volt. 

 A tanácsadások elérhetővé tétele a börzéken azon intézményeknél jelent meg, melyek már 

nagyobb hagyományokkal rendelkező állásbörzéket szerveznek. Ezeken az alkalmakon 

értelemszerűen nem minden jelenlévő tud részt venni a tanácsadásokon, viszont működés 

közben megismerhetik a karrierirodák ilyen irányú portfolióját. 

 Tanácsadások elérhetővé tétele az interneten csak az ELTE-n jelent meg az online 

állásbörzéhez kapcsolódóan. Azért tartják rendkívül hasznosnak, mert így az állásbörze 

szolgáltatásait azok is igénybe tudják venni, akik nem tudnak fizikailag részt venni az 
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állásbörzéken. Ilyenek a levelező, a vidéki hallgatók, vagy akár a kismamák, de 

természetesen a nappali tagozatosok számára is hasznos. 

 Karrierutat segítő képzések beépítése a képzési rendszerekbe. Főként azon karrierirodák 

esetében jellemző, ahol van oktatási tapasztalattal rendelkező munkatárs. A képzéseknek 

két módja van, az egész félévet kitöltő kurzusok, illetve az egyedi, tréning jellegű 

alkalmak. Mindkettőre találtunk példákat. 

 Álláskereséssel kapcsolat információk online átadása, ezek jellemzően a karrierirodák 

honlapjához kapcsolódnak: népszerűsítő, ismeretterjesztő cikkeket jelentenek, esetleg 

online teszteket, illetve sikeresen elhelyezkedett végzettekkel készülő portrékat és 

interjúkat. 

A feltárt beavatkozások hatékonysága 

Mindkét terület esetében alapvetően csak jó gyakorlatokkal találkoztunk. Ennek egyik oka, hogy 

az alterületen nagyszámú szolgáltatásfejlesztés volt, melyből az interjúalanyaink meg tudtak 

nevezni jó gyakorlatot. A másik ok, hogy a tanácsadások esetében általánosan a kapacitásoknál 

nagyobb keresletről számoltak be,  így a részvétel nem okozott kudarcot. Ugyanakkor az is 

nyilvánvaló, hogy a tanácsadások hozzájárultak a résztvevők kompetenciafejlesztéséhez, illetve 

releváns produktumokkal (pl.: elkészült önéletrajz) távoztak. 

Az álláslehetőségekhez való hozzájuttatás esetében az intézmények rendkívül érzékenyek a 

környezetükre, valamint az ilyen jellegű szolgáltatásokat meghatározza a képzési profil. Ezért 

jellemző, hogy az ilyen jellegű szolgáltatások sikerességét illetően eltérő mércét alkalmaznak a 

fővárosi elit egyetemek és a vidéki főiskolák. Ugyanakkor interjúink alapján úgy látszik, hogy a 

szolgáltatások hallgatói igénybevétele csak kivételes esetben nem megfelelő (és akkor is a 

tapasztalatlanság, a rossz időpontválasztás állhat a háttérben). 
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Szolgáltatások hozzáférhetőség és a beválás:  

Alapvetően jellemző, hogy mind a tanácsadó, mind az álláslehetőségeket biztosító 

szolgáltatásokhoz a hozzáférés ingyenes a hallgatók számára. Egy-két intézmény esetében 

kezdtek azon gondolkozni, hogy bizonyos jelentős piaci értéket jelentő szolgáltatásuk esetében a 

hallgatóktól pénzt kérjenek (kommunikációs tréning, videorezümé). Ugyanakkor ez nem jelent 

szabad hozzáférést a szolgáltatásokhoz: a tanácsadások jellemzően bejelentkezéshez, időpont-

egyeztetéshez kötöttek, míg a csoportos tréningek esetében is megjelenik a létszámkorlát, a 

börzék esetében pedig néhány intézmény preferálja az előzetes regisztrációt. 

 

A karrierszolgáltatásokkal kapcsolatos beavatkozások hatása elsődlegesen a hallgatók szakmai 

kapcsolathálójának a fejlődésében nyilvánul meg, mely egyértelműen az álláshoz juttatás 

eredménye, bár a tanácsadásoknak is van ilyen jellegű hatásuk, különösen, ha azt külsős, 

munkáltatónál dolgozó szakemberek tartják. Érdekes még, hogy szakértőink szerint ezek a 

szolgáltatások emelik a diploma értékét – itt két hatás mosódik egybe, a karrierszolgáltatások 

kapcsán végbemenő intézményi brandépítés, különösen a cégekkel való kapcsolattartásnak 

köszönhetően, valamint, hogy a hallgatót hozzásegítik ahhoz, hogy a végzettsége ne pusztán csak 

egy papír legyen, hanem azt a piacon be is tudja váltani. A képzési teendőkre való 

koncentráláshoz ezek a szolgáltatások úgy járulnak hozzá, hogy megvilágítják, hogy a képzésen 

belül milyen területekre, milyen módszerrel érdemes fókuszálni. A tehetséggondozásra kifejtett 

hatást a képzésekbe és az intézményeken belül futó projektekbe történő bekapcsolódás indukálja. 

Jól látszik az is, hogy ezeknek a szolgáltatások – szemben a hallgatói integrációt segítő 

szolgáltatásokkal – nincsenek lényeges hatással a lemorzsolódás csökkentésére.  

A célcsoportok elérésének gyakorlata 

A hallgatók elérése kapcsán elsődlegesen azt az információt kell eljuttatni a hallgatókhoz, hogy 

hol lehet ezekhez a szolgáltatásokhoz az egyetem területén és az online térben hozzáférni. A 

legtöbb esetben ezek hirdetése a bevett kommunikációs csatornákon keresztül történik (levelező 

listák, tanulmányi rendszer, intézményi kiadványok), valamint rendkívül fontos a börzék esetében 

a láthatóság, ezért ezek jellemzően a központi épületben kerülnek megrendezésre. 

7.2.2.5.tábla A karrierszolgáltatásokkal összefüggő szolgáltatási területekhez kapcsolódó beavatkozások 

hatásai a beválással kapcsolatban (N=10, N=13) 
 közvetítés tanácsadás 

Segíti a szakmai kapcsolatrendszer fejlődését 100% 38% 

Növeli a diploma értékét 60% 54% 

Segíti a képzési teendőkre való koncentrálást 30% 38% 

Elősegíti a hallgatók hatékonyabb tanulását 40% 23% 

Színvonalasabbá teszi a tehetséggondozást 30% 23% 

Csökkenti a lemorzsolódás 0% 15% 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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Közvetlen hatások az egyénre: 

 

Szakértőink szerint a karrierszolgáltatásoknak kiváltképpen nagy hatásuk van a hallgatók 

önállósodására, önálló életkezdésére, hiszen ezek elsődleges célja, hogy a végzettek kilépve a 

munkaerőpiacra megállják a helyüket és olyan jövedelemre tegyenek szert, mely lehetővé teszi 

egzisztenciájuk kiépítését. A közösségi és személyes kapcsolatháló fejlesztéséért elsősorban az 

intézményen belüli projektek és a csoportos tréning jellegű foglalkozások a „felelősek”. 

Szociális és társadalmi hatások: 

 

Szakértőink szerint a karrierszolgáltatások közül csak néhánynak van hatása a szociális, 

társadalmi helyzetre, ezek közül leginkább a hátránykompenzációt említették. Ilyen hatást a 

különböző nehezen hozzáférhető ismereteket átadó tanácsadások kapcsán említettek, illetve az 

online álláskeresési lehetőségeknél.  

Beavatkozások általános jellemzése 
 

7.2.2.8.tábla Állásközvetítéssel összefüggő 

beavatkozások áttekintése (N=17) 

 Egyedi Rendszerszintű 

 

 

Követő 5 3 

Úttörő 9 0 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

 

7.2.2.9.tábla Karriertanácsadással összefüggő 

beavatkozások áttekintése (N=38) 

 Egyedi Rendszerszintű 

 

 

Követő 17 0 

Úttörő 9 2 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

 

A karrierszolgáltatások esetében is szembetűnő, hogy igen jelentős az úttörő szolgáltatások 

bevezetése. Különösen igaz ez az álláskeresést támogató szolgáltatásoknál, ahol a cégekkel való 

7.2.2.6.tábla A karrierszolgáltatásokkal összefüggő szolgáltatási területekhez kapcsolódó beavatkozások 

hatásai a beválással kapcsolatban (N=10, N=13) 
 közvetítés tanácsadás 

Elősegíti az önállósodást, önálló életkezdést 100% 92% 

Elősegíti a közösségi kapcsolati háló fejlődését  30% 46% 

Elősegíti a személyes kapcsolati háló fejlődését 20% 38% 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

7.2.2.7.tábla  A karrierszolgáltatásokkal összefüggő szolgáltatási területekhez kapcsolódó beavatkozások 

szociális, társadalmi hatásai (N=10, N=13) 
 közvetítés tanácsadás 

Elősegíti a hátránykompenzációt  30% 38% 

Elősegíti a társadalmi mobilitást 10% 31% 

Elősegíti az esélyegyenlőséget  10% 15% 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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kapcsolattartás sajátos útjai mellett az intézményi profilhoz igazodó szolgáltatások jelentik az 

úttörő jelleget. A karriertanácsadás esetében is érezhető, hogy ez a szolgáltatási alterület 

kiépülőben van, ugyanakkor itt a követő-egyedi csoportba sorolt beavatkozások magas száma 

annak tudható be, hogy ide soroltuk azokat a tanácsadásokat is, melyek nem példa és előzmény 

nélküliek a hazai felsőoktatási rendszerben, de az adott helyen újdonságként jelennek meg. 

A rendszerszintű beavatkozások az állásközvetítés esetében a karrierszolgáltatásokat összefogó 

szervezeti egységek létrehozását jelentik, míg a rendszerszintű karriertanácsadással kapcsolatos 

beavatkozások azt, amikor a képzési rendszerben – azaz a curriculumba építhetően – önálló 

elemként elérhetővé válnak a csoportos tréningek, kurzusok.  

A hazai felsőoktatási rendszer jó gyakorlatainak az úttörő jellegű szolgáltatási beavatkozásokat 

tekintettük, ezek közül mutatunk be az alábbiakban néhányat. Ezen szolgáltatásokról úgy véljük, 

hogy fenntartásuk hosszú távon is elképzelhető. Természetesen ezeknek a beavatkozásoknak a 

kivonatát is elérhetővé tesszük a többi feltárt beavatkozással együtt a tanulmányhoz csatolt 

FOI_Szolg_Beavatkozasok.zip fájlban rendezve. 

Kiemelt rendszerszintű jó gyakorlat  

PTE Karriertámogató összegyetemi kurzusok. A Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda (KÖSZI) 

tart egyéni tanácsadásokat (pl.: kredit elfogadás, jogi tanácsadás, pénzügyi tanácsadás, 

mentálhigiénés tanácsadás, karrier tanácsadás, vagy tanulmányi tanácsadás). Ezek mellett 

szerveznek csoportos tanácsadásokat, mint karrier coaching-ok, konfliktuskezelés, mediációs 

tréningek. Ma már ezek campus kreditként kerülnek meghirdetésre, azaz bármelyik karról 

felvehetőek, mint szabadon választható kurzus, és elvégzésükért kredit jár. (A kampusz kredit 

jelentősen növeli a karok közötti átjárhatóságot, ezáltal a hallgatók ki tudják használni az egyes 

karok szabad oktatási kapacitásait. Például egy önéletrajz-író kurzust bárhol felvehetnek.) Az 

utóbbi időben így volt elérhető a prezentációs készségfejlesztő, íráskészség-fejlesztő, vállalkozói 

ismereteket átadó kurzus is, melyek esetében sikerült elérni, hogy különböző karokról érkezzenek 

hallgatók. A rendszer fontos eleme az is, hogy várják a hallgatói igényeket, melyeket a KÖSZI 

összegyűjt, és ennek ismeretében kér fel (akár külsős) oktatókat kurzusok megtartására. 

Kiemelt egyedi szintű elemi fejlesztések  

ELTE Virtuális állásbörze: A Virtuális Állásbörze egy három éve rendszeresen megrendezésre 

kerülő online rendezvény, amely hasonlóan a hagyományos állásbörzékhez a munkáltatók és a 

munkavállalók között teremt kapcsolatot. A rendezvény alapját egy portál képezi, ahol az 

álláskeresés, gyakornoki program keresés mellett számos egyéb szolgáltatást is nyújtanak. Lehet 

a cégek képviselőivel személyesen  online módon beszélni, illetve láthatjuk azt is, hogy más 

résztvevők milyen kérdéseket tettek fel az adott munkáltatónak (fórum jellegűen működik). 

Online kérdezhetik a résztvevők az ELTE Karrier Iroda munkatársait, illetve a látogatók 

egymással is kapcsolatba tudnak lépni. Továbbá a börzén lehetőség van arra is, hogy személyes 

(élő) konzultációra kérjünk időpontot, ahol a Karrier Iroda szakértőinek segítségével az önéletrajz 

elkészítése mellett a karrierépítés fontosabb mérföldköveit, döntéseit is végig lehet beszélni. A 
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hagyományos börzéken megszokott elemek, struktúra a honlapon is megmaradnak: a standokat 

céges bemutatkozó oldalak, a plakátokat és szórólapokat elektronikus állásajánlatok, a személyes 

beszélgetést a közösségi felületek és modulok, az önéletrajz benyújtását a dokumentum felöltése, 

a szakmai programokat pedig a számos segédlet, útmutató és mintadokumentum helyettesítik. De 

a portál a börze idején túl is működik, például karriertippeket is olvashatunk a portálon. 

A hagyományos állásbörzékhez képest a virtuális állásbörze költségei jóval alacsonyabbak (ettől 

függetlenül a cégektől itt is kérnek részvételi díjat, illetve szponzorációt). A hallgatók számára 

nincsen utazási költség, ami egy akkora – a város eltérő helyein elhelyezkedő karokkal 

rendelkező intézmény esetében, mint az ELTE – jelentős akadály lehet. Ugyanakkor a virtuális 

állásbörze nyilván csak kiegészítője a minden nagyobb egyetemen megrendezésre kerülő 

hagyományos állásbörzéknek. 

PTE Uninfo mobil applikáció: A PTE hallgatói számára létrehozott mobil applikációt TÁMOP 

forrásból valósították meg. Az applikáció segítségével elérhetőek állásajánlatok és szakmai 

gyakorlat ajánlatok. Az applikáció tartalmaz egy kompetencia tesztet is, mely felméri a 

személyiség főbb jellemzőit és arra ad választ, hogy a munkaerőpiac mely területei felé érdemes 

orientálódni.  

Az applikációnak viszont csak egyik, de a legfontosabb lába a karrierszolgáltatás, emellett 

tartalmaz folyamatosan frissülő híreket eseményekről, de megtalálható benne az egyetemi 

telefonkönyv gps-koordinátákkal, amelyek miatt érdemes telefont tartani, s így a 

karrierszolgáltatással kapcsolatos információk is célba érnek. Az applikáció a központi honlapra 

feltöltött információkkal folyamatosan frissül. 

DUF „demonstrátori” rendszer: Szemben más felsőoktatási intézményekkel a DUF-on nem az 

oktatási folyamatban részvevő (pl.: korrepetálásokat, felzárkóztatásokat tartó) hallgatókat nevezik 

demonstrátoroknak, hanem azokat, akiket a Főiskola bevon az adminisztratív teendők ellátásába. 

A Főiskolán többek között ilyen demonstrátorok segítik a tanulmányi osztály, a nemzetközi 

iroda, vagy a minőségbiztosítási iroda munkáját. Ezért a hallgatók némi ösztöndíjat is kapnak, 

amit a hallgatói önkormányzat fizet. A rendszer azért hasznos, mert a DUF-on az adminisztráció 

jelentős részét oktatók végzik, akik az oktatói munkájuk mellett látják el az adminisztratív 

feladatokat, és így több időt tudnak fordítani oktatási kötelezettségeikre Ugyanakkor a 

demonstrátorok szakmai gyakorlathoz jutnak, s többek számára reális esély nyílik arra, hogy 

hasonló munkakörben helyezkedjenek el, hiszen olyan készségeket tanulnak meg, mint a 

statisztikák készítése, pályázatírás, projektmenedzsment. Emellett a rendszer segíti az 

adminisztráció és a többi hallgató kapcsolattartását, valamint az információáramlást is. 

BCE Videorezümé készítés: A videorezümé egy multimédiás önéletrajz, mely segítségével a 

hallgató be tud mutatkozni munkáltatójának. Bár egy ilyen bemutatkozó házilag, egy 

okostelefonnal is elkészíthető, de a profi technikával készülő, vágott anyagok mellett nem rúgnak 

emellett labdába. Ebben a formában nyilván nagyon fontos a vizuális megjelenés, de legalább 

ennyire fontos a hang, a tartalom és hogy a videorezümét bekérő HR-eseket valami megfogja a 

videoban, azaz egyedi és figyelemfelkeltő legyen. Különösen nemzetközi munkavállalás esetén 
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látják ezt a jövőnek. Ezzel összecseng, hogy kezdetben a külföldön tanult, végzős hallgatók 

voltak azok, akik elsősorban érdeklődtek ez iránt, és tudtak is élni ezzel a lehetőséggel.  

A video rezümé bevezetését a tavaszi állásbörzékhez igazították, azaz ezeken volt tömegesen 

elérhető a szolgáltatás. Ekkor találkoztak vele a hallgatók, de mostanában már többen igénylik ezt 

a szolgáltatást személyesen az irodában. Eddig a szolgáltatás ingyenesen működött TÁMOP 

forrásból, de ez fenntarthatatlan. Ezért a kezdetben professzionális – külső szolgáltatásként 

megvásárolt – technikai megvalósítás egyre inkább abba az irányba megy, hogy minél olcsóbban, 

a hallgatók kompetenciáira támaszkodva tudják biztosítani a szolgáltatást. A vágás nélküliség 

például azt jelenti, hogy egyben kell két percig tökéletesnek lennie a hallgató bemutatkozásának, 

ami négy, öt alkalomból tud megvalósulni. Ez egyrészt több idő a munkatársnak, másrész viszont 

a felvétel remek kommunikációs tréning is. Problémaként merül fel a felvétel, azaz a 

videorezümé frissítése, mert az technikai háttér nélkül nem biztosítható.  
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7.2.3 Fejlesztési tervek és azok gátjai 

A karrierszolgltatásokkal foglalkozó szakértők online nyilatkoztak az alterület fejlesztési 

területeiről. A válaszokból az rajzolódik ki, hogy mind a karriertanácsadás fejlesztése, mind a 

fejlesztése az állásközvetítés továbbiakban is fókuszban áll, sőt utóbbi esetben még az adatbázis 

fejlesztés is sok helyen napirenden van. Nyilván az sem véletlen, hogy markánsan felbukkan a 

szakmai gyakorlathoz kapcsolódó fejlesztések, hiszen az erősen összefüggő tevékenység, ha 

erősebben is kapcsolódik a képzési és követelményrendszerhez. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 

munkaerőpiac szereplőivel való kapcsolatépítés fontossága a terve között is markánsan 

megjelenik. 

 A szolgáltatási spektrum és kínálat bővítése, meglévő szolgáltatások fejlesztése 

 A karriertevékenység egyetemen belüli ismertségének növelése 

 CV adatbázis építése 

 Adatbázisok fejlesztése 

 Önismeret a gyakorlatban kurzus indítása 

 Kortárs segítő csoport szervezése, működtetése,  

 Szakmai gyakorlati rendszer összegyetemi kiépítése, fejlesztése 

 Szakmai gyakorlati rendszer átfogó koordinációja.  

 Munkaerőpiaci fórumok szervezése 

A szolgáltatási alterület fejlesztése esetében a legnagyobb probléma a jelenlegi humán kapacitás 

és a bevezetéshez és működtetéshez szükséges anyagi források elégtelensége okoznak jelentős 

problémát, mivel ezek elsődlegesek a hatékony kapcsolatépítés szempontjából. A humán 

kapacitás szakértelme és az infrastrukturális vonatkozások nem jelentenek problémát az alterület 

fejlesztésében.  

7.2.3.1.tábla: A fejlesztési tervek gátjai – karriertámogatás 

 

 BME DF ELTE IBS PE PTE SZTE 

Nincs egységes (intézményi) akarat Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Jelenlegi munkaerő-állomány mellett nincs 

kapacitás 
Igen Igen Igen Igen Nem Igen Igen 

Jelenlegi munkaerő-állomány nem 

rendelkezik a szükséges speciális tudással 
Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Nem biztosított a szolgáltatásokhoz 

szükséges helyigény (terem, iroda, stb.) 
Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Nem biztosították a szolgáltatás 

kialakításához szükséges anyagi erőforrások 
Igen Igen Nem Igen Nem Igen Igen 

Nem biztosították a szolgáltatás 

működtetéséhez  szükséges anyagi 

erőforrások  

Igen Nem Igen Nem Nem Igen Igen 

 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hét intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 
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Az alábbi táblában viszonyítási pontokként, példaszerűen szerepeltetjük a karriertámogatással 

kapcsolatos szolgáltatások fejlesztésének gátjait más hallgatói alszolgáltatási területekkel.  

7.2.3.2. tábla: A fejlesztési tervek gátjai – nagykép – karriertámogatás 

 

 
Egyáltalán nem 

probléma 

Nem számottevő 

probléma 

Közepes 

jelentőségű 

probléma 

Jelentős probléma 

Nincs egységes 

(intézményi) akarat 

Könyvtár, Felvételi 

támogatás, 

Karriertámogatás 

Szakok közötti 

átjárás, Könyvtár, 

Hallgatói juttatások 

Nemzetköziesedés, 

Toborzás, Alumni 
- 

Humánerőforrás 

kapacitáshiány 

Eljárási díjjak, 

Hallgatói élet, 

Tehetséggondozás 

Kollégiumok Könyvtár 

Toborzás 

Karriertámogatás, 
Szakok közötti 

átjárás 

Humánerőforrás  

kompetencia hiány 

Hallgatói élet, 

Toborzás, 

Karriertámogatás 

Kollégiumok 

Felvételi támogatás, 

Szakok közötti 

átjárás 

Hallgatói integráció, 

Hallgatói juttatások, 

Toborzás 

Infrastrukturális 

korlátok  

Karriertámogatás, 
Nemzetköziesedés, 

Szakok közötti 

átjárás 

Felvételi támogatás, 

Hallgatói juttatások, 

Speciális hallgatói 

csoportok 

Hallgatói 

integráció, 

Kollégiumok 

- 

Anyagi források 

hiánya - bevezetés 
- 

Hallgatói juttatások, 

Tehetséggondozás 

Gyakorlati tudás 

megszerzése, 

Alumni, Eljárási 

díjjak 

Szakok közötti 

átjárás, 

Nemzetköziesedés, 

Karriertámogatás 

Anyagi források 

hiánya - működtetés 
- 

Speciális hallgatói 

csoportok, 

Tehetséggondozás,

Eljárási díjjak 

Felvételi támogatás, 

hallgatói integráció, 

Minőségbiztosítás 

Hallgatói élet, 

Nemzetköziesedés, 

Karriertámogatás 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hét intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott. 

Értelmezés: Jelentős probléma: intézmények több mint 50 százaléka esetében; Közepes jelentőségű probléma: 

intézmények 33%-49%; Nem számottevő probléma: intézmények 1-32%; Egyáltalán nem probléma: 0% 
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7.2.4 Nemzetközi kitekintés 

Az egyetemek mindegyikén megtalálható karrieriroda vagy karrierközpont. Ez a központ 

általában rendkívül sokféle és színes szolgáltatást nyújt mind az egyetemen éppen tanuló, az 

egyetemet elhagyni készülő és az öregdiákok számára. Az öregdiákok a diplomájuk kézhez vétele 

után általában pár évig még igénybe vehetik a karrierközpont szolgáltatásait, ami rendkívül nagy 

segítséget jelent a friss diplomások számára
28

.  

A karrierirodák nagyon sok információt már eleve elérhetővé tesznek az interneten keresztül, 

megkönnyítve ezzel a diákok és saját feladatukat. Sok egyetem honlapja rendelkezik 

linkgyűjteménnyel és az összes egyetem szervez állásbörzét, ahol a diákoknak lehetőségük nyílik 

arra, hogy megismerkedjenek különböző cégekkel és vállalatokkal. 

A karrierirodák célja, hogy a hallgatóik az egyetem elvégzése után sikeresen el tudjanak 

helyezkedni ehhez pedig gyakorlatra, munkatapasztalatra van szükség. Ezért mindegyik vizsgált 

egyetem összeköttetésben áll a helyi vagy térségben lévő jelentősebb munkáltatókkal, akik a 

hallgatók között toboroznak jellemzően gyakornoki pozíciókra. Az alábbiakban röviden, néhány 

gyakorlatot mutatunk be:  

 University of Glasgow – Útmutató a karrieriroda munkájához (Career Service Guide): 

Általában minden egyetemen, így itt is, megtalálható egy általános ismertető az egyetemi 

karrierközpont munkájáról. Ez egy tökéletes kiinduló pont azoknak a diákoknak, akik 

nincsenek egészen tisztában a központ munkájával. A karrierközpont főbb elérhetőségei 

és legfőbb tevékenysége olvasható benne. Ez a prospektus letölthető illetve megtalálható 

füzet formájában a karrierirodában is.  

 University College London –Segítő, súgó oldalak és útmutató karrier tervezéshez (Online 

Information and Resources: Help Sheets and Career Planning Guide) : UCL karrier 

honlapja elvezet egy külső forráshoz, ahonnan a diákok letölthetnek dokumentumokat 

arról, hogy hogyan írjanak önéletrajzot, hogyan válasszanak területek között, hogyan 

írjanak motivációs levelet, hogy milyen lehetőségeik vannak a fogyatékkal élő diákoknak, 

hogy milyen gyakornoki és diákmunka lehetőségek vannak Londonban, és ezeket hogyan 

találják meg és használják fel a diákok későbbi karrierjükhöz stb.29. 

 University of Cambridge – Podcastok és Videók: Sajnos a Cambridge-i Egyetem podcast 

és videó, DVD anyagához nem lehet hozzáférni, azonban a listából kitűnik, hogy 

rendkívül széles skálája, több mint 200 podcast és rendkívül sok videó, különböző 

témában megtalálható a honlapon. Beszédek és beszélgetések különböző szakmákról és 

                                                           
28

 http://www.gla.ac.uk/schools/humanities/studentstaff/informationforcurrentstudents/philosophystudents/cur

rentundergraduates/graduatingwhatnext/ , http://www.exeter.ac.uk/undergraduate/employability/aftergraduation/  
29

 http://www.ucl.ac.uk/careers/students/information/research , 

http://www.careerstagged.co.uk/resources/helpsheets/all/popular/1  

http://www.gla.ac.uk/schools/humanities/studentstaff/informationforcurrentstudents/philosophystudents/currentundergraduates/graduatingwhatnext/
http://www.gla.ac.uk/schools/humanities/studentstaff/informationforcurrentstudents/philosophystudents/currentundergraduates/graduatingwhatnext/
http://www.exeter.ac.uk/undergraduate/employability/aftergraduation/
http://www.ucl.ac.uk/careers/students/information/research
http://www.careerstagged.co.uk/resources/helpsheets/all/popular/1
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karrierekről, készségfejlesztő órák és briefing órák mind fellelhetők. A DVD-ket maga az 

egyetem készítette30.
 

 University College London – Online Munkakeresés (Online Job Boards): UCL rendkívül 

hatékony módon összegyűjtötte az egyetemen keresztül vagy Londonban elérhető 

álláslehetőségeket a fiatalabb vagy már végzős hallgatók részére31.   

 Lancaster University – Karrierek (Careers): A UCL-éhez hasonlóan Lancasterben is a 

saját egyetemi munkahálózaton kívül, az oldal felsorolja az országban fellelhető, diákok 

vagy végzős hallgatók számára hasznos munkakereső oldalakat
32

. 

Az Egyesült Királyságban a hallgatóknak mindegyik egyetemen lehetőségük nyílik arra, hogy 

személyes találkozót kérjenek a karrieriroda csapatától.. Ezek alatt a személyes találkozók alatt 

általában a karrier tanácsadók a diák önéletrajzát nézik át, vagy segítenek abban, hogy hogyan 

kell motivációs levelet írni, de pályaorientációval és szakválasztás segítésével is foglalkoznak a 

karrierközpontok. A tanácsadási tevékenység során lehetőség nyílik próbainterjúkra is, amiket 

jellemzően nem az egyetemi tanácsadók készítenek, hanem megbízott gyakorló HR szakemberek 

vagy tanácsadók. Az alábbiakban áttekinthető néhány tanácsadással kapcsolatos angolszász 

gyakorlat:   

 University of Exeter – Karriertervező, munkakereső és munkahelyi szkilleket 

gyakoroltató workshopok (Career Planning Workshops): Exeterben többféle 

karriertervező, munkakeresést segítő és munkahelyi szkilleket kialakító workshopra 

jelentkezhetnek a hallgatók, amik elengedhetetlenek a mai munka világában. Például: Mit 

kezdjünk a diplománkkal? Milyen munkák illenének hozzám? Gyakornoki munkakeresés; 

Munkakeresés; Betekintés egy szakmába; Jelentkezés nyári munkára; Pszichometriai 

tesztek megértése; Önéletrajz és jelentkezési készségek fejlesztése; Interjú szkillek; 

Értékelési központok (assessment centre) megértése; Idő és stressz menedzsment; 

Csoportdinamika megértése; Prezentációs szkillek; Projekt tervezés; Meggyőzés, 

tárgyalás és befolyásolási szkillek; Kapcsolati háló kiépítése; Munka monitorálasa; 

Marketing stratégiák; Társadalmi felelősségvállalás stb 
33

 

 University of Exeter – eXfactor: Szintén Exterben egy díjnyertes programot alakítottak ki 

a diákok számára, ami integrált része az első éves hallgatók órarendjének. A csoportos 

foglalkozás célja, hogy a hallgatók már nagyon korán megismerkedjenek azzal, hogy a 

munkáltatók milyen képességekkel keresnek a piacon. A diákok megtanulják, hogy 

milyen készségeket kell fejleszteniük, ahhoz, hogy könnyebben tudjanak munkát találni, 

hogy hogyan tudják a társaságokban, klubokban és diákmunkák alatt megszerzett 

                                                           
30

 http://www.careers.cam.ac.uk/KeyResources.asp, http://www.careers.cam.ac.uk/podcasts/podcastsindex.asp 

, http://www.careers.cam.ac.uk/videos/index.asp  
31

 http://www.ucl.ac.uk/careers/students/jobs  
32

 http://www.lancaster.ac.uk/sbs/ceec/students/gtj/vacancies.html  
33

 http://www.exeter.ac.uk/careers/events/sessions/skillsforcareerplanning/, 

http://www.exeter.ac.uk/careers/events/sessions/jobhunting/ , 

http://www.exeter.ac.uk/careers/events/sessions/workplace/  

http://www.careers.cam.ac.uk/KeyResources.asp
http://www.careers.cam.ac.uk/podcasts/podcastsindex.asp
http://www.careers.cam.ac.uk/videos/index.asp
http://www.ucl.ac.uk/careers/students/jobs
http://www.lancaster.ac.uk/sbs/ceec/students/gtj/vacancies.html
http://www.exeter.ac.uk/careers/events/sessions/skillsforcareerplanning/
http://www.exeter.ac.uk/careers/events/sessions/jobhunting/
http://www.exeter.ac.uk/careers/events/sessions/workplace/
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tapasztalataikat és tudásukat 'eladni', hogy milyen lehetőségeik vannak alapképzés után, 

hogy mit kell tenniük azon felül, hogy van egy 'jó' diplomájuk. Ez a program 

felbecsülhetetlen értékkel bír a fiatal egyetemisták számára, hiszen tudatosságra neveli 

őket 
34

.  

 Lancaster University – Karrier Mentorálás (Carreer Mentoring): Másodéves koruktól 

kezdve csatlakozhatnak az egyetem hallgatói a programhoz. A mentoruk egy legalább 2 

éve dolgozó, a hallgató szakterületét végzett, vagy a hallgató érdeklődési körében járatos, 

szakmabeli. Az egyetem szerint ez az egyik leghatékonyabb módszer arra, hogy a 

diákokat összekössék különböző cégekkel és a diákok elsőrendű információt szerezzenek 

arról, hogy hogyan lehet munkát találni, és mit kell a szakmáról, illetve a szakmabeliekről 

tudni. A mentorok átadhatják tapasztalataikat, és a diákok tanulhatnak idősebb 

'kollégájuktól' 
35

. 

 University of Glasgow – Öregdiák hálózat (Careers Alumni Network): Glasgowban 

működik egy kiterjedt rendszer, amiben az öregdiákok karrier profiljai megtekinthetők, 

illetve a hallgatók számára lehetőség nyílik kapcsolatba lépni velük, ha tanácsra vagy 

tippekre lenne szükségük. Ez egy ésszerű és egyszerű megoldás arra, hogy a jövő 

generációit összekössék a már sikeres szakemberekkel. Ez nem csak a hallgatók számára 

előnyös rendszer, hanem az öregdiákok is összeköttetésben maradnak régi egyetemükkel, 

segíthetnek fiatalabb társaikon és akár jövőbeni munkakapcsolatokat is építhetnek. 

 

  

                                                           
34

 http://www.exeter.ac.uk/careers/events/exfactor/  
35

 http://www.lancaster.ac.uk/sbs/ceec/students/mentoring/index.html  

http://www.exeter.ac.uk/careers/events/exfactor/
http://www.lancaster.ac.uk/sbs/ceec/students/mentoring/index.html
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7.3 Esettanulmány: A Budapesti Corvinus Egyetem Vállalati kapcsolatok és 

Karrier Irodája (VKKI) 

 

7.3.1 Az esettanulmány módszertana 

A Budapesti Corvinus Egyetem Vállalati kapcsolatok és Karrier Irodájának (továbbiakban 

VKKI) irányítója a programigazgató, Andrási Mónika, aki az iroda megalakulása óta – tizenhét 

éve – áll a szervezet élén, ezért a szakértői interjú elkészítéséhez őt kértük fel.  

A szolgáltatás hallgatói megítélésének feltérképezése érdekében egy online kérdőíves felmérést 

szerettünk volna elkészíteni a végzett hallgatók körében, mivel ők tudják a leginkább felmérni a 

VKKI szolgáltatásainak hatékonyságát. Azonban ennek megvalósítását az egyetem nem 

támogatta, mivel az alumni tagjainak mostani lekérdezése negatív hatással lehet a saját 

kérdőíveik válaszadási arányára a túlhasználás miatt. Ezért a saját lekérdezést helyettesítendő 

rendelkezésünkre bocsájtottak egy általuk készített kérdőíves felmérés eredményeit.  

7.3.2 A szolgáltatás működésének részletes leírása (hallgatói nézőpont) 

A VKKI célja egyrészről az egyetem hallgatóinak és végzettjeinek támogatása a karriertervezés, 

pályakezdés és pályakövetés terén, másrészről az egyetem vállalati kapcsolatainak szervezése, 

kezelése és irányítása.  

A VKKI szolgáltatásainak célcsoportját az egyetem hallgatói és végzett hallgatói képezik, 

azonban bizonyos programokra (pl. állásbörzék) külső intézményekből érkező egyetemistákat is 

fogadnak.  

A szolgáltatásokról való hatékony tájékoztatás, a hallgatók elérése a karrier irodák előtt álló 

egyik legkomolyabb kihívás. Interjúalanyunk úgy látja, hogy a hallgatók figyelméért meg kell 

küzdeni, vonzóvá kell tenni a kínált szolgáltatásokat, illetve értékes szolgáltatásokat kell nyújtani, 

mivel az Y-generáció nagyon tudatosan mérlegeli, hogy milyen előnyei származhatnak egy-egy 

szolgáltatás igénybevételéből. A hallgatók tájékoztatása érdekében az iroda számos fórumon 

megjelenik, pl. rendszeresen kitelepülnek az aulába, kollégiumokba, célzott e-maileket, 

hírleveleket küldenek, a Facebookon saját felületen hirdetnek, plakátokat, szóróanyagokat is 

alkalmaznak. A karriermenedzsment szemináriumokon, saját felméréseken, a karriernapokon, 

toborzó rendezvényeken, gólyatáborokon keresztül is kapcsolatba lépnek a hallgatókkal. 2009 óta 

pedig a VKKI foglalkozik a kötelező szakmai gyakorlatok menedzselésével, ami nagyon előnyös, 

mivel így a hallgatók – eltekintve azoktól, akik egyénileg szervezik gyakorlatukat – már az 

alapképzés második évében kapcsolatba kerülnek az irodával. Ezzel pedig a további 

együttműködés esélye jelentősen megnő. A karrier iroda a Pesti (Közgáz) Campuson a főépület 

központi részében található, ami egy további fontos tényező a hallgatókkal való kapcsolat 

kialakításának szempontjából. Bár a VKKI a Budai Campuson irodával nem rendelkezik, de – a 

virtuális szolgáltatások mellett – helyszíni programok biztosításával igyekszenek ott is jelen 

lenni. Végül, interjúalanyunk kiemelte, hogy a tájékoztatás hatékonyságához jelentősen 
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hozzájárul a hallgatói munkatársak alkalmazása, mert ők tudják a legjobban, hogy aktuálisan 

milyen kommunikációs csatornákon keresztül lehet a fiatalokat elérni.  

A VKKI által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez bizonyos programok esetében kell 

jelentkezni, regisztrálni (pl. a KarrierExpo esetében) vagy időpontot egyeztetni (pl. az 

önéletrajzírás-tanácsadás esetében), más szolgáltatások esetében erre nincs szükség (pl. az online 

állásajánlatok, szakmai gyakorlatok megtekintéséhez nem kell regisztrálni a VKKI honlapján, 

ellentétben számos másik egyetemmel, ahol a hirdetések elérése olyan regisztrációhoz kötött, ami 

csak az adott egyetem hallgatói számára érhető el). 

Az igénybevevők száma a KarrierExpok esetében az elmúlt két évben 6-8 ezer fő körül alakult. 

A korábbi években hullámzó volt a látogatottság, volt olyan rendezvény, amelyen 10-12 ezer fő 

is részt vett. Interjúalanyunk szerint a jelenlegi visszaesés főként annak köszönhető, hogy a 

hallgatók az álláskeresést egyre inkább online felületeken keresztül szeretnék intézni. Azonban 

interjúalanyunk kiemeli, hogy a munkaadók továbbra is fontosnak tartják a személyes 

kapcsolatteremtést.  

A VKKI szolgáltatásai az alábbi hat területre összpontosítanak: 

 Önéletrajz- és karrier-tanácsadás, pályaorientáció, készségfejlesztő tréningek, képzések, 

szolgáltatások hallgatók és végzettek számára (CV Ambulancia, RapidRandi, Video 

Resume, TalenTeam) 

 Munkaerő-közvetítés: hazai és külföldi állások, szakmai gyakorlatok hirdetése  

 Rendezvényszervezés 

o Állásbörzék (KarrierExpo tavasszal és ősszel, CEMS Carrer Forum 2002-ben és 

2009-2013 között, „Fapados” állásbörze, Szakmai gyakorlati börze) 

o „On Campus” munkaadói toborzási és kiválasztási rendezvények egész évben 

(szakmai napok, cégprezentációk, interjúk, tesztírások) 

o Szakmai rendezvények  

 Kiválasztás, preszelekció és toborzási tanácsadás munkáltatók számára 

 Alumni hálózat működtetése (Diplomás Pályakövetési Rendszer és alumni szolgáltatások) 

 Vállalati-, munkaadói kapcsolatok kezelése, vállalati források bevonása az egyetemi 

feladatok finanszírozásába, egyedi és általános együttműködések létrehozása 

o Chair Vállalati Professzori Rendszer menedzselése 

o Szakmai együttműködések megvalósítása, szponzorációk, nem oktatási 

együttműködések megvalósítása 

A továbbiakban részletesebben bemutatjuk a VKKI által nyújtott szolgáltatási palettát. 

Önéletrajz- és karrier-tanácsadás, pályaorientáció, készségfejlesztő tréningek, képzések, 

szolgáltatások hallgatók és végzettek számára 

A karrier-tanácsadás egyéni és kiscsoportos tanácsadás formájában folyik az egyetemen 1997 óta. 

Emellett önéletrajzírás-, kiválasztási- és komplex karriertervezési, grafológiai, 

munkapszichológiai és munkajogi tanácsadásra jelentkezhetnek a hallgatók. A VKKI 
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karriermenedzsment szemináriumot is hirdet szabadon választható tantárgy formájában. A 

személyes tanácsadások mellett tanácsadó kiadványok publikálásával is foglalkoznak, például 

rendszeresen publikálják a Navigátor című kiadványt, amely hasznos tanácsokat tartalmaz a 

karrierépítéshez. 

A KarrierExpo Felkészítő Programok – Karrier Napok rendezvénysorozat célja, hogy felkészítse 

a hallgatókat a KarrierExpo állásbörzére a vállalati partnerek és a VKKI kollégáinak segítségével. 

A programon a vállalati partnerek nyújtanak egyéni, személyre szabott tanácsadást az 

önéletrajzírás és a karrierépítés terén. Továbbá az interjúhelyzetre való felkészülést is több 

módon támogatják, például interjú szimulációs tréningen, illetve interjúra felkészítő interaktív 

tréningen lehet részt venni. A részvételi lehetőség korlátozott, azonban 2012-ben az eredetileg két 

napos programot egy hónapos rendezvénysorozattá bővítették annak érdekében, hogy több 

hallgató részvételét, illetve szélesebb programkínálatot tudjanak biztosítani.  

A KarrierExpo állásbörzén is számos karriertámogató programmal várják a hallgatókat. A 

KarrierExpo – Szakmai Programok rendezvény keretein belül lehetősége van a hallgatóknak a 

CV Ambulancián önéletrajzírás-tanácsadáson való részvételre; a Video Rezümé programon 

szakemberek segítségével videó-önéletrajzot készíthetnek; különböző teszteket (pl. kiválasztási 

teszt, Captain képességtesztek) tölthetnek ki, grafológiai elemzést kérhetnek, illetve 

kipróbálhatják magukat interjúhelyzetben. A RapidRandi Terminálban a hallgatók az általuk 

kiválasztott munkaadókkal előre egyeztetett 10 perces miniinterjúkon vehetnek részt.  

Munkaerő-közvetítés: hazai és külföldi állások, szakmai gyakorlatok hirdetése 

Állásokat és szakmai gyakorlatokat online és offline csatornákon keresztül is hirdetnek, többek 

között az iroda weblapján (www.karrierexpo.hu), a heti online Karrier Hírlevélen, a KarrierPont 

plazma TV és hirdetőfalon, illetve plakátokon.  

Rendezvényszervezés 

A KarrierExpo országos, integrált állásbörzét évente két alkalommal, tavasszal és ősszel szervezi 

meg az iroda a fiatal- és frissdiplomások számára. A 2013-as őszi állásbörzén 60 kiállító 

képviseltette magát, közel ezer állást és ötszáz szakmai gyakorlati helyet kínálva az érdeklődők 

számára. Ahogyan azt korábban már említettük, a KarrierExpo állásbörze egyik eleme a 

KarrierExpo – Szakmai Programok. 

Két alkalommal került megrendezésre az egyszerűbb kivitelezésű „Fapados” állásbörze, amelyen 

a munkaadók térítésmentesen részt vehettek. E rendezvényen 2010-ben 20, 2011-ben 36 vállalati 

partner állított ki.  

2010 óta rendezi meg az iroda a Szakmai gyakorlati börzét a gyakorlati helyet kereső hallgatói 

számára. A 2013-as rendezvényen a 40 kiállító mellett a VKKI 50 foglalkoztató 200 kötelező 

szakmai gyakorlati lehetőségét kínálta.  

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fportal.uni-corvinus.hu%2Findex.php%3Fid%3D49073%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D0%26tx_ttnews%255BbackPid%255D%3D31638%26tx_ttnews%255BcalendarYear%255D%3D2013%26tx_ttnews%255BcalendarMonth%255D%3D11%26cHash%3Dd56822f5a308d1e5302809147abcfe34&ei=au3kUp-3DKuBywP67YHIAQ&usg=AFQjCNFOvarVBLRyOFj3j0dwpWesLxFXlQ&sig2=lY7lYmmLFCjWjW9SSsK7-Q&bvm=bv.59930103,d.bGQ
http://web.uni-corvinus.hu/~karrier/vr_2013_tavasz.pdf
http://www.karrierexpo.hu/
http://allas.us/
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A CEMS Career Forum rendezvény szervezésének lehetőségét először 2002-ben nyerte el a 

VKKI, majd 2009 óta minden évben ők szervezték a programot. A 2013-as CEMS Career 

Forumon 1100 CEMS hallgató, illetve 33 CEMS vállalati partner részvételével zajlott. 

A VKKI tevékenységi köre On Campus toborzó rendezvények szervezésére is kiterjed. E 

szolgáltatás keretein belül az iroda az egyetemen zajló kiválasztási folyamat teljes körű 

lebonyolítását vállalja. Továbbá On Campus interjúztatási lehetőséget is nyújtanak vállalati 

partnereik számára (az iroda saját interjúfülkével rendelkezik). Ezenfelül cégprezentációk, 

tesztírások és Assessment Centerek szervezésével is foglalkoznak.  

A VKKI által szervezett szakmai rendezvények körébe a nemzetközi és hazai workshopok, a 

konferenciák (felsőoktatási, oktatási, kormányzati szakemberek és vállalati, intézményi partnerek 

számára), illetve az Üzleti Reggelik (munkaadók számára) megszervezése sorolható. 

Kiválasztás, preszelekció és toborzási tanácsadás munkáltatók számára 

A VKKI vállalati partnerei számára a kiválasztási és toborzási folyamat egészének megtervezését 

és lebonyolítását is vállalja. Az utóbbi években e téren is jelentős tapasztalatokra tett szert az 

iroda, például 2011-ben egy pénzintézet megbízásából rendeztek Assessment Centert, 2012-ben 

pedig egy prémiumkategóriás autógyár toborzási partnereiként tevékenykedtek. 

 Alumni hálózat működtetése 

A végzett hallgatókkal való kapcsolattartás, illetve a Diplomás Pályakövetési Rendszer 

működtetése szintén a VKKI tevékenységi körébe tartozik. A BCE-n a végzett hallgatókkal való 

egyetemi szintű kapcsolattartás több évtizedes múltra tekint vissza, azonban a korábbi kísérletek 

(pl. BKE Egyetemi Baráti Kör, majd később Közgáz Alma Közhasznú Egyesület) kevésbé voltak 

fókuszáltak, ezért 2006-ban az egyetem úgy döntött, hogy az alumni-kapcsolatok gondozásával a 

karrier irodát bízza meg. 

Az iroda az öregdiákok számára aktív szakmai és személyes networking támogatást nyújt, mind 

az oktatókkal, a jelenlegi hallgatókkal és a munkáltatókkal való kapcsolattartásukat segíti. 

Emellett karrier-tanácsadással, állásajánlatokkal, folyamatos információszolgáltatással (pl. 

képzések, továbbképzések) támogatják egykori hallgatóikat. Továbbá számos rendezvényt 

szerveznek, például évfolyam-találkozókat, előadássorozatokat, Családi és Sportnapot, Alumni 

Adventet, Borkóstolókat, Alumni esteket, illetve szakmai és baráti találkozókat.  

Vállalati-, munkaadói kapcsolatok kezelése, vállalati források bevonása az egyetemi feladatok 

finanszírozásába, egyedi és általános együttműködések létrehozása 

A munkaadókkal való kapcsolattartást számos fórumon keresztül valósítja meg a VKKI. Az 

együttműködés egyik formája a Chair Vállalati Professzori Rendszerben való részvétel, amelynek 

lényege, hogy cégek pályázati úton kiválasztott egyetemi professzorok tevékenységének anyagi 

támogatását vállalják egy ötéves időtartamra. A cégek számára az egyetem megjelenést biztosít 

saját kiadványaiban, illetve a vezetőket meghívja különböző rendezvényeire. Az oktatók 

vállalása, hogy évenként beszámolnak a cégnek tevékenységükről, illetve – felkérés esetén – 
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részt vesznek a vállalat oktatási-kutatási tevékenységében. Hasonló kezdeményezés a Vállalati 

Kutató Program (PhD Chair), amely a PhD hallgatók és a középvállalatok együttműködését 

célozza meg.36   

Rendszeresen szerveznek Üzleti Reggeliket, amelyre a kiemelt partnereket (munkaadók, 

kormányzati szakemberek, egyetemi kollégák) hívják. A program fő célja, hogy a résztvevők 

megvitassák a friss- és fiatal diplomások toborzásának és kiválasztásának aktuális kérdéseit. 

A VKKI rendszeresen készít munkaadói felméréseket és elégedettségvizsgálatokat, amelyeknek 

elsődleges célja annak feltérképezése, hogy a munkaadók milyen munkavállalókat keresnek. A 

hallgatói oldal felmérése érdekében preferenciavizsgálatokat bonyolítanak le a végzősök körében. 

A kutatás főként azt vizsgálja, hogy a hallgatók milyen munkaadót keresnek, milyen szempontok 

vesznek figyelembe álláskereséskor, milyen karrierutat, kezdő fizetést és továbbképzést 

szeretnének elérni a karrierjük kezdeti szakaszában.37  

Továbbá az iroda rendszeresen felkéri a munkaadókat előadónak a karriermenedzsment 

szemináriumokra, illetve tanácsadások megtartására, ami szintén támogatja az egyetem és a 

munkaadói oldal együttműködését. 38 

Az On Campus kiválasztási technika alkalmazása szintén elősegíti, hogy a munkaadók közelebbi 

kapcsolatba kerüljenek az egyetemmel, a hallgatókkal.  

A kapcsolattartás egy másik színterét az egyetem által szervezett (a munkáltatók szempontjából is 

releváns) konferenciák, rendezvények jelentik, amelyekre a vállalati partnerek is meghívást 

kapnak. A vállalati partnerek számára évente egy alkalommal egy vacsorát is szerveznek, 

amelyen beszámolnak a támogatások felhasználásáról, illetve ismertetik a VKKI jövőbeli terveit.  

A kooperáció egy további típusa a szponzoráció (pl. infrastrukturális fejlesztések támogatása, 

előadótermek, laborok felújítása), amelyért az egyetem „támogatói címet” (például „Gyémánt 

fokozatú egyetemi támogató”) adományoz a finanszírozónak, ezt pedig a szponzorok promóciós 

anyagaikon fel tudják tüntetni. A VKKI évente felülvizsgálja a támogatói címek érvényességét.39  

Végül, a munkaadók és a VKKI együttműködik azon a téren is, hogy az iroda hallgatókat, vagyis 

potenciális munkavállalókat közvetít a cégek számára. 

A VKKI által nyújtott szolgáltatások a horizontális szempontok közül főként a társadalmi 

mobilitás elősegítésében, a személyes és a szakmai kapcsolati háló fejlődésében, illetve az önálló 

életkezdés támogatásában játszanak szerepet. Továbbá a hátránykompenzációra, az 

esélyegyenlőség elősegítésére is hatással bírnak a VKKI szolgáltatásai. Szolgáltatásaik a diploma 

értékét szintén növelik, mivel a hallgatók szakmai tapasztalatszerzését segítik elő. Végül, a 

hallgatók színvonalasabb tanulását, oktatását és a képzési teendőkre való koncentrálást is 
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támogatja a VKKI tevékenysége, például azáltal, hogy a megfelelő szakmai gyakorlati hely 

megkeresésében, kiválasztásában támogatják a hallgatókat.  

A szolgáltatások hallgatói megítélésének feltérképezéséhez a 2011-es Karrier Napok egyik 

programjával, a karrier-tanácsadással kapcsolatos hallgatói elégedettséget vizsgáló kérdőíves 

felmérés eredményeit bocsájtották rendelkezésünkre. A programon 42 fő vett részt: 30 fő a BCE 

jelenlegi hallgatója, 11 fő a BCE végzett hallgatója, egy fő pedig nem BCE-s hallgató volt. A 

kérdőívet 64%-uk (27 fő) töltötte ki. A karrier-tanácsadást különböző szempontok mentén egy 

hétfokú skálán értékelhették. A résztvevők átlagosan a tanácsadó felkészültségére 6,8 pontot, a 

program interaktivitására 6,8 pontot, a program munkaerő-piaci felkészültséget segítő jellegére 

6,3 pontot, a program előkészítésére 6,2 pontot, a programnak az előzetes várakozásokkal való 

megfelelésére 6,1 pontot, míg a program hasznosságára 6,0 pontot adtak. Összességében minden 

szempont esetében a hétből legalább hat pontra értékelték a szolgáltatást, vagyis azt állapíthatjuk 

meg, hogy a résztvevők kifejezetten elégedettek voltak a program minőségével.  

7.3.3 A szolgáltatás működésének részletes leírása (intézményi nézőpont) 

A karrier iroda a kezdeti időszakban a Gazdálkodástudományi Kar dékánjához tartozott, majd 

2000-ben összegyetemi szervezeti egységgé alakult, a felügyelet pedig a fejlesztési 

rektorhelyettes hatásköréhez került. Ez alól kivételt jelent a vállalati kapcsolatok irányítása, 

amely közvetlenül a rektor alá tartozik. A VKKI az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatában is önálló szervezeti egységként szerepel. Az iroda működési feltételeinek 

biztosításához a Budapesti Corvinus Egyetem Szolgáltató Kht. is hozzájárul.  

Interjúalanyunk szerint kiemelt jelentősége van a karrier iroda legitimációja és hatékony 

működése, stabilitása szempontjából annak, hogy egyetemi szervezeti egység státusszal 

rendelkezik.  

A VKKI-ban a döntéseket a programigazgató hozza meg, aki a fejlesztési rektorhelyettes 

felügyelete alá tartozik. 

A Karrier Iroda élén a programigazgató áll, jelenleg hat főállású munkatárssal (közülük egy fő az 

egyetem hallgatója) és egy hallgatói munkatárssal rendelkezik az iroda. A munkatársak legalább 

egy diplomával rendelkeznek, illetve minimum egy-két idegen nyelven beszélnek. 

Interjúalanyunk szerint számos előnnyel jár, hogy az iroda munkájában saját hallgatóik is részt 

vesznek, mivel a hallgatók friss ötleteket, vérkeringést hoznak a szervezet életébe. A hallgatói 

munkatársak a karrier irodákat érintő egyik legnagyobb kihívás megoldásában, a hallgatók 

elérésében is segítségükre vannak, mivel elsősorban a diákok ismerik azt, hogy éppen mely 

információs csatornák a legnépszerűbbek.  

Interjúalanyunk úgy véli, hogy egy tíz fős csapat (hét főállású és három hallgatói munkatárs) 

lenne ideális az iroda stabil működtetéséhez. Jelenleg egy-két üres státuszuk van, azonban az 

egyetemi elvonások miatt nem keresnek új munkatársakat.  



234 / 379 

A VKKI a hallgatókkal, az oktatókkal és a munkaadókkal is széleskörű együttműködés 

kialakítására törekszik, ami sikerességének kulcstényezője, ezért a továbbiakban e területek 

részletesebb bemutatására térünk ki.  

Interjúalanyunk szerint a vállalati kapcsolatok kialakításának egyetlen hatékony módja a célzott, 

személyes megkeresés. A kezdeti időszakban a VKKI kutatta fel a potenciális partnereket, azóta 

ez már megváltozott és a munkaadók is kezdeményezik az együttműködést, azonban a 

programigazgató szerint az új kapcsolatok kialakítása olyan feladat, amelyet sohasem 

tekinthetnek lezártnak. A VKKI törekszik arra, hogy a sikeres kapcsolatok esetén a partneri 

együttműködés körét bővítse, illetve igyekszenek a hosszú távú kapcsolatok kialakítására. 

Például a KarrierExpon már a kiállítók közel fele visszatérő résztvevő, a kötelező és az Erasmus 

szakmai gyakorlatot biztosító partnerekkel még inkább az eseti együttműködés a jellemző, 

azonban e téren is törekszenek a hosszú távú kooperáció kialakítására. 

A munkaadókkal való kapcsolattartás egyik intézményesített formája a – jellemzően 3-5 évre 

szóló – keretszerződés vagy együttműködési megállapodás. A VKKI kínálati palettáján számos 

együttműködési lehetőség szerepel: 

 oktatás, szakemberképzés (ösztöndíjak létrehozása és/vagy részvétel az egyetemi 

oktatásban meghívott előadói státusz keretében) 

 tudományos kutatás és műszaki fejlesztés (együttműködés kutatások és 

tanulmányok elkészítésében) 

 szakmai gyakorlati helyek biztosítása 

 szakember-utánpótlás (a munkaadó álláslehetőségeket, szakmai gyakorlati 

helyeket kínál a hallgatók és végzettek számára annak érdekében, hogy a 

legkiválóbb hallgatókat nyerje meg) 

 ösztöndíjpályázatok meghirdetése  

 vezetőképző programok  

 szponzorálás: rendezvények, konferenciák kiadványok támogatásáért cserébe az 

egyetem a szponzort különböző felületein nevesíti 

Az együttműködési megállapodások között intézményi, kari és tanszéki szintűek is vannak. 40 

A VKKI programigazgatója maga is az egyetem oktatója, ami megkönnyítette az oktatói körrel 

való együttműködés kialakítását. Az iroda elsősorban közvetítő szerepet lát el az oktatók és a 

munkaadói szféra között, vagyis a széleskörű oktatási-kutatási együttműködés (pl. közös 

kutatások, közös oktatás, tantárgyak meghirdetése, diplomakonzultáció, TDK bírálat) 

létrejöttében a katalizátor és facilitátor szerepét látja el.  

A hallgatókkal való kapcsolat kialakításának színtereit már a fentiekben bemutattuk. A leírtakon 

túl lényeges kiemelni, hogy a VKKI-nak hozzáférése van a hallgatói adatokhoz (pl. képzés, 

minor szak, nyelvismeret), amit a toborzási folyamatok során ki tudnak használni, mivel a 

                                                           
40

Budapesti Corvinus Egyetem: Felsőoktatási Minőségi Díj pályázat 2010 



235 / 379 

hallgatókat személyre szabott ajánlatokkal tudják megkeresni. Továbbá, ahogyan korábban már 

említettük, a hallgatók és a karrier iroda kapcsolatának megerősödéséhez jelentősen hozzájárult 

az, hogy 2009 óta a VKKI menedzseli a kötelező szakmai gyakorlatokat.  

A minőségbiztosítás, vagyis a VKKI eredményességének mérése abban a tekintetben, hogy hány 

hallgatót tudnak elhelyezni, nehézségekbe ütközik. Egyrészről azért, mert a megkeresés ellenére 

sem minden munkaadó nyújt számszerű visszajelzést. Másrészről, az elhelyezett hallgatók száma 

nem megfelelő indikátor a VKKI hatékonyságának mérésére, mivel az iroda sokszor nem 

közvetlenül az elhelyezkedésben, hanem a kapcsolatépítésben segíti a hallgatókat. Tehát az 

elhelyezett hallgatók száma nem jól jelzi a VKKI tevékenységének hatását, már csak azért sem, 

mert a DPR tanulságai alapján az egyetem elvégzésekor már a hallgatók felének van állása, míg 3 

hónapon belül minden munkakereső el tud helyezkedni. Viszont a hallgatók és a munkaadók 

elégedettségének feltérképezése érdekében rendszeresen készítenek kérdőíves felméréseket, 

amelyek általában egy-egy konkrét programhoz kapcsolódnak, s meghatározzák azoknak további 

fejlesztési irányát. 

7.3.4 A szolgáltatás finanszírozása és fejlesztése 

A Budapesti Corvinus Egyetem karrier szolgáltatásaink kialakítása 1996-ban kezdődött meg az 

egyetem vezetői, illetve két vállalat – a General Electric és a Procter and Gamble – 

kezdeményezése nyomán. Az egyetem az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatalával 

(továbbiakban USAID) kötött támogatási szerződés alapján kezdte meg a karrier szolgáltatások 

bevezetését, akik képzésekkel, tréningekkel és anyagi forrásokkal segítették az első közép-kelet 

európai karrier iroda létrehozását. Az iroda hivatalos megnyitására 1997-ben került sor, élére – 

ahogyan korábban már említettük – Andrási Mónikát nevezték ki. A szolgáltatások kialakításakor 

a cél az amerikai és a nyugat-európai mintákat követő szolgáltatási portfólió kialakítása volt. A 

kezdeti időszakban magán munkaerő-közvetítéssel (állások, szakmai gyakorlatok hirdetése), 

rendezvényszervezéssel, cégprezentációk, toborzási események megszervezésével és karrier-

tanácsadással (elsőként: önéletrajzírás-tanácsadással) foglalkoztak, illetve karriermenedzsment 

kurzusokat is tartottak. Már 1997-ben megjelent a VKKI az AIESEC (Association for the 

International Exchange of Students in Economics and Commerce) állásbörzéjén, majd hamarosan 

megrendezésre került az iroda első önálló állásbörzéje, a Karrier Fórum. Később már évi két 

állásbörzét szerveztek, továbbá nemzetközi állásbörzés tapasztalatokra is szert tettek, többek 

között a Swedish Expo társszervezőiként, illetve a CEMS Career Forum Nemzetközi Állásbörze 

szervezőiként. Nagyjából 1990-2000-re sikerült elérni azt, hogy minden olyan szolgáltatás 

elérhetővé vált az egyetemen, ami az amerikai és nyugat-európai minta karrier irodákban volt.  A 

2000-es évektől kezdődően egyre nagyobb hangsúlyt fektetettek a vállalati kapcsolatok 

kialakítására. A Bolognai rendszer 2005-ös bevezetése a karrier iroda szolgáltatásai terén is 

átalakításokat igényelt. Egyrészről az új rendszer miatt a fiatalok munkaerőpiacra lépése korábbra 

tevődött, ami a karrier iroda fokozott szerepvállalását kívánta meg, mivel a BA diplomával 

kikerülő fiatalok esetében komolyabb hangsúlyt kell fektetni a munkaerőpiacra való felkészítésre 

is. Másrészről a Bologna rendszer bevezetése után az állások száma csökkent (mivel a 

munkáltatók egyre több gyakornokot kezdtek el alkalmazni), miközben a szakmai gyakorlati 
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helyen foglalkoztatottak száma nőtt, tehát a friss diplomások elhelyezése nehezebbé vált, ami 

kihívások elé állította a karrier irodát is. A diplomás pályakövetési feladatok ellátását a 

kezdetektől fogva, 2006-tól a Karrier Iroda végzi. Ugyanebben az évben az alumni hallgatók 

menedzselésével egészült ki a feladatkörük. 2007-ben az egyetem az Erasmus nemzetközi 

szakmai gyakorlatok koordinálásával bízta meg az irodát, a három pesti campus komplett 

pályáztatási folyamatát bonyolítják le. 2008-ban a kapacitásvizsgálat elkészítésére – a felvehető 

hallgatói létszám megállapítására – is őket kérték fel. 2008-ban kezdték meg a kötelező szakmai 

gyakorlatok vállalati kapcsolati rendszerének kialakítását, majd a következő évtől a kötelező 

szakmai gyakorlatok menedzsmentjét. 2012 óta Vállalati kapcsolatok és Karrier Iroda néven 

működik a szervezet az egyetem külső vállalati kapcsolataink hivatalos felelőseként.  

A karrier iroda alapítása az USAID és a munkaadók finanszírozásából valósult meg. A második 

évben már a munkaadói támogatások voltak hangsúlyosak, de még kis mértékben az USAID is 

támogatta az irodát, vagyis lényegében az első év végére az iroda önfenntartóvá vált. A 

munkaadóknak körülbelül 2000 óta kell fizetni a karrier iroda szolgáltatásaiért, elsőként a 

KarrierExpo szolgáltatások váltak térítésessé, amelyekért presztízsárakat tudtak kérni, mivel a 

közgazdász végzettségűkre nagy volt a kereslet abban az időszakban.  

Következő lépésként a toborzási tevékenységeket piacosították, amelynek egy részről az volt az 

oka, hogy az az öt-hat munkaadói főtámogató, aki a karrier irodát finanszírozta, nem kívánta a 

kisebb versenytársak munkaerő-utánpótlási folyamatát is tovább szponzorálni. Másrészről a 

VKKI úgy látta, hogy a munkaadók egy része értéktelennek gondolta szolgáltatásaikat 

egyszerűen azért, mert ingyenesek. Harmadrészről a hallgatók elégedettségét is növelni kívánták 

azáltal, hogy jobban szűrik a munkaadói partnereket a fizetős szolgáltatások segítségével. A 

toborzási tevékenység piacosítása rövid távon a szolgáltatás iránti kereslet visszaesését 

eredményezte, azonban egy év elteltével a korábbi partnerek többsége visszatért. A toborzási 

tevékenységért csupán névleges árat kér az iroda, továbbá számos partnernek (pl. a non-profit és 

állami szférának, kisebb cégeknek) nyújtanak kedvezményeket. Jelenleg a munkaadói kör 

számára már csak bizonyos információs szolgáltatást adnak ingyenesen, illetve a kötelező és az 

Erasmus szakmai gyakorlati pozíciók meghirdetését és a jelentkezések továbbítását látják el 

térítésmentesen. A hallgatók és a végzettek számára jelenleg még minden szolgáltatás ingyenes, 

azonban tervezik bizonyos – nem alap – szolgáltatások térítésessé tételét. 

A VKKI finanszírozása jelenleg négy forrásból valósul meg. Az egyetem az irodahelyiséget, a 

tárgyalótermeket ingyenesen a VKKI rendelkezésére bocsájtja, továbbá az iroda fizikai valójához 

tartozó költségeket (fűtés, világítás), illetve az internet hozzáférést is az intézmény finanszírozza. 

A vállalati támogatásokból, illetve a pályázatokból a program- és szolgáltatásfejlesztést 

finanszírozzák. A saját bevételeket pedig a bérekre, illetve programszervezésre fordítják. A 2013-

as évben a VKKI forrásainak körülbelül 10%-át az egyetem, 10%-át a vállalati támogatások, 

35%-át saját bevételei, 45%-át pedig a pályázatok biztosították.  

A fejlesztések terén az iroda egyik jelenlegi célja a kötelező szakmai gyakorlati lehetőséget 

biztosító munkaadókkal további kapcsolatok kiépítése, illetve a szakmai gyakorlati minőségügyi 
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kritériumrendszer kidolgozása, vagyis a releváns munkatapasztalat minőségi 

követelményrendszerének felállítása. A hallgatókkal való kapcsolattartás fejlesztése állandó 

célként fogalmazódik meg, mivel annak érdekében, hogy az Y-generációval lépést tudjanak 

tartani folyamatosan új kommunikációs csatornák, módszerek bevonása szükséges. A 

hallgatókkal való együttműködés fejlesztése terén kiemelt cél a Budai Campus hallgatóival való 

kapcsolattartás elősegítése. Mivel a Budai Campuson nincs irodahelyisége a VKKI-nek, más 

megoldások segítéségével igyekszenek jelenlétüket ott is erősíteni. Továbbá a VKKI 

folyamatosan célnak tekinti a humánerőforrás fejlesztését, vagyis az iroda alkalmazottainak 

állandó tudásfrissítését, továbbképzését.   

7.3.5 Adaptálhatóság  

A BCE karrierszolgáltatásaink adaptálhatósága kapcsán figyelembe kell vennünk, hogy több 

szempontból is előnyös helyzetű az egyetem. Egyrészről fővárosi elhelyezkedéséből adódóan 

nagyobb munkaerőpiacon van lehetősége kapcsolatok kiépítésére, mint egy vidéki egyetemnek. 

Másrészről, a gazdasági képzések a leginkább piacképes szakok közé sorolhatóak.  

Interjúalanyunk a szolgáltatásaik sikeressége kapcsán kiemelte annak jelentőségét, hogy az 

egyetem támogatja tevékenységüket, vagyis az egyetem is elsődleges célnak tekinti a hallgatók 

munkaerőpiacra juttatását. Továbbá az egyetem szellemisége, az innovációra, új ötletek 

megvalósítására való törekvés szintén olyan intézményi jellemző, amely a karrier iroda 

sikertörténetéhez is hozzájárult.  

Egy karrier iroda hatékony működésének alapja a munkaadói és a hallgatói oldallal való aktív 

együttműködés, amely a BCE-n magas szinten valósul meg. Ennek eléréséhez egyrészről az 

szükséges, hogy egy karrier iroda célzottan, személyesen keresse fel a potenciális vállalati 

partnereket, továbbá lényeges, hogy a meglévő partnerekkel törekedjen a kapcsolat szélesítésére. 

Interjúalanyunk szerint a munkaadók számára nyújtott szolgáltatások piacosítása más egyetemek 

karrier irodája számára is megvalósítható gyakorlat, sőt úgy látja, ez szükséges lépés, mivel az 

ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat gyakran értéktelennek tekintik az ügyfelek.  

A karrier irodának a hallgatókkal való kapcsolattartás kialakításában szintén aktív szerepet kell 

vállalni. Interjúalanyunk szerint az irodának láthatóvá kell válnia, vonzóvá tenni szolgáltatásait a 

hallgatók számára, mivel az Y-generáció nagyon tudatosan mérlegeli azt, hogy érdemes-e egy-

egy szolgáltatást igénybe vennie. A láthatóság érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni, 

hogy aktuálisan mely kommunikációs csatornák, módszerek népszerűek a hallgatók körében. E 

cél elérése érdekében érdemes hallgatói munkatársakat is alkalmazni az irodában. Továbbá a 

hallgatók és az iroda együttműködésének fejlődését nagy mértékben elősegíti az, hogy a kötelező 

szakmai gyakorlatok menedzselését a VKKI végzi. 
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8. Nemzetköziesedéshez kapcsolódó szolgáltatások 

8.1 Hallgatói szolgáltatások online láthatósága 

Az alábbi ábra, más szolgáltatási területekhez viszonyítva, a „Nemzetköziesedést segítő 

szolgáltatások” láthatóságát jeleníti meg az online megjelenés széleskörűsége és az 

információtartalom részletezettsége szerint. Itt az alábbi fő megállapítások fogalmazhatóak meg: 

 Általánosságban elmondható, hogy a „Nemzetköziesedést segítő szolgáltatásoknál” az 

átlagosnál kevesebb működő szolgáltatás látható online.  

 Ezen elemi szolgáltatások dokumentáltsága átlagos.  

Fontos megjegyeznünk, hogy a nemzetköziesedést segítő szolgáltatások esetében angol nyelvű 

keresőszavak alkalmazásával végeztük minden intézmény esetében az adatgyűjtést. 

A korábbiakkal megegyező módon, itt is két dimenzió mentén tekinthető át a vizsgált alterületek 

online láthatósága. A vízszintes tengelyen a működő elemi szolgáltatások számosságát kifejező 

index, a függőleges tengelyen ezek dokumentáltsága található. Minél magasabbak az értékek, 

annál több a működő elemi szolgáltatás, illetve azok annál jobban dokumentáltak. Itt a 

szolgáltatási főterülethez csak egy alterület tartozik, ez a könnyebb áttekinthetőség kedvéért 

szürkével került kiemelésre.  

8.1.1.ábra: A nemzetköziesedéshez kapcsolódó szolgáltatások láthatósága 

 

Értékek: A táblázatban található értékek olyan agregált absztrakt mutatók értékei, amik 0 és 100 között vehetnek 

fel értékeket. Minél magasabb az érték annál szélesebbkörű az online megjelenés (M), illetve annál részletesebb 

az információtartalom. A mutatók pontos számításának módja a módszertan fejezetben olvasható.  

Forrás: Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 
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Ha a már jól ismert két dimenzió által kifeszített síkon elhelyezzük a vizsgált 35 darab 

felsőoktatási intézményt egy olyan képet kapunk, ami megmutatja a nyújtott szolgáltatások 

online láthatóságát. Itt két olyan aggregált indexet használtunk, ahol a vizsgált a szolgáltatási kör 

alterületei egyenlő súllyal jelennek meg – ennek részletes leírása a módszertan fejezetben 

olvasható. Az elemzés alapján a következő megállapítások fogalmazhatóak meg: 

 A nemzetköziesedést segítő szolgáltatások a Budapesti Corvinus Egyetem (100 pont), a 

Debreceni Egyetem (93 pont) és a Dunaújvárosi Főiskola (90 pont) esetében a leginkább 

láthatóak.  

 Fontos kiemelni, hogy annak ellenére, hogy a BCE nyújtja a legtöbb (vizsgált) elemi 

szolgáltatást, ezek online részletezettsége messze elmarad más intézményekétől. A 

Kaposvári Egyetem és Kecskeméti Főiskola bár kevés szolgáltatást jelenítenek meg, azok 

dokumentáltsága teljes, azaz a honlapjukról részletekbe menő információkat és a 

kapcsolattartók elérhetőségét is teljes körűen meg lehet ismerni.  

A korábbiakkal megegyező módon, itt is két dimenzió mentén tekinthető át a vizsgált alterületek 

online láthatósága. A vízszintes tengelyen a működő elemi szolgáltatások számosságát kifejező 

index, a függőleges tengelyen ezek dokumentáltsága található. Minél magasabbak az értékek, 

annál több a működő elemi szolgáltatás, illetve azok annál jobban dokumentáltak.  
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8.1.2.ábra: A nemzetköziesedéshez kapcsolódó szolgáltatási területek láthatósága – felsőoktatási 

intézmények szerint 

 

# Intézmény M I # Intézmény M I 

1 BCE 100 47 19 SOTE 40 70 

2 DE 93 84 20 SZTE 40 38 

3 DF 90 70 21 PPTE 37 44 

4 ME 90 83 22 IBS 35 0 

5 BGF 80 90 23 NYME 35 38 

6 NKE 80 83 24 PE 35 17 

7 ÓE 80 49 25 ÁVF 30 33 

8 SZIE 70 93 26 SZE 30 37 

9 CEU 65 13 27 SZF 30 63 

10 ELTE 65 60 28 ZSKF 30 25 

11 NYF 60 85 29 KGRE 25 50 

12 BKF 55 37 30 KE 20 100 

13 KJF 55 66 31 KF 20 100 

14 KRF 55 50 32 MÜTF 15 0 

15 PTE 50 80 33 EJF 10 20 

16 BME 45 64 34 AVKF 8 0 

17 GDF 45 52 35 LFZE 0 0 

18 EKF 40 54     
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés  

Értékek: A táblázatban található értékek olyan agregált absztrakt mutatók értékei, amik 0 és 100 között vehetnek 

fel értékeket. Minél magasabb az érték annál szélesebbkörű az online megjelenés (M), illetve annál részletesebb 

az információtartalom. A mutatók pontos számításának módja a módszertan fejezetben olvasható.  
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8.2 Külföldi hallgatóknak nyújtott szolgáltatások 

8.2.1 Szolgáltatások jellemzői 

Az alábbiakban bemutatjuk a szolgáltatási alterület általános jellegzetességeit.  

8.2.1.1. tábla: A szolgáltatás alapvető jellemzői – nemzetköziesedés 

HÖK szerepe Humánerőforrás háttér 

Csak a BME 

vonja be a 

külföldi 

partner-

kapcsolatok 

kiépítésébe a 

HÖK-öt 

 

 A külföldi 

partnerkapcsolatok 

kiépítésében a HÖK 

részt vesz  

BCE 
Nem 

BME 
Igen 

 DF Nem 

ÓE Nem 

PE Nem 

SE Nem 

Legkevesebb külföldi hallgatóval foglalkozó 

munkatárs a DF-en van. 
 

 BME DF ÓE PE SE 

Összes érintett 20 fő 5 fő 9 fő 9 fő 20 fő 

Teljes 

munkaidőben 
6 fő 4 fő 2 fő 4 fő 20 fő 

Adatok tárolása 

BCE Külső fejlesztésű professzionális adatbázis struktúrába Nincsenek összekötve 

BME Érintett szervezeti egységek által létrehozott  Az esetek többségében 

DE Nincs NA 

DF Külső fejlesztésű professzionális adatbázis struktúrába Igen, minden esetben 

PE Külső fejlesztésű professzionális adatbázis struktúrába Igen, minden esetben 

SE NA Igen, minden esetben 

ÓE Egyéb Igen, minden esetben 

 Adatbázis típusa Adatbázis integráltsága a tanulmányi rendszerrel 
 

 

Forrás: GVI: Online survey 

A legfontosabb szolgáltatások értékelése az alábbi táblában tekinthető át.  

8.2.1.2. Legfontosabb szolgáltatások értékelése – nemzetköziesedés 

 Legfontosabb Második legfontosabb Harmadik legfontosabb Negyedik legfontosabb 

BCE 

Angol nyelvű 
oktatási 

adminiszt-

ráció 

megfelelő 
Beilleszkedés

segítése 
jó 

Szállás, 

kollégium 
rossz 

Sportolási 

lehetőségek 
rossz 

BME 
tanulmányi 
ügyintézés, 

tanácsadás 

megfelelő 

Beillesz-

kedését segítő 

mentor-
rendszer 

megfelelő Rendezvények jó 
Kiadványok, 

honlapok 
megfelelő 

DF 
hallgatói 

fogadóóra 
jó 

mentor, 

demonstrátor 

hálózat 

jó 

kulturális 

programok 

szervezése 

jó   

ÓE szállás rossz 
TVSZ 

angolul 
rossz 

nagyobb 

könyvtári 

kínálat 

megfelelő 
buddy 

rendszer 
jó 

PE 

FAO által 
támogatott 

agrár mester-

képzések 

megfelelő 

szakirányú 
tovább-

képzések 

angol nyelven 

jó 

angol nyelvű 

gazdasági 
képzések 

megfelelő   

SE képzés jó 
tanulmányi 

ügyintézés 
jó 

egyéb ügyek 

intézése 
jó   

 szolgáltatás 

megnevezése 

szolg. 

működése 

szolgáltatás 

megnevezése 

szolg. 

működése 

szolgáltatás 

megnevezése 

szolg. 

működése 

szolgáltatás 

megnevezése 

szolg. 

működése 

Forrás: GVI: Online survey 
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Összességében elmondható, hogy a nemzetköziesedés alterülethez tartozó vizsgált elemi 

szolgáltatások közül csak a degree program működik az intézmények többségében. Ezen elemi 

szolgáltatások szervezési szintjét tekintve kevésbé vegyes, de többségük inkább intézmény 

szinten szervezett. E tekintetben az Erasmus mentor és szervezett programok tekintetében a 

leginkább heterogén a gyakorlat. 

8.2.1.3. tábla: Szolgáltatási paletta – Nemzetköziesedés 

 Működő 

aktív 

szolgáltatás 

(%) 

Szervezési szint (%) 
Intézményi 

szinten 

elérhető 

Minden 

karon 

elérhető 

Karok 

többségénél 

elérhető 

Campusokon 

elérhető 

Karok 

kisebbségén 

elérhető 

Degree program 80,0 78,6 14,3 0,0 0,0 7,1 

Angol nyelvű 

tájékoztató 
57,1 70,0 20,0 5,0 0,0 5,0 

Erasmus Mentor 48,6 64,7 5,9 11,8 11,8 5,9 

Angol nyelvű 

tanterv 
45,7 62,5 37,5 0,0 0,0 0,0 

Szervezett 

programok 
45,7 50,0 12,5 12,5 12,5 6,3 

Tartózkodási 

engedély 
40,0 57,1 7,1 14,3 14,3 7,1 

Magyar mint 

idegen nyelv 
37,1 69,2 0,0 0,0 0,0 30,8 

Angol nyelvű 

kurzusleírások 
34,3 58,3 25,0 8,3 0,0 8,3 

Angol nyelven 

elérhető szabály 
22,9 87,5 12,5 0,0 0,0 0,0 

Nyílt nap 17,1 33,3 33,3 0,0 0,0 33,3 
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A működő aktív szolgáltatás minősítés z intézményi honlapokon található információ alapján 

került meghatározásra. Ha egy elemi szolgáltatás online „nem látható”, akkor a tényeges működéstől függetlenül 

nem kaphatott működő aktív szolgáltatás minősítést.  

Az online adatgyűjtés alapján az egyes elemi szolgáltatások esetében felmerülő hozzáférési 

korlátozások az alábbi arányban fordulnak elő. 

8.2.1.4. tábla: Működő aktív szolgáltatások hozzáférési korlátjai – Nemzetköziesedés 

 Hozzáférési korlátozások (%) 

 Anyagi Létszám Szociális 

Szervezett programok 18,8 18,8 0,0 

Magyar mint idegen nyelv 15,4 38,5 0,0 

Degree program 0,0 7,1 0,0 

Nyílt nap 0,0 16,7 0,0 

Angol nyelvű tájékoztató 0,0 0,0 0,0 

Angol nyelvű tanterv 0,0 0,0 0,0 

Angol nyelvű kurzusleírások 0,0 0,0 0,0 

Angol nyelven elérhető szabály 0,0 0,0 0,0 

Erasmus Mentor 0,0 52,9 0,0 

Tartózkodási engedély 0,0 7,1 0,0 
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A táblázatban az intézményi honlapok alapján jól működő szolgáltatásként jellemzett elemi 

szolgáltatások szerepelnek. 
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Minden vizsgált szempont szerint a BCE rendelkezik a leginkább kiterjedt nemzetközi 

kapcsolatokkal. 7 külföldi intézménnyel közösen szerveznek képzéseket, 7 diplomát adó, 

akkreditált idegen nyelvű alapszakot és 12 mesterszakot tartanak fenn.  

8.2.1.5. tábla: Idegen-nyelvű szakok és partner intézmények száma 

 

 BCE BME DF ÓE PE SE 

Külföldi intézmények száma, amikkel 

közösen szervezett képzésük van 
7 2 1 0 1 1 

Diplomát adó, akkreditált idegen nyelven 

képzést nyújtó alapszak száma 
7 2 6 3 1  

Diplomát adó, akkreditált idegen nyelven 

képzést nyújtó mesterszakok száma 
12 6 1 0 8 3 

 

Forrás: GVI online surey 
 

A fentieknek megfelelően a BCE-n tanul a legtöbb ösztöndíjas külföldi hallgató és a kvóták 

feltöltése esetében ez a szám a kétszeresére is emelkedhet.   A BME kiemelendő, hiszen itt a 

szerződésekben meghatározott kvóta szinte teljes mértékben fel van töltve. Látható, hogy az SE 

kevésbé kínál ösztöndíjas státusz külföldi hallgatók részére – az itt tanuló külföldiek jellemzően 

költségtérítéses rendszerben végzik képzésüket.  

8.2.1.6. ábra: Kapacitások és kihasználtság 

 

 
Forrás: GVI online surey 
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Az online elérhető, nyilvános szakleírás, tanterv angolul, az online elérhető, nyilvános 

kurzusleírások és a tanulmányaikhoz kapcsolódóan mag yar, mint idegen nyelv oktatása a 

leginkább megoldott külfölsi hallgatóknak nyújtott szolgáltatások. 

8.2.1.7. tábla: Elemi szolgáltatások működése 

 

 BCE BME DF ÓE PE SE 

Angol nyelvű személyes 

tájékoztató, nyílt nap 

Egy 

kisebb 

részük 
számára 

Egy kisebb 
részük 

számára 

Teljes körűen, 
mindenki 

számára 

Teljes 

körűen, 

mindenki 
számára 

A többség 

számára 
NA 

Online elérhető, nyilvános 

szakleírás, tanterv angolul 

Teljes 

körűen, 

mindenki 

számára 

A többség 

számára 

Teljes körűen, 

mindenki 

számára 

Teljes 

körűen, 

mindenki 

számára 

Teljes körűen, 

mindenki 

számára 

Teljes körűen, 

mindenki 

számára 

Online elérhető, nyilvános 

kurzusleírások 

Teljes 
körűen, 

mindenki 

számára 

A többség 

számára 

Teljes körűen, 

mindenki 
számára 

Teljes 
körűen, 

mindenki 

számára 

A többség 

számára 

Teljes körűen, 

mindenki 
számára 

Szabályzatok angol 

nyelven 

Teljes 
körűen, 

mindenki 

számára 

Egy kisebb 

részük 
számára 

Teljes körűen, 

mindenki 
számára 

Nem 

elérhető 

Egy kisebb 

részük számára 

Teljes körűen, 

mindenki 
számára 

Külföldi hallgatók 

számára mentorprogram 

A 
többség 

számára 

Teljes 

körűen, 

mindenki 
számára 

Teljes körűen, 
mindenki 

számára 

Teljes 

körűen, 

mindenki 
számára 

A többség 

számára 
NA 

Angol nyelvű hallgatói 

ügyintézés 

Teljes 

körűen, 

mindenki 
számára 

Teljes 

körűen, 

mindenki 
számára 

Teljes körűen, 
mindenki 

számára 

Nem 

elérhető 

Teljes körűen, 
mindenki 

számára 

Teljes körűen, 
mindenki 

számára 

Angol nyelvű szervezett 

szakmai programok 

A 

többség 
számára 

Egy kisebb 

részük 
számára 

Teljes körűen, 

mindenki 
számára 

Nem 

elérhető 

A többség 

számára 

Teljes körűen, 

mindenki 
számára 

Angol nyelvű szervezett 

közösségi programok 

A 
többség 

számára 

Teljes 

körűen, 

mindenki 
számára 

Teljes körűen, 
mindenki 

számára 

Teljes 

körűen, 

mindenki 
számára 

A többség 

számára 

Teljes körűen, 
mindenki 

számára 

Tanulmányaikhoz 

kapcsolódóan magyar, 

mint idegen nyelv oktatása 

Egy 

kisebb 
részük 

számára 

Teljes 

körűen, 
mindenki 

számára 

Teljes körűen, 

mindenki 

számára 

Teljes 

körűen, 
mindenki 

számára 

Teljes körűen, 

mindenki 

számára 

Teljes körűen, 

mindenki 

számára 
 

Forrás: GVI online surey 
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8.2.2 A beavatkozások jellemzői 

 

A kutatásba bevont beavatkozások köre, sikerességük 

A kutatás során legnagyobb számban a nemzetközi 

hallgatókat célzó beavatkozásokkal találkoztunk. 

Véleményünk szerint e mögött az húzódik meg, 

hogy a nemzetköziesedés elősegítése fontos prioritás 

volt az intézmények számára, melyet sok esetben 

uniós források (Erasmus, Campus Hungary), illetve 

állami programok (pl az interjúk kapcsán több 

helyen szóba kerülő brazil hallgatók esetében) 

indukáltak. Eközben pedig a nemzetközi hallgatók fogadása az intézmények költségvetésének 

egyre fontosabb bevételi forrásává válik, mely együtt jár a külföldi hallgatók számára nyújtott 

szolgáltatások fejlesztésével is. Fontos megjegyeznünk azt is, hogy nem minden intézmény 

esetében érdeklődtünk célzottan a nemzetközi hallgatók számára kínált szolgáltatásokról, ennek 

ellenre szinte valamennyi intézményben említésre került legalább egy ilyen szolgáltatás, mely jól 

mutatja, hogy az ezen a területen történő fejlesztések nem csak azokban az intézményekben 

történtek meg, ahol a külföldi diákok fogadása hagyományosan a profil része.  

Mivel jellemző volt, hogy a külföldi hallgatókat számos szolgáltatásfejlesztéssel célozzák, így 

lehetőség volt az interjúk során arra, hogy az igazán jól működő gyakorlatokat válasszuk ki. 

A külföldi hallgatókat célzó szolgáltatási beavatkozások esetében - azok nagy száma miatt - már 

most lehatárolunk három, egymást nem kizáró fontos célrendszert. A szolgáltatások 

legjelentősebb része a diploma mobilitásban résztvevőket célozza (57 beavatkozás), különösen 

jellemzőek az ilyen szolgáltatások az idegen nyelvű orvostudományi képzést szervező egyetemek 

esetében (DE, PTE, SOTE, SZTE). Az ebbe a csoportba sorolható szolgáltatások igen jelentős 

része olyan szolgáltatás, melynek megszervezésében maguk a külföldi hallgatók is aktívan részt 

vesznek, az intézmény gyakorlatilag csak felkarolja, segíti ezen szolgáltatások megvalósulását. 

Interjúink alapján ez elsődlegesen a PTE Általános Orvostudományi Karára jellemző.  

A második csoportba azokat soroljuk, melyek célcsoportja a kreditmobilitásban részt vevő 

külföldi hallgató (21 beavatkozás). Ezek eloszlása az intézmények között jóval egyenletesebb, 

mely jól mutatja az Erasmus-program kiépültségét. Ugyanakkor a kredit mobilitásban részt vevő 

külföldi hallgatók száma alapján élen járó BCE esetében találtuk a legtöbb ilyen szolgáltatást.  

A harmadik csoportba azokat a szolgáltatásokat soroltuk, melyek a hazai hallgatók számára is 

elérhetők, ezeket integrációt célzó beavatkozásoknak tekintettük, 23 ilyen beavatkozást 

regisztráltunk. Elsődlegesen ott bukkannak fel, ahol nagy arányban vannak jelen külföldi 

hallgatók, ha nem is az egész intézményt, de legalább egy karát, szakát illetően, így például a 

fenti intézményeken túl a DUF és a PE esetében is találunk ilyen célú kezdeményezéseket.  

8.2.2.1. tábla: A külföldi hallgatókat célzó 

beavatkozások áttekintése   
Információt szolgáltató intézmények 10 

Információt szolgáltató interjúalanyok 13 

Említett beavatkozások száma 73 

Feltárt beavatkozások száma 27 

Jó gyakorlatnak tekintett beavatkozások száma 27 
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Végül még egy további csoportot kell kiemelnünk, ezek a határon túli magyar hallgatók. 

Esetükben az EU bővülésével kérdésessé vált, hogy a külföldi hallgató kifejezés mennyiben állja 

meg a helyét. Ugyanakkor olyan szolgáltatásokkal, amelyeket célzottan a határon túli magyar 

hallgatók számára fejlesztettek volna ki, csak a SZTE esetében találkoztunk, ezen szolgáltatások 

közül érdemes kiemelni a kihelyezett zentai hallgatói irodát. 

A beavatkozások anyagi forrása: 

Az anyagi forrásokat vizsgálva ki kell emelni, hogy 

több olyan szolgáltatásra is bukkantunk, melyek 

esetében a külföldi hallgatók vagy anyagi 

hozzájárulással vagy szervezési munkával 

támogatják a szolgáltatás létrehozását, 

működtetését. Ezeket, mint külső forrást jeleztük, 

és attól függően helyeztük el a szolgáltatásokat, 

hogy azokat teljes egészében a külföldi hallgatók 

költségtérítéséből finanszírozzák-e (pl.: előkészítő 

félév tanulmányai), vagy csak hozzájárulást (pl.: 

szervezési munkát) biztosítanak-e. A pályázati 

források esetében egyértelműen a Campus 

Hungary (TÁMOP 4.2.4B) programot kell kiemelni az utolsó idők fejlesztési háttereként. Ezek 

esetében azokat helyeztük a csak pályázati forrásokból megvalósított beavatkozások közé, 

melyek fenntartása kérdéses a program nélkül (pl.: Dél-Kelet-Ázsia országaiban végzett toborzás)  

A szolgáltatási rendszer működési, működtetési céljai  

A külföldi hallgatókat érintő szolgáltatások esetében a legmarkánsabban megjelenő, minden 

intézményre jellemző cél, hogy külföldi hallgatói létszámukat növelni tudják. A különböző 

szolgáltatási fejlesztések ennek az átfogó célnak vannak alárendelve. Mivel a jelenlegi állapot 

egy paralel hallgatói szolgáltatási rendszer kiépítését mutatja, melynek oka az adminisztratív 

személyzet nyelvi kompetenciájának relatív alacsony szintje, mely miatt szükséges külön kezelni 

a külföldi és a hazai hallgatókat. Ebből a párhuzamosságból ered, hogy számos olyan szolgáltatás 

kiépítése van folyamatban, mely a magyar nyelvű hallgatók számára is elérhető. Ennek a 

problémának érdekes aspektusai azok a beavatkozások, melyek a külföldi és hazai hallgatók 

integrációját szolgálják, illetve azok a mentor programok, melyek segítségével a speciális idegen 

nyelvű szolgáltatás kiépítése nélkül is hozzáférnek a külföldi hallgatók bizonyos 

szolgáltatásokhoz.  

8.2.2.2. ábra: A minőségbiztosítási 

beavatkozások finanszírozási háttere 

 
Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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Beavatkozások általános célrendszerekhez való kapcsolódása 

A mellékelt táblázatból jól látszik, hogy az utóbbi években végrehajtott külföldi hallgatókat célzó 

szolgáltatási beavatkozások szinte minden 

szolgáltatásfejlesztési célhoz kapcsolódnak. Ez jól 

mutatja, hogy a területen átfogó 

szolgáltatásfejlesztés zajlik, mely felöleli az 

egyetemi hallgatói élettől az adminisztratív feladatok 

megkönnyítésén át a tanulmányok elvégzésének 

segítését. Egyedül a külföldi hallgatók számára 

elérhető személyi juttatások kiterjesztését nem 

célozza egyetlen beavatkozás sem, miközben a 

külföldi hallgatókra a legtöbb intézmény, mint piaci 

forrásokra tekint, akik képesek és hajlandóak 

megtéríteni képzésük árát. (Egyetlen kivételnek a 

DUF recommend a friend szolgáltatása tűnik, 

melynek lényege, hogy ha egy külföldi hallgatójuk a 

főiskolára csábítja valamely hazai barátját, 

ismerősét, akkor a tandíjából barátonként 10 százalékot elengednek.) 

Ennek ellenére a legtöbb külföldi hallgatókat célzó szolgáltatási beavatkozás ingyenes, egyrészt 

mert nagyrészük a hozzáférést hivatott javítani az idegen nyelvű információáramlás segítségével, 

másrészt pedig a hazai intézményeknek is a nemzetközi versenyben kell megállniuk a helyüket, 

ahol a kiegészítő szolgáltatások nagy része ingyenes. Így gyakorlatilag csak a szabadidős 

programok azok, melyek pluszban terhelik a külföldi hallgatók pénztárcáit. 

Speciális volta miatt még a lemorzsolódást érdemes kiemelni, mely csak a diploma mobilitás 

esetében lelhető fel, és elsődlegesen az olyan országok diákjait célozza, akik számára nem az 

anyanyelvük lesz a tanítási nyelv. A számukra szervezett felzárkóztató évek, félévek garantálják 

a sikeres bekerülést a képzésre és azt, hogy ott megállják a helyüket – nyilván ez a szolgáltatás 

fizetős.   

                                                           
41

 Értékek: Üres mező esetében az adott cél az adott szolgáltatási alterületen nem jelenik meg markánsan, „+” jelölés 

esetében az adott cél az adott alterület fejlesztésében szereppel bír, „X” jelölésnél pedig az adott alterület fejlesztései 

elsődlegesen e cél megvalósítását célozzák. 

 

8.2.2.3. tábla: A külföldi hallgatókat célzó 

beavatkozások illeszkedése az általános 

szolgáltatásfejlesztési célrendszerekhez 
Meglévő szolgáltatás(ok) színvonalasabbá tétele + 

Meglévő szolgáltatás(ok) kapacitás bővítése + 

Portfólió bővítés, új szolgáltatások bevezetése X 

Hozzáférés megkönnyítése + 

Hatékonyabbá tétel IKT fejlesztéssel + 

Személyi juttatások bevezetése, bővítése  

Tanulmányi teljesítmény növelésének segítése + 

Lemorzsolódás csökkentése + 

Piaci források becsatornázása + 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése 

alapján
41
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A fejlesztések, beavatkozások konkrét céljai 

A külföldi hallgatókat célzó szolgáltatásokkal kapcsolatos beavatkozások konkrét céljainak 

áttekintését érdemes a már ismertetett tagozódás szerint elvégezni. Azokat a szolgáltatásokat, 

melyek mind a kredit, mind a diploma mobilitásban résztvevő külföldi hallgatókat célozzák, a 

kreditmobilitás során ismertetjük, az integrációra is jelentős hatással bíró szolgáltatásokat külön 

jelezzük. 

Kredit mobilitásban résztvevőket célzó beavatkozások: 

 Képzések, kurzusok idegen nyelvű dokumentumainak elérhetőségének biztosítása 

 Tanulmányi és egyéb rendszerek kétnyelvűsítése 

 Mentorhálózatok létrehozása és működtetése (ezek jellemzően hazai hallgatói részvétellel 

biztosítják a szolgáltatást, és mint ilyenek az integrációt is elősegítik) 

 Lakhatási lehetőségek megoldását kínáló szolgáltatások 

 Oktatók idegen nyelvi képességének, tanítási színvonalának emelése 

 Magyar nyelvi gyorstalpaló kurzusok elérhetőségének biztosítása 

Diploma mobilitásban résztvevőket célzó beavatkozások: 

 Külföldi hallgatókat toborzó munka hatékonyabbá tétele, új piacok találása  

 Előkészítők, felkészítők tartása 

 Külföldi hallgatói érdekképviselet fejlesztése  

 Orvosi és mentálhigiénés tanácsadás elősegítése (ezek igényként a kreditmobilitás 

esetében is már megjelentek) 

 Egyetemi, hallgatói élet szervezése, interkulturális programok szervezése (a kredit 

mobilitásban résztvevőkre alapozva az intézmény nemzetköziesedésének elősegítése) 

 A minőségbiztosítási rendszer átfogó fejlesztése (ISO9001-es szabvány bevezetése – PE)  

 A minőségbiztosítási rendszer központosított irányításának kialakítása (KJF - 

Felsőoktatás-pedagógiai Innovációs és Képzési Kiválóság Központ)   

 A munkatársak minőségbiztosítási rendszerbe történő bevonása (PE – önértékelési 

rendszer, ÓE – belső, karok közötti audit) 

A feltárt beavatkozások hatékonysága 

A minőségbiztosítással kapcsolatos elemi összetevők hatékonyságának megítélése csak 

korlátozottan lehetséges, minthogy a minőségbiztosítás erősen összefügg a minőségirányítási és 

döntéshozó rendszerekkel. Egy-egy elemi szintű beavatkozás (pl.: DPR rendszer bevezetése, 

fejlesztése) akkor nyeri el értelmét, ha működése által olyan további beavatkozásokat indukál, 

melyek adott szolgáltatások hatékonyságának vagy színvonalának növekedését eredményezik. 

Ugyanakkor ezek kimutatásához a tényekre alapozott döntések következtében megvalósuló 

beavatkozások eredményeinek mérésére is szükség van. Ennek megfelelően interjúalanyaink az 

elemi szintű beavatkozások esetében leginkább azt állapították meg, hogy a szolgáltatás az 
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előzetes terveknek megfelelően épült ki, illetve, hogy a fejlesztéshez szükséges információk 

eljutnak a megfelelő helyre (döntéshozók, érintettek).  

Ugyanakkor kutatásunk abban a szerencsés helyzetben van, hogy nagy mennyiségű beavatkozást 

vizsgáltunk, melyek során igyekeztünk feltárni a beavatkozások megvalósítása mögötti 

motivációkat, okokat is. Ennek kapcsán elmondhatjuk, hogy a szakértőkkel folytatott interjúk 

benyomásai alapján a beavatkozások elhatározásakor az érzékelt problémák szerepe döntő, 

viszont a probléma (adatokra alapozott) mértékének feltárása jellemzően nem került spontán 

módon említésre és a generáló okok között is csak elvétve említették, hogy bármilyen mérés 

eredményeként szembesültek volna olyan problémával, mely arra késztette volna őket. hogy az 

adott beavatkozás megvalósítását tűzzék ki célul. Ennek alapján az a kutatói benyomásunk, hogy 

a szolgáltatási beavatkozásokat elsődlegesen olyan környezeti hatások vezérlik, mint a 

felsőoktatás szabályozási környezetének permanens változása, különösen a felvehető hallgatók 

számára és a finanszírozásuk módjára vonatkozó változások. Ezek mellett szerepet játszanak még 

a demográfiai folyamatok, az IKT technológia változásai és terjedése, a pályázati rendszer és 

annak finanszírozásban játszott szerepe, az Európai Felsőoktatási Térség fejlődése. 

Összességében a külső hatások olyan mennyiségű változást indukálnak, hogy a belső helyzet 

értékelése másodlagossá válik, mely miatt perifériára kerülnek a minőségbiztosítási folyamatok 

eredményei és ez visszahathat a megvalósításra is. 

Szolgáltatások hozzáférhetősége és a beválása:  

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés esetében szintén releváns tényező, hogy kik a célcsoportjai. 

A diploma mobilitásban résztvevők esetében elsődleges fontosságúnak tűnik a potenciális 

hallgatók felé történő kommunikáció és a toborzás. E tekintetben legkönnyebb helyzetben az 

orvostudományi képzések vannak, melyek már bejáratott külföldi kapcsolatrendszerrel 

rendelkeznek és sok esetben helyi toborzó cégekkel dolgoznak együtt Norvégiától az arab 

világon át Iránig, de a német nyelvterület is piacuk részét képzi. A többi intézményt jelenleg a 

brazil állami program tartja lázban, de keresnek már kapcsolatokat mind a kelet-európai mind a 

dél-kelet-ázsiai térségben. Interjúalanyaink kifejtették, hogy a külföldi toborzás sikere a 

folyamatos jelenléttől függ, melynek során nem pusztán a képzést és az intézményt kell 

bemutatni, „eladni” az érdeklődőknek, hanem magát a várost és az országot is. Ennek érdekében 

pedig olyan széles körű összefogásra van szükség, mely képes biztosítani a külföldi felsőoktatási 

börzéken való folyamatos, magas színvonalú, megfelelő láthatóságot biztosító jelenlétet, mely 

mögé a Magyar Turizmus Zrt-nek és a Külügyminisztériumnak is érdemes lenne felsorakoznia. 

Fontosnak tartanák azt is, hogy a német DAAD mintájára, ne csak egyes intézmények jelenjenek 

meg (mint most a Campus Hungary program keretében), hanem az egész hazai felsőoktatási 

rendszer legyen a kiállító. Ezen túl pedig arra is felhívják a figyelmet, hogy bár innen egy-egy 

átfogó földrajzi elnevezéssel összeboronáljuk ezeket az országokat, de ahány ország annyi 

kultúra, annyi kommunikációs stílus, azaz a toborzást mindenütt ki kell tanulni, másként kell 

közeledni egy vietnámi és egy malajziai felé.  
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A kredit mobilitás esetében elmondható, hogy az intézményeknek mára kiépültek azok a 

nemzetközi kapcsolatai, melyek lehetővé teszik, hogy a jelenlegi igényeknek megfelelő számban 

tudjanak küldeni, illetve fogadni hallgatókat. Probléma inkább az utóbbi területen, és főként a 

vidéki, nem egyetemi városokban működő intézményeknél mutatkozik, melyek iránt jóval kisebb 

az érdeklődés. Ezeken a helyeken a nemzetköziesedés irányába ható beavatkozásokkal 

igyekeznek elősegíteni, hogy a külföldi hallgatók minél nagyobb számban válasszák őket.  

Az integrációt segítő szolgáltatások esetében a legtöbb szolgáltatáshoz való hozzáférés 

valamilyen módon korlátozott. A mentorprogramokba való bekerülés esetében több helyen 

motivációs levelet kérnek, míg a szabadidős programok a magyar nyelvű képzésben résztvevők 

számára is részvételi díjhoz kötött. 

A mellékelt táblázatból kitűnik, hogy a külföldi 

hallgatókat célzó feltárt beavatkozások sokfélék. Így 

minden, a felsőoktatási tanulmányok beválását 

megmutató szemponthoz kapcsolódóan találunk 

megvalósított fejlesztéseket (különösen, ha a feltárt 

beavatkozások számát is figyelembe vesszük). 

Ugyanakkor nem tudunk megállapítani olyan fő 

területet, amely az általános fejlesztési szükségletet 

mutatja. Mindenesetre elgondolkoztatónak tűnik, 

hogy a külföldiek tehetséggondozásával kapcsolatos 

beavatkozások meglehetősen ritkák, sőt a feltárt esetek olyan integrációs szolgáltatások, melyek 

inkább a hazai tehetséges hallgatókat segítik azáltal, hogy bele tudnak kóstolni az intézményük 

falain belül a nemzetközi környezetbe. E mögött az is meghúzódhat, hogy a hazai felsőoktatási 

tehetséggondozás elsődlegesen a tudományos utánpótlásképzést célozza, és például piaci 

kapcsolatai meglehetősen szerények.  

A célcsoportok elérésének gyakorlata 

A külföldi hallgatók elérése szempontjából legfontosabb eszköz az online csatornák, és ezek 

közül is kiemelkedik a honlap valamint az olyan gyűjtő oldalak, melyeken keresztül magyar, 

illetve nemzetközi összehasonlításban lehet az intézményekről tájékozódni. A nemzetközi 

összehasonlításban minden online csatorna esetében fejlesztésekre szorulnak a hazai 

intézmények, saját honlapjaik esetében a kétnyelvűsítés inkább ad hoc, semmint rendszerszintű, 

és erősen csak statikus tartalmakra korlátozódik.Átfogó, a felsőoktatás egészét ismertető és a 

nemzetközi diákok előtt népszerűsítő hazai honlap gyakorlatilag nincs, míg az ilyen profilú 

nemzetközi honlapokon a hazai intézmények reprezentáltsága alacsony, és érdemben nem terjed 

túl a nemzetközi ranglistákon szereplő intézményeken. 

A személyes elérés rendszerei gyakorlatilag csak az orvosi képzések esetében épültek ki, máshol 

nincsenek nemzetközi nyílt napok, pedig általános tapasztalatnak tekinthető, hogy a több éves 

degree programok esetében a szülők meggyőzése elsődleges. Ez azt is jelenti, hogy a nemzetközi 

oktatási vásárokon való jelenlét önmagában nem lehet hatékony, az ilyen irányú - egy-egy 

8.2.2.4. tábla: A külföldi hallgatókat célzó 

beavatkozások hatásai a beválással 

kapcsolatban (N=27) 
Segíti a képzési teendőkre való koncentrálást 41% 

Csökkenti a lemorzsolódást 33% 

Segíti a szakmai kapcsolatrendszer fejlődését 33% 

Elősegíti a hallgatók hatékonyabb tanulását 30% 

Növeli a diploma értékét 22% 

Színvonalasabbá teszi a tehetséggondozást 7% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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alkalmas, pályázati forrásból fedezett - intézményi erőfeszítések jellemzően nem lépik át a 

célországokban élők ingerküszöbét. 

Közvetlen hatások az egyénre: 

A területen megvalósított beavatkozások kétharmada 

koncentrál a külföldi hallgatók 

kapcsolatrendszerének fejlesztésére. Ezek a 

szolgáltatásfejlesztések azt a célt szolgálják, hogy a 

külföldiek minél tartalmasabban és 

problémamentesen tudják az országban, 

intézményben töltött idejüket kihasználni. A 

szolgáltatások jelentős része a külföldi hallgatók önállósodását, önálló életkezdését is hivatott 

elősegíteni. Ugyanakkor ezek a hatások a mentor programok és integrációs célú szabadidős 

programok révén a hazai hallgatók esetében is jelentkeznek.  

Szociális és társadalmi hatások: 

A beavatkozások szociális és társadalmi hatásainak 

megítélése speciális, hiszen sok esetben a diploma, 

illetve kredit mobilitásra is a társadalmi mobilitás 

egyik válfajaként tekintettek a szakértőink. A 

hátránykompenzáció esetében pedig a külföldi és 

hazai hallgatók szolgáltatásokhoz való 

hozzáférésének nivellálását gondolják 

meghatározónak. Ilyen szempontokat is figyelembe véve a beavatkozások szociális és társadalmi 

hatásait másodlagosnak értékelhetjük. 

Beavatkozások általános jellemzése 

A nemzetközi hallgatókat célzó szolgáltatási rendszer esetében az úttörő jellegű szolgáltatások 

magas számából jól látszik a rendszer 

kiépületlensége – bár meg kell jegyezni, hogy a 

beavatkozások jelentős része egyedi, vagy máshol 

már sikeresen működő szabadidős program. Ezekkel 

kapcsolatban azok a szabadidős programok 

érdemelnek fokozott figyelmet, melyeket a külföldi 

hallgatók szerveznek meg illetve igyekeznek 

meghonosítani, mivel ezek a hazai hallgatói életre is hatással tudnak lenni. A követő 

szolgáltatások másik jelentős része az információáramlást elősegítő beavatkozások, ide értve a 

honlapokat, a tanulmányi rendszert vagy a toborzást érintő szolgáltatásfejlesztést is. 

Jól látszik, hogy rendszerszintű beavatkozást viszonylag keveset találtunk a területen, de ehhez 

hozzátartozik, hogy bizonyos egyedi besorolású beavatkozások egész rendszert érintenek (pl.: 

toborzás, képzések angol nyelvű leírásának elérhetővé tétele). Itt gyakorlatilag a magyar és más 

8.2.2.5. tábla: A külföldi hallgatókat célzó 

beavatkozások hatásai az egyén szintjén (N=9) 
Elősegíti a közösségi kapcsolati háló fejlődését 67% 

Elősegíti a személyes kapcsolati háló fejlődését 67% 

Elősegíti az önállósodást, önálló életkezdést 44% 

   

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

8.2.2.6. tábla: A külföldi hallgatókat célzó 

beavatkozások hatásai az egyén szintjén (N=5) 
Elősegíti a társadalmi mobilitást 30% 

Elősegíti a hátránykompenzációt 30% 

Elősegíti az esélyegyenlőséget 19% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

8.2.2.7. tábla: A külföldi hallgatókat célzó 

beavatkozások áttekintése (N=26)  
 Egyedi Rendszerszintű 

 

 

Követő 34 2 

Úttörő 34 3 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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nyelvű hallgatók számára kiépülő szolgáltatási rendszerek duplikálásáról van szó. ugyanakkor 

ezekre a besoroláskor úgy tekintettünk, mint amelyek egy adott terület részproblémáit, nem pedig 

az egész rendszert kezelik. Ennek megfelelően a követő jellegű rendszerszintű beavatkozások 

közé csak az olyan újonnan létrehozott szervezeti egység fejlesztést soroltunk, amelyek 

valamennyi külföldi hallgatókat érintő szolgáltatás összefogásáért felelősek.  

A hazai felsőoktatási rendszer jó gyakorlatainak az úttörő jellegű szolgáltatási beavatkozásokat 

tekintettük, ezek közül mutatunk be az alábbiakban néhányat. A külföldi hallgatókat célzó 

beavatkozások kapcsán igyekeztünk olyanokat kiválasztani, melyek átvételén más 

intézményeknek is érdemes gondolkozni. Természetesen ezeknek a beavatkozásoknak a 

kivonatát is elérhetővé tesszük a többi feltárt beavatkozással együtt a tanulmányhoz csatolt 

FOI_Szolg_Beavatkozasok.zip fájlban. 

Kiemelt rendszerszintű jó gyakorlat  

PTE Oktatási nyelvenként TO és szolgáltató iroda különválasztása: Az Általános 

Orvostudományi Karon Angol és Német hallgatói szolgáltató irodát alakítottak ki, ezek 

foglalkoznak a felvételi folyamat segítésével, a beilleszkedéssel, a hallgatók mindennapi életben 

való segítésével (albérlet, orvos, családi problémák). A szolgáltató irodákat térben is 

elválasztották a Tanulmányi Osztálytól, ahol a kollégák csak a hallgatói ügyintézésre tudnak 

koncentrálni. A rendszer előnye, hogy a hallgatói szolgáltató iroda katalizátora tud lenni a 

hallgatói élet szervezésének, már csak azzal is, hogy a külföldi hallgatók és az egyetem között 

közvetítenek, például termet szereznek rendezvényhez, buszt utazáshoz, stb. Ez elősegíti azt is, 

hogy a külföldi hallgatók ne csak itt tartózkodjanak, hanem hozzáadott értéket is teremtsenek az 

egyetem egészének. Erre a későbbiek során példát is fogunk bemutatni, illetve a rendszerről 

esettanulmányt is közlünk. 

BCE ISN-Corvinus diákszervezet: Az ISN-Corvinus az Erasmus programhoz kapcsolódóan 

létrejött helyi diákszervezet, de mára több tekintetben túlnőtt ezen. Elsődleges célja, hogy segítse 

a Corvinuson tanuló külföldi hallgatókat, különösen a részképzésben érkezőket. Ennek keretében 

önkéntesek, diákmentorok dolgoznak a szervezetben. A működés magja a 90-es években a 

Nemzetközi Irodában indult Tandem-program, melynek célja, hogy minden idelátogató külföldi 

segítséget tudjon kapni egy magyar diáktól. Ez különösen az adminisztratív és bürokratikus külső 

ügyintézések esetében tehermentesítheti a Nemzetközi Irodát, másrészt segíti a külföldi hallgatók 

eligazodását eligazodását az egyetemen és a városban, és abban, hogy tartalmasan teljen az itt 

töltött idő. Eközben a hazai hallgatói oldalról segíti a nemzetközi közeg kialakulását, segíti a 

résztvevő mentorokat a külföldi tartózkodásra való felkészülésben, vagy egy külföldi tartózkodás 

után elősegíti a nyelvi készségek karbantartását. A rendszer fontos része, hogy a külföldiek 

mentorálásában résztvevő diákok nagyobb eséllyel tudnak külföldi ösztöndíjra pályázni, 

(ingyenesen végzett) mentori munkájukat éppen ezért minősítik is, valamint mielőtt mentorálást 

vállalnak egy képzést is kapnak. 

Az évek során a diákszervezet egyre több, a külföldi hallgatókkal kapcsolatos feladatot vállalt át 

a Nemzetközi Irodától, ma már a toborzásban, a tájékoztatásban, a beszámolók gyűjtésében, 
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rendszerezésében, események és programok szervezésében, illetve az adminisztrációban is 

meghatározó szerepet játszik. 

Kiemelt egyedi szintű elemi fejlesztések  

SZTE EHÖK Zentai iroda: Zenta belvárosában 2012. márciusában nyílt meg az EHÖK 

kihelyezett irodája, ahol az SZTE aktív és leendő hallgatóinak kívánnak segítséget nyújtani. A 

zentai iroda fő célja az SZTE-s vajdasági hallgatók tájékoztatása, tanulmányi és egyéb 

problémáik orvoslása, tanácsadás, valamint kapcsolattartás az EHÖK főbb szerveivel. Az irodára 

érkező hallgatók egy űrlap kitöltésével tudathatják problémájukat, kérdésüket, amelyeket az iroda 

alkalmazottai online továbbítanak a szegedi illetékeseknek, akik 48 órán belül választ adnak 

azokra. Az SZTE Hallgatói Önkormányzatának munkáját két zentai, SZTE-s hallgató segíti. Az 

iroda amellett, hogy koordinációs és tanácsadó szerepet tölt be, a már végzettek diploma 

honosítási kérelmeinek ügyintézését is segíti. 

DUF Recommend a friend: A külföldi diákok toborozhatnak 3 ismerőst a saját országukból a 

főiskolára, cserébe a főiskola 10%-os tandíjcsökkentést ajánl fel nekik minden egyes hallgató 

után. A kedvezmény egy évre szól. Azok a külföldi diákok tudnak élni ezzel a lehetőséggel, akik 

már minimum egy éve járnak a főiskolára, és jól teljesítenek. A főiskola nem akar rosszul tanuló 

diákokat anyagilag támogatni, mert úgy érzik, hogy az rossz benyomást keltene. A program 

mérsékelt sikerű, de minden megnyert külföldi hallgató fontos az intézmény számára, s nyilván 

az ő integrációjuk kevesebb erőforrásba kerül, esetükben nagyobb beválással számolnak. 

SOTE Mentálhigiénés tanácsadás külföldi diákoknak: Előfordultak olyan esetek, amikor 

hallgatóknak pszichológiai segítségre volt szükségük. Sokan 18 évesen jönnek ide egy új 

országba, új környezetbe és ez nagy kihívás. A magatartástudományi intézet oktatói végzik ezt a 

szolgáltatást. Akinek szüksége van pszichológiai segítségre az egyéni úton megkeresheti a 

szakembert. Ez a szolgáltatás körülbelül 2-3 éve működik és nagyon fontos szerepe van abban, 

hogy a hallgatók azt látják, hogy az intézmény odafigyel rájuk, és szükség esetén segít. 
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8.2.3 Fejlesztési tervek és azok gátjai 

 

A szolgáltatási terület fejlesztési terveinek esetében egyedül a hallgatói szabadidős szolgáltatások 

körének tervszerű fejlesztése nem jelenik meg, szemben az utóbbi időben végrehajtott 

beavatkozások célrendszerével szemben. Szemmel látható ugyanakkor a törekvés, hogy az 

intézmények elmozduljanak abba az irányba, hogy minél nagyobb számba tudjanak nemzetközi 

hallgatókat fogadni. A válaszoló intézmények az alábbi pontokon tervezik fejleszteni a 

szolgáltatási alterületet: 

 Meglévő szolgáltatások színvonalát növelése 

 Hozzáférések fejlesztése 

 Külföldi hallgatókkal foglalkozó egyetemi munkatársak és mentorok munkájának 

összehangolása, koordinálása 

 Új interkulturális programok szervezése magyar hallgatók bevonásával 

 Szálláslehetőségek fejlesztése 

 Szabályzatok fordítása angol nyelvre 

 Nyelvi előkészítő évfolyam a magyar nyelven oktatott szakokhoz 

A szolgáltatási alterület fejlesztése esetében a vizsgált hat szempont közül négy jelentős 

problémát okoz. Ugyanakkor a humán kapacitás szakértelme és a rendelkezésre álló kapacitások 

nem jelentenek problémát, mely az interjúk alapján meglehetősen furcsa, hiszen számos olyan 

beavatkozást valósítottak meg, mely az oktatók és hallgatók nyelvi kompetenciájának a 

fejlesztését tűzi ki célul. A kapacitások esetében pedig a kapacitások kihasználatlansága is 

megjelent az interjúkban problémaforrásként, mely miatt a toborzás kiemelt jelentőségű terület.  

8.2.3.1. tábla: A fejlesztési tervek gátjai - nemzetköziesedés 

 BCE BME DF ÓE PE SE 

Nincs egységes (intézményi) akarat Nem Igen Nem Nem Igen Nem 

Jelenlegi munkaerő-állomány mellett nincs 

kapacitás 
Igen Nem Igen Igen Igen Nem 

Jelenlegi munkaerő-állomány nem 

rendelkezik a szükséges speciális tudással 
Nem Igen Nem Nem Nem Nem 

Nem biztosított a szolgáltatásokhoz 

szükséges helyigény (terem, iroda, stb.) 
Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Nem biztosították a szolgáltatás 

kialakításához szükséges anyagi erőforrások 
Igen Igen Igen Igen Nem Nem 

Nem biztosították a szolgáltatás 

működtetéséhez  szükséges anyagi 

erőforrások  

Igen Nem Igen Igen Nem Nem 

 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hat intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 
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Az alábbi táblában viszonyítási pontokként, példaszerűen szerepeltetjük a nemzetköziesedéssel 

kapcsolatos szolgáltatások fejlesztésének gátjait más hallgatói alszolgáltatási területekkel.  

8.2.3.2. tábla: A fejlesztési tervek gátjai – nagykép – nemzetköziesedés 

 
Egyáltalán nem 

probléma 

Nem számottevő 

probléma 

Közepes 

jelentőségű 

probléma 

Jelentős probléma 

Nincs egységes 

(intézményi) akarat 

Eljárási díjjak, 

Hallgatói élet, 

Tehetséggondozás 

Kollégiumok Könyvtár 

Toborzás 

Karriertámogatás, 

Nemzetköziesedés 

Humánerőforrás 

kapacitáshiány 

Hallgatói élet, 

Toborzás, 

Nemzetköziesedés 

Kollégiumok 

Felvételi támogatás, 

Szakok közötti 

átjárás 

Hallgatói integráció, 

Hallgatói juttatások, 

Toborzás 

Humánerőforrás  

kompetencia hiány 

Karriertámogatás, 

Nemzetköziesedés, 
Szakok közötti 

átjárás 

Felvételi támogatás, 

Hallgatói juttatások, 

Speciális hallgatói 

csoportok 

Hallgatói 

integráció, 

Kollégiumok 

- 

Infrastrukturális 

korlátok  
- 

Hallgatói juttatások, 

Teheteséggondozás 

Gyakorlati tudás 

megszerzése, 

Alumni, Eljárási 

díjjak 

Szakok közötti 

átjárás, 

Nemzetköziesedés, 
Karriertámogatás 

Anyagi források 

hiánya - bevezetés 
- 

Speciális hallgatói 

csoportok, 

TehetséggondozásE

ljárási díjjak 

Felvételi támogatás, 

hallgatói integráció, 

Minőségbiztosítás 

Hallgatói élet, 

Nemzetköziesedés, 
Karriertámogatás 

Anyagi források 

hiánya - működtetés 

Eljárási díjjak, 

Hallgatói élet, 

Tehetséggondozás 

Kollégiumok Könyvtár 

Toborzás 

Karriertámogatás, 

Nemzetköziesedés 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hat intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott. 

Értelmezés: Jelentős probléma: intézmények több mint 50 százaléka esetében; Közepes jelentőségű probléma: 

intézmények 33%-49%; Nem számottevő probléma: intézmények 1-32%; Egyáltalán nem probléma: 0% 
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8.2.4 Nemzetközi kitekintés 

 

A kutatás keretében külföldi az Eurydice nemzetközi hálózat szakértőit kértük fel arra, hogy 

néhány kérdés esetében ismertessék hazájuk gyakorlatát. Kérdéseinket azokhoz a szolgáltatási 

területekhez igazítottunk, ahol a hazai körkép alapján a legmarkánsabb eltéréseket tapasztaltunk a 

hazai intézményi gyakorlatban. Az egyik téma a nemzetközi hallgatóknak nyújtott kizárólagos 

szolgáltatások körét, illetve a hazai hallgatókkal történő integrációjúkat segítő szolgáltatásokra 

vonatkozott, míg a másik téma a graduális időszak alatt a hallgatók oktatási feladatokba történő 

bevonásáról (demonstrátor rendszerek). Kérdéseinkre 14 ország szakértői válaszoltak. 

Külföldi hallgatóknak nyújtott szolgáltatások kapcsán általánosságban a következő 

megállapítások fogalmazhatóak meg: 

 A legtöbb válaszoló ország kiemelte, hogy az intézmények autonómiájának köszönhetően 

a külföldi hallgatóknak nyújtott szolgáltatások jogszabályi formában nem szabályozottak, 

illetve szervezési szinten sem központi jellegűek – intézményről intézményre változhat a 

szolgáltatások skálája. Kiemelték továbbá, hogy az Európai Uniós külföldi hallgatók 

alapvetően ugyanazokat a jogokat élvezik, mint a hazaiak.  

 A legtöbb válaszadó ország esetében működik egy internetes felület, ahol a külföldi 

hallgatók különböző kérdések kapcsán tájékozódhatnak. Az oldal fenntartója, tartalma és 

részletezettsége azonban jelentős különbségeket mutat. Az Egyesült Királyságban például 

a British Council gondozásában működik a www.educationuk.org oldal, ami részletes 

információval kínál az ösztöndíjakra és a kurzusokra vonatkozóan, illetve gyakorlati 

tanácsokkal segíti a külföldi hallgatók eligazodását. Emellett az UK Council for 

International Students Affairs iroda olyan támogató szolgáltatásokat nyújt, amikbe a 

külföldön tanulás adminisztratív vonatkozásainak online részletezése mellett telefonos 

help desk is beleértendő. Jellemzően az ehhez hasonló irodák szolgáltatásai széles skálán 

mozognak. Spanyolországban például szálláskeresés, egészségügyi biztosítás, bankolás 

részletezésére is kiterjednek. Másik végletnek talán Lengyelország tekinthető, ahol a 

felsőoktatásért felelős minisztérium honlapján érhető el alapjellegű információ, beleértve 

a felsőoktatási intézmények linkekkel kiegészített listája. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, 

hogy számos ország esetében az információs szolgáltatási terület megszervezése egy 

állami vagy civil szervezet fenntartásában valósul meg, de ahogyan az alábbi táblában is 

látszik, több helyen nincs központi intézmény, a felsőoktatási intézményekben működnek 

a nemzetközi kapcsolatokért felelős szervezeti egységek, amik fenntartnak információs 

internetes oldalakat. 

  

http://www.educationuk.org/
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8.2.4.1. tábla: Külföldi hallgatókat célzó információs oldalak listája 

 

Ország Fenntartó intézmény Honlap 

Svédország 
Swedish Institute www.studyinsweden.se 

Swedish Council for Higher Education  www.universityadmissions.se 

Egyesült 

Királyság 

British Council www.educationuk.org 

UK Council for International Students Affairs www.ukcisa.org.uk 

Lengyelország Ministry of Science and Higher Education www.pol-on.nauka.gov.pl 

Lettország National Integration Centre NA 

Ausztria  
Austrian Agency for Cooperation in Eduaction and 

Research 
NA 

Hollandia 
Netherlands Organizations for International 

Cooperation in Higer Education 
www.nuffic.nl 

Németország Egyetemi nemzetközi irodák  Nincs központi oldal 

Spanyolország Egyetemi nemzetközi irodák Nincs központi oldal 

Görögország Egyetemi nemzetközi irodák Nincs központi oldal 

Szlovákia Egyetemi nemzetközi irodák Nincs központi oldal 

Franciaország Egyetemi nemzetközi irodák Nincs központi oldal 

Finnország Egyetemi nemzetközi irodák Nincs központi oldal 
 

Forrás: Eurydice nemzetközi hálózatában rövid nyitott kérdéseket tartalmazó kérdőíves vizsgálat 

 

 A legtöbb helyen ingyenes nyelvtanfolyamokon vehetnek részt a külföldi hallgatók, amik 

célja az ország nyelvének megismertetése. Itt érdemes kiemelni a spanyol Tandem 

Language Programme-ot, aminek magja, hogy a hazai és a külföldi hallgatók párosával 

tanítják egymásnak nyelvüket. Ehhez számos kulturális rendezvény és társasági tér 

tartozik – filmklub, kávézó, olvasói klubok -, amik keretein belül a nyelvtanuláson felül a 

kulturális transzfer is megvalósul. A program kétségtelen erénye, hogy a fiatalos, 

emberközeli program önkéntes vonatkozása miatt kétirányú folyamatokat generál.  

 A nyelvtanfolyamokhoz kapcsolódóan vagy azoktól függetlenül kulturális kurzusokon is 

résztvehetnek a külföldi hallgatók – és ezek során megismerkedhetnek az ország vagy 

régió történelmével, kulturális sajátosságaival. Ezen kurzusokhoz tanulmányutak is 

kapcsolódhatnak és például Görögországban a látványosságok, múzeumok 

kedvezményesen látogathatóak. Ezen a területen kiemelhető Németország, ahol a 

fentieken túl, olyan kompetenciafejlesztő kurzusokat is meghirdetnek külföldi hallgatók 

részére, amik segítenek a német egyetemi, akadémiai sajátosságok elsajátításban.  

 A lett National Integration Center széles körű szolgáltatások kínál külföldi hallgatók 

részére. Pszichológusok, szociális munkások és jogászok részvételével egyéni és 

csoportos konzultációkat és tanácsadást kínálnak, amik célja az egyetemi mobilitáson túl 

egy szélesebb értelemben vett integráció elősegítése. Példaszerűen ilyen szolgáltatások, a 

nyelvi szintfelmérő, a jogi tanácsadás, mindennapi kulturális tanácsadás, ami a békés 

egymás mellett élést hivatott elősegíteni, a tanulmányi orientációs tanácsadás vagy a  

karriertanácsadás.  

http://www.universityadmissions.se/
http://www.educationuk.org/
http://www.ukcisa.org.uk/
http://www.pol-on.nauka.gov.pl/
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 Több válaszoló ország is jelezte, hogy társas tereket, azaz infrastruktúrát bocsátanak a 

külföldi hallgatók részére. Ilyen lehet külön könyvtár, edzőterem, kávézó vagy 

tanulószoba.  

 Több ország is jelezte, hogy különböző államközi szerződések keretében további 

lehetőségeket (például kurzusok látogathatósága felvételi nélkül), illetve ösztöndíjat is 

tudnak fizetni a külföldi hallgatók számára.  

Külföldi és hazai hallgatók integrációját elősegítő szolgáltatások kapcsán általánosságban a 

következő megállapítások fogalmazhatóak meg: 

 A kulturális, sport és szabadidős programok, rendezvények az integráció elsődleges 

eszközei. Ezen a téren Spanyolország esete kiemelhető, ahol minden intézményben 

működnek kulturális és szabadidős szervezeti egységek (Culture and Leisure 

Departments). Ezek szolgáltatásuk integrált részeként külföldi hallgatókat is ösztönöznek 

a programjaikon való részvételre.  

 Kiemelendő itt is a spanyol Tandem Language Programme – rövid leírását lásd feljebb.  

 Mentor programok a legtöbb országban működnek. A mentoring során a hazai hallgató 

minden oldalról bevezeti az egyetemi életbe a külföldi hallgatókat – a programok 

kimondott célja a külföldi hallgatók integrációjának személyes kapcsolatokon keresztül 

való elősegítése.  

  



259 / 379 

8.3 Esettanulmány: A PTE ÁOK nemzetközi Hallgatói Szolgáltató Irodái és a 

kapcsolódó szervezeti egységek 

 

8.3.1 Bevezetés és módszertan 

 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán évi 220-230 fővel indulnak angol, 

illetve német oktatási nyelven évfolyamok. A külföldi hallgatók számára nyújtott szolgáltatások 

szervezése esetében rendkívül fontos szerepet tölt be a Tanulmányi Hivatal, ami az összes diák 

(beleértve a külföldieket) tanulmányi ügyeivel foglalkozik. Emellett létezik egy angol és egy 

német Hallgatói és Szolgáltató Iroda, ami a felvételi procedúra levezénylése mellett foglalkozik 

még minden külföldi hallgató "nem tanulmányi jellegű" ügyeivel. Ilyen például a lakásbérlés, 

Bevándorlási Hivatalhoz kapcsolódó ügyintézés, egészségbiztosítás stb. Valójában minden olyan 

nem tanulmányi jellegű üggyel, ahol nyelvi korlátok vannak, illetve potenciálisan felmerülhetnek. 

Ezek mellett fontos szerepe van még a külföldi hallgatói önkormányzatnak (English 

GermanStudentCouncil, továbbiakban: EGSC vagy külföldi HÖK).Fontos kiemelni, hogy ezen 

három szervezeti egység munkája szorosan összefonódik, különösen az EGSC-é és a Hallgatói és 

Szolgáltatói Irodáké, hiszen az utóbbi egyfajta támogató funkciót is ellát az előbbi irányába. 

A rendszer felépítése szempontjából fontos mind az intézményi, mind a hallgató oldal 

véleményének, gondolatainak megismerése. Ezért az adatfelvétel során két strukturált interjút 

készítettünk. 

Az intézményi interjún részt vett a Tanulmányi Hivatal vezetője, az Angol Hallgatói és 

Szolgáltató Iroda vezetője, valamint a Német Hallgatói és Szolgáltató Iroda vezetője. A hallgatói 

interjún részt vett a first year representative
42

 az angol nyelvű programból, és a külföldi HÖK 

alelnöke a német nyelvű programból.
43

 

 

  

                                                           
42

 Első évesek évfolyam-képviselője 
43

 Az interjún részt vettek Justin Dél- Korából, mint First Year Representative és Marian Németországból, mint 

EGSC alelnök. Justin azért jött Pécsre, mert a kisebb léptékű városokat preferálja. Úgy érzi, hogy Pécs az olyan, mint 

egy kis Budapest. Marian hasonlóan kiemelte, hogy a kisebb városokat preferálja, mert Németországban is egy 

kisebb városban él. De döntésében szerepet játszottak még fiskális tényezők is, miszerint Pécs olcsóbb, mint 

Budapest,valamint, hogy német nyelvű program Ausztriát kivéve csak Magyarországon van. 

Elmondásuk szerint sok hallgató csak azért preferálja Budapestet, mert közel van a reptérhez. Ugyanakkor Pécsnek 

nagyon jó a reputációja szakmai szempontból, továbbá itt az egész hatéves képzést igénybe vehetik, nem úgy, mint 

pl. Szegeden. Végül pedig itt sokkal jobban összetartanak a hallgatók, mint Budapesten. Ez különösen fontos lehet 

egy 18-19 éves fiatal hallgatónak, aki először hagyta el hazáját hosszabb időre. 
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8.3.2 A szolgáltatás működésének részletes leírása (hallgatói nézőpont) 

 

A hallgatói interjú elején szóba került, hogy ki milyen okból lett a külföldi HÖK tisztviselője. 

Marian azért vállalt hivatalt, mert jobbá akarja tenni az egyetemi életet. Elmondása szerint több 

kulturális és szakmai programot szeretettet volna rendezni, hogy közelebb hozzá egymáshoz az 

egyetemi diákságot. Justin elsődleges célja a kommunikáció elősegítése az angol programon részt 

vevők és az egyetemi vezetőség, a magyar diákság és a német nyelvű programon résztvevők 

között. Hangsúlyt fektetne továbbá a gólyaintegrációra, mely során mind a magyar, mind a többi 

külföldi hallgatóval való kapcsolatokat erősítené. Meglátása szerint az elsőévesek itt 

kiszolgáltatottabbak, ugyanis Pécs kevésbé "nemzetközi" mint Budapest, ezáltal jóval kevesebb 

az interakció.  

A nemzetközi HÖK felépítése gyakorlati célokat szolgál. Minden új évfolyam diákjait 20-25 fős 

csoportokra osztják és ezeket a group representative
44

-okképviselik. Emellett,  minden 

évfolyamnak van egy year represenative-ja
45

 is.  A vezető tisztviselők között pedig 2 elnököt, 2 

alelnököt, 2 kommunikációért felelős tisztségviselőt, valamint egy pénzügyest és egy titkárt 

találunk. Ők nyolcan hivatalosan a magyar hallgatói önkormányzatnak is a tagjai
46

, továbbá az 

EGSC-nek van 2 képviselője a magyar hallgatói önkormányzat küldöttgyűlésében. A Kari 

Tanácsban pedig nem csak a magyar diákoknak van szavazattal rendelkező képviselője, hanem az 

EGSC-nek is. Lényeges tehát, hogy a magyar HÖK és az EGSC két független szervezet, 

melyekre a partneri viszony és a kooperáció jellemző. Ennek megfelelően az EGSC saját 

irodával, költségvetéssel, tevékenységi körrel, programkínálattal és választási rendszerrel 

rendelkezik. A tisztviselőket évente, szeptemberben választják a csoportok, évfolyamok. 

Az EGSC működését tekintve különös fontossággal bírnak a group és year representative-ok. 

Többnyire ők állnak kapcsolatban az egyetemi szervekkel (általában a Szolgáltatói Irodákon 

keresztül), valamint szervezési és tájékoztatási feladatokat is ellátnak, ezáltal nemcsak passzív 

szemlélői az eseményeknek, hanem aktívan részt vesznek a tanulmányi ügyek intézésében. Az 

imént vázolt struktúra jelentősége hogy nagyban megkönnyíti az információáramlást és az 

érdekartikulációt, ezáltal komoly terhet vesz le mindegyik fél válláról. A kommunikáció és 

érdekartikuláció a hierarchiának megfelelően működik, ami az alábbi "kommunikációs párokkal" 

szemléltethető. 

  Group Representative   Tanárok 

  Year Representative   Tanszékek, tanszékvezetők 

  8 felső tisztviselő   Dékán, dékán helyettes 

 

                                                           
44

 Csoport képviselő 
45

 Évfolyam képviselő 
46

 A magyar HÖK és az EGSC két független szervezet, ennek megfelelően az EGSC saját irodával, költségvetéssel, 

tevékenységi körrel, programkínálattal és választási rendszerrel rendelkezik. 
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Az EGSC tevékenysége meglehetősen szerteágazó, de legfontosabb feladatuk a hallgatók segítése 

és támogatása. 

 Az intézmény segíti a hallgatókat tanulmányi és egyéb ügyekben. 

 A regisztrációs héten prezentációt tartanak, ahol hasznos és praktikus információk átadása 

mellett, még abban is segítenek, hogy az elsőévesek hogyan szervezzék meg az 

időbeosztásukat. 

 Segítenek a jogérvényesítésben. 

 Konfliktus esetén közvetítenek a felek között. 

 Szervezik a hallgatói élethez kapcsolódó összejöveteleket, zenés-táncos alkalmakat. 

 Szakmai programokat szerveznek, valamint olyan egyéb programokat, mint 

Interkulturális kommunikációs foglalkozás, könyvvásár, jótékonysági esemény. 

A legjelentősebb EGSC szervezésű program az évente megismétlődő International Evening
47

, 

aminek keretében számos interkulturális és zenei program kerül megrendezésre. Elmondásuk 

szerint ez nemcsak az egyetemnek, hanem Pécs egészének szól, és ezt alátámasztja a körülbelül 3 

ezer résztvevő is.  

Az EGSC működéséhez rendelkezésre állnak levelezőlisták, hírlevelek és az egész "socialmedia", 

különösen a facebook, amin belül számos csoportot üzemeltetnek. Mindezek ellenére azonban 

nincsen szükség sem az EGSC, sem a Szolgáltatói Irodák promotálására, ugyanis a gólyák 

számára szinte kikerülhetetlen, hogy kapcsolatba lépjenek a szolgáltató rendszerrel. Az EGSC-

vel a már az említett regisztrációs héten találkoznak a hallgatók, míg a Szolgáltató Irodákkal már 

a felvételi procedúra alatt megismerkednek, különösen azok kerülnek korán kapcsolatba velük, 

akik előkészítő évet vagy félévet végeznek Pécsett.  

Az egyik interjúalany „szigetként” aposztrofálta a pécsi nemzetközi diákságot, amivel a relatív 

elszigeteltség mellett (Budapesttel összehasonlítva) a szociális összetartásra és az 

egymásrautaltságra utalt. Egyszóval nincs reális esély arra, hogy egy átlagos, külföldi hallgató ne 

vegye igénybe a szolgáltató rendszert.  

Elégedettség tekintetében megoszlanak a vélemények. Az interjúalanyok a Szolgáltatói Irodákat 

határozattan dicsérték és nagyon segítőkésznek titulálták. Ebben két tényező is fontos szerepet 

játszik. 

1) A Szolgáltatói Irodák tevékenysége a külföldi hallgatók minél komfortosabb 

Magyarországon tartózkodását szolgálja. Így nem ők az a szervezeti egység, amely a 

szabályokat és a határidőket tartatja be, mely miatt a konfrontáció esélye minimális.  

2) A Szolgáltató Irodák munkatársai (legalábbis az interjún részt vevő 2 vezető) szintén éltek 

külföldön, ezáltal tisztában vannak azzal, hogy milyen problémákkal és kihívásokkal 

szembesülnek a külföldi diákok egy idegen országban. Ez szenzitív hozzáállást jelent a 

hallgatók számára. 

                                                           
47

Nemzetközi Est 
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A hallgatók az egyéb egyetemi szervekkel való együttműködést viszont eléggé bürokratikusnak 

és nehézkesnek mondták. Problematikusnak ítélték a nyelvi akadályokat is, ami szintén 

megnehezíti a kooperációt. Ugyanakkor az ilyen jellegű szituációkban szintén számíthatnak a 

HSZI segítségére, illetve közvetítésére. 

8.3.3 A szolgáltatás működésének részletes leírása (intézményinézőpont) 

 

Jelenleg két Hallgatói Szolgáltatói Iroda működik a két idegen nyelvű oktatási programhoz 

kapcsolódóan. Az Irodák célja, hogy megkönnyítsék a külföldi hallgatók integrációját és 

érdekképviseletét. Tehát a szolgáltatás kettős jellegű, mert egyfelől állandó ügyintézési 

lehetőséget biztosítanak, valamint segítik a kommunikációt a külföldi diákok és az egyetemi 

szervek között.  

A történet 1984-ben az angol nyelvű program beindításával kezdődött. Gyakorlatilag az 

kezdetektől létezett a külföldi diákoknak egyfajta saját szerveződése, kiegészülve az őket segítő 

irodával. (A teljesség kedvéért megemlítendő, hogy a német nyelvű program 2004-ben indult.)A 

következő fontos fordulópont azonban 2008-2009-re tehető, amikor egyesült az angol és német 

érdekképviselet, és létrejött az English GermanStudentCouncil. Nagyjából ugyanekkor kezdődött 

meg az EGSC közeledése a magyar HÖK irányába. Ez a közeledés azt jelentette, hogy bizonyos, 

főként tanulmányi ügyek mentén közösen léptek fel. Természetesen e mögött az a logikus 

megfontolás állt, hogy minél több diák sorakozik fel egy adott ügy mögé, annál nagyobb lesz a 

fellépés nyomatéka.  

A három szervezeti egységre épülő rendszer genezisével kapcsolatosan kiemelendő egy személy 

és egy körülmény. A személy egy bizonyos Beck Engelbert aki, akkoriban a német programiroda 

vezetője, majd a Tanulmányi Hivatal első vezetője lett (azelőtt Tanulmányi Osztály volt 2006-ig). 

Beck Engelbert német-magyar kettős állampolgár, aki Pécsett végzett az egyetem angol nyelvű 

képzésén. Az ő kommunikációs és nyelvi "skilljeinek", valamint az ezekből adódó integrációs 

erejének volt részben köszönhető ennek a struktúrának létrejötte.  

A rendszer kialakulásához nagyban hozzájárult továbbá az uniós csatlakozás, aminek hatására 

meglehetősen megugrott a külföldi hallgatók létszáma. Nyilvánvaló volt, hogy több száz diák 

hatékony integrálására és segítésére a régi rendszer nem megfelelő."Itt konkrétan rájöttünk, hogy 

nem lehet ilyen létszámú hallgatót kiszolgálni minden ügyben. Repedezett már a rendszer és szét 

kellett választani a feladatokat." 
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A szolgáltatás más intézményi funkciókra is jelentős hatással van. Alábbiakban felsorolásszerűen 

végigveszem azokat a területeket, ahol a szolgáltatás releváns hatást fejt ki. 

 képzésre való koncentrálás elősegítése: Nagyon fontos, hogy a szolgáltatói irodák 

tevékenységük által komoly terhet vesznek le a diákok vállárólazáltal hogy folyamatosan 

segítik az ügyintézést és információkkal látják el a hallgatókat, nekik több idejük marad a 

tanulmányaikra koncentrálni. 

 lemorzsolódás csökkentése:Ha a hallgatónak bármilyen tanulmányi vagy egyéb jellegű 

problémája van, ami a képzésben való részvételüket veszélyezteti, akkor fordulhatnak az 

irodák munkatársaihoz, akik vagy információval, tanácsokkal vagy akár egy bátorító 

beszélgetéssel segítenek:"Mentettünk már meg diákot a kirúgástól azáltal, hogy 

segítettünk neki hivatalos kérvényt írni, vagy egy másodfokú bizottsághoz fordulni. ..vagy 

olyan is volt már, hogy valaki az első vizsga után eldöntötte, hogy neki nem megy ez az 

egész, leültünk egy fél órára, és észérvekkel meggyőztük, hogy ne adja fel. Sikerült."Ezen 

dimenzió esetében már az EGSC-nek is szerepe van, hiszen az egyfajta "szociális 

védőhálót" nyújt a diákoknak, azáltal, hogy integrálja a nemzetközi diákokat és 

szorosabbra fűzi a kapcsolataikat. 

 hátránykompenzáció: Ha a külföldi diákokat a nyelvi akadályok és az információs deficit 

miatt hátrányos csoportnak vesszük, akkor mindenképpen fontos szerepe van, mind az 

irodáknak, mind az EGSC-nek. 

 közösségi kapcsolatháló fejlődése: Az EGSC számos programot szervez, ezáltal 

értelemszerűen pozitív hatással van rá.  

 személyes kapcsolatháló fejlődése: Az előbbi érvelés mentén szintén jelentős hatással 

van. 

 

8.3.4 A szolgáltatás finanszírozása és fejlesztése 

 

Az interjúalanyok elmondása szerint, a rendszer alapvetően saját, egyetemi forrásokból működik. 

Rendszer alatt elsősorban az irodákat és a hallgatói önkormányzatokat kell érteni. Természetesen 

ez nem zárja ki azt, hogy az elmúlt években, bizonyos kapcsolódó szolgáltatások vagy rész-

szolgáltatások finanszírozásához nem vontak volna be EU-s forrásokat. Mindenképpen 

kihangsúlyozták azonban, hogy a "saját lábukon állnak". 

A szolgáltatás bővítése kapcsán viszont kemény korlátok vannak. A dékáni szemlélet és policy 

következtében nem emelkedhet a hallgatói létszám, mivel szeretnék fenntartani a magas szakmai 

színvonalat. Értelemszerűen egy esetleges bővítési terv akkor merülhetne fel, ha a hallgatói 

létszám emelkedése megkövetelné.    

A szolgáltatás fejlesztésének iránya bizonytalan. Voltaképpen nincsen közép vagy hosszú távú 

terv, vízió, mivel egy meglehetősen dinamikus rendszerrel van szó. Az interjúalanyok elmondása 

szerint folyamatosan a hallgatói igényeknek megfelelően változnak, hiszen a külföldi hallgatók 
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"megszerzése", valamint "megtartása" kulcskérdés az egyetem szempontjából. Lényegében egy 

kiélezett verseny folyik az egyetemek között, különösen a SOTE-val a külföldi hallgatók 

kegyeiért.  

A változás címszó alatt például olyan intézkedésekre érdemes gondolni, mikor a diákigazolvány 

ügyintézést elvették a szolgáltatói irodák tevékenységi köréből, így azok a felszabadult időt és 

energiát más, igény szerinti szolgáltatatási területeken koncentrálhatták.  

A hallgatói igényfelmérés több módon is történik. Vannak kérdőíves igényfelmérések, amiknek 

segítségével általában sikerül azokat a gócpontokat lokalizálni, ahol valami nem jól működik, 

vagy éppen kiválóan működik. Emellett természetesen működik külön az oktatási ügyekkel 

kapcsolatos "feedback rendszer"is. Végezetül pedig a folyamatos együttműködés és a napi 

kapcsolat a legfontosabb csatorna, ahol az érdekek artikulálódnak.  

A külföldi hallgatók ügyeit nyilvánvalóan az EGSC közvetíti az illetékesek felé, vagy mintegy 

még egy láncszemet beiktatva a hallgatói irodákon keresztül jut el felsőbb szintre. 

8.3.5 A szolgáltatás adaptálhatósága 

A szolgáltatás működéséhez, még inkább a jó működéséhez több feltételnek is teljesülni kellett. 

Az alábbiakban pontokba szedve vázolom fel az elhangzottakat: 

 Elsősorban olyan intézményekben van értelme kialakítani a nemzetközi Hallgatói 

Szolgáltató Irodát, ahol jelentős létszámú külföldi hallgató diplomát adó képzési 

rendszerben tanul. 

 A rendszer működtetésének hatékonysága szempontjából fontos, hogy a nemzetközi 

diákság is szervezett legyen. Kialakuljanak azok az intézményi és érdekképviseleti, illetve 

közösségi életet szervező szereplők, akik egyenrangú félként képesek kommunikálni, 

kooperálni 

 Fontosak a helyi adottságok, a befogadó közeg. Például Pécs tipikus egyetemváros, 

valamint határközelisége és multikulturális hagyományai miatt egyfajta nyitottsággal 

kezeli mind az egyetem, mind a város a nemzetközi diákság törekvéseit. 

 A program sikeressége szempontjából, nagyon fontos, hogy intézményi oldalról 

rendelkezésre álljon képzett és nyelveket beszélő munkaerő, valamint az együttműködést 

fontosnak tartó oktatói gárda és intézményi vezetés.  

 Ennek alapja lehet, hogy az érintették felismerjék, hogy az egyetem elemi érdeke, hogy a 

külföldi hallgatók elégedettek legyenek. Így kiemelkedő fontosságú a közvetlen, 

személyesebb kapcsolat, amit a külföldiek, hazájuktól távol különösen értékelnek.  

A rendszer erénye és adaptálhatóság szempontjából előnye, hogy egyszerű és átlátható. A 

külföldiek hamar kiismerik magukat, és ezáltal bátran igénybe veszik a szolgáltatásokat, sőt teret 

kap kezdeményezőkészségük, mely alapvetően hozzájárul az egyetemi hallgatói élet 

színvonalának emelkedéséhez. Ez együttesen a nemzetközi hallgatók magas integrációjához 

vezet, mely felsőoktatási tanulmányok beválásához jelentősen hozzájárul.  
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9. Hallgatói juttatások 

9.1 Hallgatói szolgáltatások online láthatósága 

 

Az alábbi ábra, más szolgáltatási terül etekhez viszonyítva, a „Hallgatói juttatásokhoz kapcsolódó 

szolgáltatások” láthatóságát jeleníti meg az online megjelenés széleskörűsége és az 

információtartalom részletezettsége szerint. Itt az alábbi megállapítások fogalmazhatóak meg: 

 Általánosságban elmondható, hogy míg a hallgatói juttatásokhoz kapcsolódó 

szolgáltatások vizsgált három alterületének láthatósága jelentős mértékben különbözik, 

addig dokumentáltságuk hasonló - a speciális csoportoknak nyújtott szolgáltatások 

képeznek kivételt, itt ugyanis mind a működő szolgáltatások száma (37 pont), mind azok 

dokumentáltsága átlag alatti (31 pont).  

 A lakhatás kapcsán a működő szolgáltatások mennyisége 38 ponttal, a költségtérítéssel 

kapcsolatosak 52 ponttal, a támogatások pedig 77 ponttal jellemezhetőek.  

A korábbiakkal megegyező módon, itt is két dimenzió mentén tekinthető át a vizsgált alterületek 

online láthatósága. A vízszintes tengelyen a működő elemi szolgáltatások számosságát kifejező 

index, a függőleges tengelyen ezek dokumentáltsága található. Minél magasabbak az értékek, 

annál több a működő elemi szolgáltatás, illetve azok annál jobban dokumentáltak. A szolgáltatási 

főterülethez tartozó 4 darab alterület, a könnyebb áttekinthetőség kedvéért, szürkével került 

kiemelésre.  

9.1.1.ábra: A hallgatói juttatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások láthatósága 

 

Értékek: A táblázatban található értékek olyan agregált absztrakt mutatók értékei, amik 0 és 100 között vehetnek 

fel értékeket. Minél magasabb az érték annál szélesebbkörű az online megjelenés (M), illetve annál részletesebb 

az információtartalom. A mutatók pontos számításának módja a módszertan fejezetben olvasható.  

Forrás: GVI saját online adatgyűjtés 
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Ha a már jól ismert két dimenzió által kifeszített síkon elhelyezzük a vizsgált 35 darab 

felsőoktatási intézményt egy olyan képet kapunk, ami megmutatja a nyújtott szolgáltatások 

online láthatóságát. Itt két olyan aggregált indexet használtunk, ahol a vizsgált a szolgáltatási kör 

alterületei egyenlő súllyal jelennek meg – ennek részletes leírása a módszertan fejezetben 

olvasható. Az elemzés alapján a következő megállapítások fogalmazhatóak meg: 

 Ezen a téren a Debreceni Egyetem (94 pont) és a Nyugat Magyarországi Egyetem (90 

pont) működteti a legtöbb szolgáltatást. Előbbiről az is elmondható, hogy azok 

dokumentáltsága is kiemelkedő (72 pont).  

 A Debreceni Egyetem mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (73 pont) és Szolnoki 

Főiskola (65 pont) vonatkozó online oldalai a leginkább informatívak.  

 A lakhatással kapcsolatban számos intézmény nem közöl információt, honlapjuk alapján 

nem látszanak működő hallgatói szolgáltatások. 

 A speciális hallgatói csoportokkal kapcsolatban a Debreceni Egyetem (100pont), 

költségtérítéssel kapcsolatban a Nyugat-Magyarországi Egyetem (100 pont), a lakhatással 

kapcsolatban a Debreceni Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Nyugat Magyarországi 

Egyetem (100 pont) működteti a legtöbb szolgáltatást.  

A korábbiakkal megegyező módon, itt is két dimenzió mentén tekinthető át a vizsgált alterületek 

online láthatósága. A vízszintes tengelyen a működő elemi szolgáltatások számosságát kifejező 

index, a függőleges tengelyen ezek dokumentáltsága található. Minél magasabbak az értékek, 

annál több a működő elemi szolgáltatás, illetve, azok annál jobban dokumentáltak.  

A fejezet végén áttekinthető szolgáltatási alterületenként az intézmények két vizsgált dimenzió 

szerinti jellemzése.  
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9.1.2.ábra: A hallgatói juttatásokhoz kapcsolódó szolgáltatási területek láthatósága – felsőoktatási 

intézmények szerint 

 

# Intézmény M I # Intézmény M I 

1 DE 94 72 19 DF 48 35 

2 NYME 90 55 20 PE 46 45 

3 ME 82 57 21 AVKF 44 38 

4 KRF 76 54 22 KF 43 50 

5 BCE 74 55 23 SOTE 43 35 

6 BGF 71 32 24 PTE 42 51 

7 SZIE 65 60 25 ELTE 41 47 

8 BKF 64 32 26 KE 41 39 

9 MÜTF 63 54 27 EKF 41 55 

10 SZE 62 25 28 ÓE 37 17 

11 KJF 58 49 29 PPTE 35 37 

12 NKE 55 73 30 ZSKF 34 25 

13 KGRE 55 34 31 CEU 31 31 

14 BME 54 55 32 ÁVF 28 40 

15 SZF 53 65 33 GDF 26 24 

16 NYF 53 30 34 LFZE 24 50 

17 SZTE 49 44 35 IBS 13 13 

18 EJF 48 40     
 

Értékek: A táblázatban található értékek olyan agregált absztrakt mutatók értékei, amik 0 és 100 között vehetnek 

fel értékeket. Minél magasabb az érték annál szélesebbkörű az online megjelenés (M), illetve annál részletesebb 

az információtartalom. A mutatók pontos számításának módja a módszertan fejezetben olvasható.  

Forrás: GVI saját online adatgyűjtés 
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9.1.3.tábla: A hallgatói juttatásokhoz kapcsolódó szolgáltatási alterületek láthatósága – felsőoktatási 

intézmények szerint 

 

 

 

 

 
 

Spec. hallgatói 

csoportok 
Költségtérítés Támogatások Lakhatás 

 M I M I M I M I 

ÁVF 0 0 25 40 48 50 40 70 

AVKF 14 0 59 25 70 25 33 100 

BCE 40 25 88 50 100 70 67 75 

BGF 30 0 88 31 100 30 67 67 

BKF 40 17 88 31 90 30 40 50 

BME 20 70 44 40 84 65 67 45 

CEU 0 0 13 50 70 25 43 50 

DE 100 84 75 63 100 70 100 70 

DF 60 17 50 70 80 55 0 0 

EJF 40 0 19 0 100 60 33 100 

EKF 10 50 26 75 60 33 67 60 

ELTE 40 85 45 60 80 42 0 0 

GDF 0 0 25 60 80 38 0 0 

IBS 0 0 19 50 0 0 33 0 

KE 40 25 25 70 100 60 0 0 

KF 40 25 38 57 60 50 33 70 

KGRE 14 0 81 36 90 50 33 50 

KJF 40 25 25 70 100 40 67 60 

KRF 80 38 69 53 90 50 67 75 

LFZE 20 0 29 0 12 100 33 100 

ME 40 25 88 64 100 70 100 70 

MÜTF 40 25 88 50 90 40 33 100 

NKE 40 100 88 53 60 70 33 70 

NYF 80 68 50 53 80 0 0 0 

NYME 80 50 100 53 80 50 100 67 

ÓE 24 0 44 43 80 25 0 0 

PE 20 0 6 50 90 58 67 70 

PPTE 30 25 31 38 40 17 40 70 

PTE 44 85 43 70 80 50 0 0 

SOTE 40 50 50 53 80 38 0 0 

SZE 20 20 81 33 80 13 67 35 

SZF 40 25 50 85 90 50 33 100 

SZIE 40 70 88 58 100 62 33 50 

SZTE 80 68 38 77 80 30 0 0 

ZSKF 40 0 38 50 60 50 0 0 
 

Megnevezések: M: Online megjelenés mutatója, I: Információtartalom mutatója. 

Értékek: A táblázatban található értékek olyan agregált absztrakt mutatók értékei, amik 0 és 100 között vehetnek 

fel értékeket. Minél magasabb az érték annál szélesebbkörű az online megjelenés (M), illetve annál részletesebb 

az információtartalom. A mutatók pontos számításának módja a módszertan fejezetben olvasható.  

Forrás: GVI saját online adatgyűjtés 
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9.2 Speciális hallgatói csoportoknak nyújtott szolgáltatások 

9.2.1 Szolgáltatások jellemzői 

Az alábbiakban bemutatjuk a szolgáltatási alterület általános jellegzetességeit.  

9.2.1.1. tábla: A szolgáltatás alapvető jellemzői – speciális hallgatói csoportoknak nyújtott szolgáltatások 

Humánerőforrás háttér 
 

A területre jellemző humánerőforrás 

háttér 
 BME DF ELTE ÓE PTE SZTE 

Összes érintett 4 fő 3 fő 11 fő 8 fő 10 fő 6 fő 

Teljes munkaidőben 1 fő 0 fő 0 fő 2 fő 6 fő 1 fő 

 

A speciális hallgatókkal egyetemenként 3-
11 fő foglalkozik. 

Adatok tárolása 

 
Speciális hallgatói csoportoknak biztosított 

szolgáltatások 

Megjegyzés 

BME 
Intézmény által fejlesztett, egységesen 

használt adatbázis struktúrába 

Az esetek 

többségében 

Jellemző a külső professzionális 

szoftverhasználata és előrehaladott az adatok 

integráltsága a tanulmányi rendszerrel 

DF 
Érintett szervezeti egységek által 

létrehozott 
Igen, minden esetben 

ELTE 
Külső fejlesztésű professzionális 

adatbázis struktúrába 
Igen, minden esetben 

PTE 
Érintett szervezeti egységek által 

létrehozott 

Az esetek 

többségében 

SZTE 
Külső fejlesztésű professzionális 

adatbázis struktúrába 
Igen, minden esetben 

ÓE 
Külső fejlesztésű professzionális 

adatbázis struktúrába 
Az esetek 

többségében 

 Adatbázis típusa 

Integráltság a 

tanulmányi 

rendszerrel 
 

 

Forrás: GVI: Online survey 

A legfontosabb szolgáltatások értékelése az alábbi táblában tekinthető át.  

9.2.1.2.tábla: Legfontosabb szolgáltatások értékelése – speciális hallgatói csoportoknak nyújtott szolgáltatások 

 
Legfontosabb Második legfontosabb Harmadik legfontosabb 

Negyedik 

legfontosabb 

BME 

tanul-

mányokat 

segítő 

eszközök 

kölcsönzése 

jó 

jegyzetelő 

szolgáltatás 

fenntartása 

jó 

tanulmányi 
problémák 

esetén 

jogszabályok 
adta segítségek 

biztosítása 

jó 

érintett 

hallgatókat 

segítők megléte 

megfelel

ő 

DF tanácsadás jó 
eszközhasznál

at 
megfelelő könyvtár jó tutorálás 

megfelel

ő 

ELTE 
személyi 

segítők 

biztosítása 

jó 
eszközkölcsö

nzés 
megfelelő 

tananyag 
adaptáció 

megfelelő 
jegyzetelő 

szolgáltatás 
jó 

ÓE 
akadálymente

sítés 
jó 

patrónus 

rendszer 
jó 

speciális 
informatikai 

képzés 

jó   

PTE 
tanulmányok 

segítése 
jó 

szállító 

szolgáltatás 

megfelelő 
és a rossz 

közötti 

Tanulmányi 
ügyintézés, 

érdekképviselet 

jó 
mentális 

segítségnyújtás 
jó 

SZTE 
Jegyzet-

támogatás, 
fénymásolás 

jó 
Gyógytorna, 

masszázs 
jó 

Tanulás-

módszertan 
jó 

életvezetési 

tanácsadás 
jó 

 szolgáltatás 

megnevezése 

szolg. 

működése 

szolgáltatás 

megnevezése 

szolgáltatás 

működése 

szolgáltatás 

megnevezése 

szolgáltatás 

működése 

szolgáltatás 

megnevezése 

szolg. 

működése 

Forrás: GVI: Online survey 



270 / 379 

Összességében elmondható, hogy a speciális hallgatói csoportoknak nyújtott szolgáltatások 

alterülethez tartozó vizsgált elemi szolgáltatások közül egyik sem tekinthető működőnek az 

intézmények többségében. Ezen elemi szolgáltatások szervezési szintje viszonylag homogén, 

többségük inkább intézmény szinten szervezett. E tekintetben a baba-mama szoba esetében 

tekinthető leginkább heterogénnek a gyakorlat. 

9.2.1.3. tábla: Szolgáltatási paletta – Speciális hallgatói csoportoknak nyújtott szolgáltatások 

 Működő 

aktív 

szolgáltatás 

(%) 

Szervezési szint (%) 
Intézményi 

szinten 

elérhető 

Minden 

karon 

elérhető 

Karok 

többségénél 

elérhető 

Campusokon 

elérhető 

Karok 

kisebbségén 

elérhető 

Gyengén látó, 

vakbarát 

szolgáltatások 

45,7 87,5 0,0 6,3 0,0 0,0 

Siket, jelnyelvi 

tolmács 
45,7 87,5 12,5 0,0 0,0 0,0 

Oktatási épületek 

akadálymentesítés 
42,9 66,7 0,0 0,0 20,0 13,3 

Baba-mama 

szoba, pelenkázás 
25,7 44,4 0,0 11,1 22,2 22,2 

Kisgyermekes 

hallgatók gyermek 
11,4 50,0 0,0 0,0 25,0 25,0 

 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A működő aktív szolgáltatás minősítés z intézményi honlapokon található információ alapján 

került meghatározásra. Ha egy elemi szolgáltatás online „nem látható”, akkor a tényeges működéstől függetlenül 

nem kaphatott működő aktív szolgáltatás minősítést.  

Az online adatgyűjtés alapján az egyes elemi szolgáltatások esetében felmerülő hozzáférési 

korlátozások az alábbi arányban fordulnak elő. 

9.2.1.4. tábla: Működő aktív szolgáltatások hozzáférési korlátjai – Speciális hallgatói csoportoknak nyújtott 

szolgáltatások 

 Hozzáférési korlátozások (%) 

 Anyagi Létszám Szociális 

Oktatási épületek akadálymentesítés 40,0 46,7 40,0 

Kisgyermekes hallgatók gyermek 25,0 75,0 25,0 

Siket, jelnyelvi tolmács 6,3 43,8 37,5 

Gyengén látó, vakbarát szolgáltatások 0,0 0,0 31,3 

Baba-mama szoba, pelenkázás 0,0 11,1 11,1 
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A táblázatban az intézményi honlapok alapján jól működő szolgáltatásként jellemzett elemi 

szolgáltatások szerepelnek. 
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Az oktatási épületek akadálymentes megközelíthetősége a leginkább megoldott a válaszoló 

intézményekben.  

9.2.1.5. tábla: Speciális hallgatói csoportoknak nyújtott szolgáltatások 

 BME DF ELTE ÓE PTE SZTE 

Oktatási épületek akadály-

mentesített megközelítése 

Teljes 

mértékben 

Teljes 

mértékben 
Nagyrészt 

Teljes 

mértékben 
Nagyrészt Nagyrészt 

Oktatási épületek akadálymentes 

használata (pl.: mosdók) 
Nagyrészt 

Teljes 

mértékben 
Nagyrészt Nagyrészt Kisrészt Kisrészt 

Honlapok vakbarát 

megjeleníthetősége 
Kisrészt 

Teljes 

mértékben 

Teljes 

mértékben 
Nagyrészt Nagyrészt Kisrészt 

Jegyzetek, tankönyvek vakbarát 

megjelenít-hetősége 
Kisrészt 

Egyáltalán 

nem 
Nagyrészt Kisrészt Nagyrészt Kisrészt 

Jelnyelvi tolmács biztosítása 

ügyintézéshez 
Kisrészt 

Egyáltalán 

nem 

Teljes 

mértékben 
Nagyrészt Kisrészt Nagyrészt 

 Jelnyelvi tolmács biztosítása 

vizsgázáshoz 
Kisrészt 

Egyáltalán 

nem 

Teljes 

mértékben 
Kisrészt Nagyrészt Nagyrészt 

Kisgyermekes hallgatók 

pelenkázási igénye 
Kisrészt Nagyrészt Nagyrészt 

Egyáltalán 

nem 
Kisrészt Kisrészt 

Kisgyermekes hallgatók 

gyermek-elhelyezési igénye 

Egyáltalán 

nem 
Nagyrészt 

Egyáltalán 

nem 

Egyáltalán 

nem 

Egyáltalán 

nem 
Kisrészt 

Tartósan beteg hallgatók orvosi 

felügyelete 

Egyáltalán 

nem 
Kisrészt Kisrészt 

Egyáltalán 

nem 
Nagyrészt Kisrészt 

Tartósan beteg hallgatók 

szükségleteit szolgáló helység  
Kisrészt Nagyrészt Kisrészt 

Egyáltalán 

nem 
Nagyrészt Kisrészt 

 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hat intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott. 

 

A kerekesszékkel élők és a kisgyermekes családok kollégiumi elhelyezése a leginkább megoldott 

területek.  

9.2.1.6. tábla: Kollégiumi szolgáltatások speciális hallgatói csoportok számára 

 
Kerekes székkel 

élők 

Vakvezető 

kutyával élők 

Kisgyermekes családok, ahol 

mindkét szülő az intézmény 

hallgatója 

Kisgyermekes 

családok, ahol egyik 

szülő az intézmény 

hallgatója 

BME Részben Egyáltalán nem Részben Részben 

DF Részben Egyáltalán nem Teljes mértékben Teljes mértékben 

ELTE 
Részben 

Teljes 

mértékben Részben Egyáltalán nem 

ÓE Részben Egyáltalán nem Egyáltalán nem Egyáltalán nem 

PTE 
Teljes mértékben 

Teljes 

mértékben Részben Egyáltalán nem 

SZTE Teljes mértékben Egyáltalán nem Részben Részben 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hat intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott. 
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A speciális hallgatói csoportba történő regisztráláshoz szükséges igazolások benyújtására 

lehetséges módok kapcsán is heterogén gyakorlatokkal találkozunk: az elektronikus úton történő 

kommunikáció csak az OE-ben nem lehetséges.  

9.2.1.7. tábla: A speciális hallgatói csoportba történő regisztráláshoz szükséges igazolások benyújtására 

lehetséges módok 

 elektronikus úton e-

mailben 

elektronikus úton a tanulmányi 

vagy pályázati rendszeren 

keresztül 

postai 

úton 

személyes 

leadással 

BME Igen Igen Igen Igen 

DF Igen Igen Nem Nem 

ELTE Igen Nem Igen Igen 

ÓE Nem Igen Igen Igen 

PTE Igen Nem Nem Nem 

SZTE Igen Nem Igen Igen 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hat intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott. 
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9.2.2 A beavatkozások jellemzői 

 

A kutatásba bevont beavatkozások köre, sikerességük 

A speciális igényű hallgatók egy igen heterogén, de 

relatíve kis létszámú csoportot alkotnak. A 

felsőoktatásról szóló törvény speciális hallgatónak 

tekinti a testi-, érzékszervi-, beszédfogyatékos, 

autista, megismerés- és viselkedésfejlődési 

rendellenességű hallgatókat, de ide szokták sorolni a 

tartósan egészségügyi problémákkal küzdőket 

(cukorbetegek), vagy a speciális élethelyzettel 

rendelkezőket (kisgyermekesek) is. A speciális igényű hallgatók különböző csoportjai közül az 

intézmények csak azoknak a számát ismerik, akik juttatásokra, támogatásra jogosultak a 

kiegészítő hallgatói normatíva terhére, arányuk összességében 1 százalék közül mozoghat, 

viszont mivel speciális igények kielégítéséről van szó, így az egyes szolgáltatási célcsoportok 

aránya az egyedi szolgáltatások (pl.: jelnyelvi tolmács biztosítása) esetében jóval kisebb. 

Kutatásunk alapján úgy tűnik, hogy a speciális hallgatók számára a szolgáltatások biztosítása 

marginális az intézményi fejlesztések szempontjából. Ez tükröződik abban, hogy egyetlen olyan 

intézményben sem jártunk, ahol több szakértői is említett volna erről a szolgáltatási alterületről 

beavatkozást. Az összes említett beavatkozás száma viszonylag alacsony, ami elsődlegesen az 

érintett hallgatók alacsony létszámából fakad. Ugyanis a területen jellemzőnek tűnik, hogy a 

beavatkozások a hallgatói igényekre reagálnak, ami egyrészt feltételezi a hallgató és az 

intézményi felelős megfelelő interakciós szintjét, másrészt  garantálja, hogy a megvalósuló 

szolgáltatásfejlesztések hatékonyak lesznek és jó gyakorlatnak tekinthetők.  

A beavatkozások anyagi forrása: 

A speciális hallgatókkal foglalkozó intézményi szakemberek némileg speciális helyzetben vannak 

a kiegészítő hallgatói normatívának köszönhetően, 

mely némi pénzügyi mozgásteret jelent számukra. 

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy találkoztunk 

olyan interjúalannyal, aki arra panaszkodott, hogy 

az egyetemeket érintő költségvetési zárolások miatt 

a nekik járó összeg harmadából kénytelenek 

gazdálkodni, ami a személyi szolgáltatások 

biztosításán túl már nem teszi lehetővé az 

infrastruktúrafejlesztést. A területen a pályázati 

források felhasználása nem jellemző, mindössze 

két olyan beavatkozással találkoztunk, melyeket 

pályázati forrásból is finanszíroztak, de ezek közül 

csak az egyiket írták ki célzottan speciális hallgatóknak. Elhangzott olyan vélemény is, hogy a 

9.2.2.1.tábla: A speciális igényű hallgatóknak 

nyújtott beavatkozások áttekintése 
Információt szolgáltató intézmények 7 

Információt szolgáltató interjúalanyok 7 

Említett beavatkozások száma 17 

Feltárt beavatkozások száma 11 

Jó gyakorlatnak tekintett beavatkozások száma 11 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

9.2.2.2.ábra: A speciális igényű hallgatóknak 

nyújtott beavatkozások finanszírozási háttere 

 
Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

9 

Belső forrás 

Pályázati forrás Külső forrás 

 

 

2 
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pályázatokkal több a vesződség, mint amennyi hasznuk van – sokkal egyszerűbb kigazdálkodni a 

fejlesztési célokat a normatívából. 

A szolgáltatási rendszer működési, működtetési céljai  

Mivel elég nyilvánvaló a szolgáltatás segítő jellege, az online interjúk során az alterület esetében 

nem a máshol megszokott célrendszerre vonatkozó kérdést tettük fel, hanem aziránt érdeklődtünk 

a szakértőknél, hogy intézményük miért lehet vonzó a speciális igényű hallgatók számára. A 

válaszok a következőket emelték ki:  

 Részben vagy egészben akadálymentesített környezet. Az akadálymentesítést azok is 

előrehaladottnak ítélték (pl.: 80 százalékosnak), akik esetében még szükségesek 

fejlesztések. Ezeknek egyik jellegzetes célja a kollégiumi lakhatás biztosítása, akár a 

családi elhelyezés lehetőségének megteremtése is. (Érdekesség, hogy egy szakértő sem 

említette az online akadálymentesítést.) 

 Patronáló, mentor rendszerek működtetése, melyek segítségével a speciális igényű 

hallgató mindig tud személyesen fordulni valakihez, akinek feladata, hogy őt hozzásegítse 

tanulmányainak sikeres teljesítéséhez. Több esetben a rendszer duplikált, azaz nem csak 

az intézményi adminisztráció felé erős a kötődés, hanem az oktatók, illetve hallgatók 

közül is kerülnek ki segítők.  

 A tanulmányokat segítő szolgáltatások közül legelterjedtebb a jegyzetelő szolgáltatás, 

melynek segítségével a tananyaghoz való hozzájutás a megközelítésből fakadó problémák 

esetén is biztosított. De olyan is van, ahol speciális tanulás módszertani tanácsadást is 

igénybe lehet venni.  

 Speciális eszközellátottság, mely nagyban hozzásegíti a hallgatókat a tananyaghoz való 

hozzájutáshoz (brialle kijelzők, olvasók, FM szisztémájú hallókészülékek). 

 Mentális, életvezetési tanácsadás elérhetősége speciális helyzetű hallgatóknak. 

 Ezen kívül van, ahol létezik szállító szolgáltatás. Ezt az intézmény épületeinek és 

kollégiumainak városon belüli elhelyezkedése indokolhatja. 

A válaszokat elemezve fontos látnunk, hogy a szakértők az intézmények vonzóságát az egyetemi 

évek megkönnyítésében látják, ugyanakkor egyetlen intézményi szakértő sem említette, hogy az 

intézményben a speciális igényű hallgatók hatékony segítséget kapnának a munkaerőpiacra való 

kilépéshez. (Annak ellenére sem, hogy ilyen jellegű beavatkozásokat itt-ott már útjukra 

indítottak.)  

A másik érdekesség, hogy a szakértők csak a törvényileg meghatározott speciális hallgatói 

csoportokra koncentrálnak, amely miatt más – átmenetileg vagy tartósan speciális igényekkel 

rendelkező – hallgatók (kisgyermekesek, egészségügyi problémával küzdők) számára kidolgozott 

szolgáltatásfejlesztés nincs előtérben. 
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Beavatkozások általános célrendszerekhez való kapcsolódása 

A beavatkozások mozgatórúgói elsődlegesen a felmerülő igények, melyek gyűjtése mára 

mindenütt jól megoldott a területen dogozók és a 

hallgatók kiépült kapcsolatrendszerének 

köszönhetően. Ebből a szempontból rendkívül 

fontos, hogy a speciális igényű hallgatóknak 

regisztrálniuk kell ahhoz, hogy az intézmények 

hozzájussanak az utánuk járó normatívához, hiszen 

így az intézmények is érdekeltek abban, hogy 

megtalálják ezeket a hallgatókat és számukra minél 

színvonalasabb szolgáltatásokat nyújtsanak, 

valamint megakadályozzák lemorzsolódásukat. 

Ennek megfelelően a beavatkozások egyszerre 

célozzák a meglévő szolgáltatások színvonalasabbá 

tételét, a felmerülő igényekre reagáló új 

szolgáltatások bevezetését, és végső soron azt, hogy 

a speciális igényű hallgatók is minél jobb 

tanulmányi eredményt érjenek el. Sok esetben ezek 

megvalósítását az infokommunikációs technológia fejlődése is elősegíti. 

A fejlesztések, beavatkozások konkrét céljai 

A speciális hallgatókat célzó beavatkozásoknak három nagyobb területe különíthető el, és 

mindhárom esetben történtek fejlesztések:  

 Az első az egyetemi infrastruktúra használatba vételét, a szolgáltatások hozzáférését segíti 

elő. Ilyen az akadálymentesítés, illetve speciális laborszolgáltatások kialakítása.  

 A második terület a hallgatói státuszból fakadó ügyek intézésének segítése, ide értve az 

adminisztratív teendőket, illetve a tanulás segítését (pl.: vizsgahelyzetben jelnyelvi 

tolmács és speciális eszközök használata vagy jegyzetelő szolgáltatás). Ezekhez 

kapcsolódóan van, ahol hallgatókból verbuvált mentorrendszert is fenntartanak.  

 A harmadik terület pedig a speciális helyzetű hallgatók munkaerőpiacra történő 

integrációja, amelynek kapcsán úttörő programokról számolhatunk be. 

  

                                                           
48

 Értékek: Üres mező esetében az adott cél az adott szolgáltatási alterületen nem jelenik meg markánsan, „+” 

jelölés esetében az adott cél az adott alterület fejlesztéseben szereppel bír, „X” jelölésnél pedig az adott alterület 

fejlesztései elsődlegesen e cél megvalósítását célozzák. 

 

9.2.2.3.tábla:  A speciális igényű hallgatóknak 

nyújtott beavatkozások illeszkedése az 

általános szolgáltatásfejlesztési 

célrendszerekhez 
Meglévő szolgáltatás(ok) színvonalasabbá tétele X 

Meglévő szolgáltatás(ok) kapacitás bővítése  

Portfólió bővítés, új szolgáltatások bevezetése X 

Hozzáférés megkönnyítése  

Hatékonyabbá tétel IKT fejlesztéssel + 

Személyi juttatások bevezetése, bővítése  

Tanulmányi teljesítmény növelésének segítése X 

Lemorzsolódás csökkentése  

Piaci források becsatornázása  

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése 

alapján
48
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A feltárt beavatkozások hatékonysága 

A speciális igényű hallgatókat célzó beavatkozások hatékonyságának megítélése kapcsán 

érdemes figyelembe venni, hogy bár mindegyik beavatkozást jó gyakorlatnak tartják a szakértők, 

ezek jelentős része még nem kiforrott szolgáltatás, lévén, hogy sok közülük csak féléve-éve 

indult útjára. Ezek esetében a szolgáltatás célja miatt tekinthető jó gyakorlatnak a beavatkozás, 

viszont az eszközrendszer hatékonysága kérdéses. Szintén kérdéses a speciális hallgatókat célzó 

beavatkozások hatékonysága, amennyiben azok pénzügyi vonatkozásait vizsgáljuk. Ugyanakkor 

ezekkel a beavatkozásokkal kapcsolatban ez nem lehet elvárás, illetve nagyon nehezen 

számszerűsíthető, hogy egy kollégiumi szoba akadálymentesítése következtében az egyetemet 

elvégezni tudó hallgató milyen gazdasági hasznot hoz megszerzett végzettségének köszönhetően. 

Ezért a hatékonyság megítélésének fő szempontja, hogy a szolgáltatások hozzájárulnak-e a 

speciális igényű hallgatók igényeinek a kielégítéséhez, és ebből a szempontból minden 

beavatkozás esetében igennel felelhetünk.  

Szolgáltatások hozzáférhetősége és a beválása:  

A speciális igényű hallgatói csoportok közül azoknak a képzését, akiket törvényben definiáltakat, 

az állam plusz normatívával támogatja, melynek feltétele a regisztráció. Ennek megfelelően a 

legtöbb speciális hallgatókat érintő szolgáltatás igénybe vételéhez ez a regisztráció szükséges. De 

a regisztrációs kötelezettség olyan szolgáltatások esetében is megjelenik, melyeket e körön 

kívüliek is igénybe vehetnek. Ilyen például a BCE pihenő szobája, ahol az azt igénylő 

hallgatóknak lehetőségük van inzulin beadására, vagy kisgyermekük szoptatására. Ugyanakkor a 

szoba kulcsához csak a regisztráltak juthatnak hozzá.   

A speciális igényű hallgatókat célzó 

beavatkozásokról elmondhatjuk, hogy alapvetően 

segítik a célcsoportot felsőoktatási tanulmányaik 

sikeres teljesítésében. Jelentős részük hozzájárul, 

hogy ezek a hallgatók koncentrálni tudjanak képzési 

kötelezettségeikre és minél jobb teljesítményt 

érjenek el. Ráadásul a szolgáltatási elemek fele 

igyekszik megakadályozni ezen hallgatók 

lemorzsolódását. Érdemes még megemlíteni, hogy 

van egy-két olyan szolgáltatás is, mely a munkaerő 

piaci helytállást igyekszik elősegíteni, s ennek hatására a célcsoport tagjainak szakmai 

kapcsolathálója is bővülhet. 

 

  

9.2.2.4.tábla: A speciális igényű hallgatóknak 

nyújtott beavatkozások hatásai a beválással 

kapcsolatban (N=11) 
Segíti a képzési teendőkre való koncentrálást 73% 

Elősegíti a hallgatók hatékonyabb tanulását 64% 

Csökkenti a lemorzsolódást 55% 

Növeli a diploma értékét 27% 

Segíti a szakmai kapcsolatrendszer fejlődését 18% 

Színvonalasabbá teszi a tehetséggondozást 0% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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A célcsoportok elérésének gyakorlata 

A speciális igényű hallgatók elérése a kötelező regisztrációnak köszönhetően meglehetősen 

könnyű, hiszen ennek során a hallgatók megadják elektronikus elérhetőségüket. Bevett formának 

tűnik ezért a hírlevelek és körlevelek segítségével történő tájékoztatás.  

Viszont minthogy a rendszer központi eleme a regisztráció, rendkívül fontos felhívni az érintett 

hallgatók figyelmét arra - lehetőleg minél korábban -, hogy regisztráljanak. Ezért több 

intézményben a speciális igényű hallgatókkal foglalkozó intézményi munkatársak már a nyílt 

napon is jelen vannak, illetve a gólyáknak küldött felvételi információs csomagban is helyet 

kapnak anyagaik, illetve már a beiratkozás során igyekeznek felhívni hallgatóik figyelmét arra, 

hogy a speciális igényűeknek szükséges a regisztráció. Az általános benyomás ennek kapcsán az, 

hogy a mozgásszervi és érzékszervi problémával élőket könnyű megszólítani, viszont a tanulási 

nehézségek, illetve az autizmus könnyebben rejtve marad, ami miatt ezeknek a hallgatóknak 

megnő a lemorzsolódási kockázatuk. 

Közvetlen hatások az egyénre 

Nem meglepő, hogy az alterület beavatkozásai 

elsődlegesen a speciális igényű hallgatók önállóvá 

válását igyekeznek előremozdítani. Azt, hogy az 

intézményi infrastruktúra használata ne okozzon 

problémát, valamint hogy a tanulmányokkal 

összefüggő tevékenységek minél nagyobb körét 

képesek legyenek segítség nélkül megoldani, illetve 

amennyiben a segítség elkerülhetetlen, akkor azt minél magasabb színvonalon vehessék igénybe. 

Ez azt jelenti, hogy az alrendszer egyik fő célja az, hogy a speciális igényű hallgatók képessé 

váljanak az önálló egyetemista életvitelre.  

Érdekes, hogy a területen nem találtunk olyan beavatkozást, amelynek fő célja lett volna, hogy az 

intézmény speciális igényű hallgatóinak közösségi kapcsolatait fejlessze akár a csoporton belül, 

akár az ép hallgatók irányába.  

Szociális és társadalmi hatások: 

Az alterület szolgáltatásainak fő feladata, miként azt 

a melléklet táblázat is mutatja, hogy az érintett 

hallgatók számára - speciális igényeik ellenére is - 

elérhetővé tegye a felsőoktatási végzettség 

megszerzését. Éppen ezért a szolgáltatásfejlesztési 

beavatkozások is ezt igyekeznek elősegíteni, és 

számottevőek az irányú hatások. Emellett 

megjelenik a társadalmi mobilitás is, főként az olyan szolgáltatások esetében, amelyeket az 

érintett hallgatók piaci áron, megfelelő minőségben nem tudnának igénybe venni (nyelvi képzés, 

kollégium). 

9.2.2.5.tábla: A speciális igényű hallgatóknak 

nyújtott beavatkozások hatásai az egyén 

szintjén (N=11) 
Elősegíti az önállósodást, önálló életkezdést  55% 

Elősegíti a személyes kapcsolati háló fejlődését 9% 

Elősegíti a közösségi kapcsolati háló fejlődését 9% 

   

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

9.2.2.6.tábla: A speciális igényű hallgatóknak 

nyújtott beavatkozások hatásai az egyén 

szintjén (N=11) 
Elősegíti az esélyegyenlőséget 100% 

Elősegíti a hátránykompenzációt 100% 

Elősegíti a társadalmi mobilitást  36% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 



278 / 379 

Beavatkozások általános jellemzése 

Mint már többször említettük az alterület rendkívül érzékeny a hallgatói jelzésekre, a felmerülő 

igényekre. Ennek megfelelően az úttörő 

beavatkozások vannak többségben. Mivel ezek az 

igények speciálisak, így jellemzően egy-egy 

speciális csoportot céloznak meg. Ennek 

következtében nem tekinthetjük őket rendszerszintű 

beavatkozásoknak. Követő-egyedi 

beavatkozásoknak tekintettük az 

akadálymentesítéssel kapcsolatos beavatkozásokat (pl.: nagyelőadóba lépcső lift beszerelése), 

mivel az akadálymentesítés a jegyzetszolgáltatáshoz hasonlóan széles körben elterjedt. 

Mivel a hazai felsőoktatási rendszer jó gyakorlatainak az úttörő jellegű szolgáltatási 

beavatkozásokat tekintettük, így ezek közül mutatunk be az alábbiakban néhány egyedi 

szolgáltatást, valamint az ELTE rendszerszintű beavatkozását. Az egyedi beruházások 

kiválasztásánál fontos szempont volt azok adaptálhatósága. Természetesen ezeknek a 

beavatkozásoknak a kivonatát is elérhetővé tesszük a többi feltárt beavatkozással együtt a 

tanulmányhoz csatolt FOI_Szolg_Beavatkozasok.zip fájlban rendezve. 

Kiemelt rendszerszintű jó gyakorlat  

ELTE Fogyatékos-ügyi Koordinátori Rendszer (FKR): 2010-ben jelöltek ki egyetemi szintű, 

fogyatékos-ügyi koordinátort, akinek feladata a kari koordinátorok szakmai vezetése, 

mentorálása, illetve a programok, projektek összekapcsolása, ütemezése. A kari fogyatékos 

normatívák így összeadódnak, nagyobb forrással gazdálkodnak, aminek következtében 

infrastrukturális beruházásokat is meg tudtak valósítani. Valamint így érdemes elindulni olyan 

pályázatokon is, melyek adminisztrációját egy kar nem tudta volna ellátni, illetve az abszorpciós 

képességük sem volt meg hozzá. A rendszer célja az volt, hogy a karokon a szakmai, minőségi 

szolgáltatásokat azonos szintre hozzák, ennek érdekében képzéseket szerveztek és megindult a 

szakmai tapasztalatcsere. További előnye a rendszernek, hogy a fogyatékos-ügy nem csak kari, 

hanem egyetemi szinten is képviselve lett. A rendszer működtetésének nehézségét az okozza, 

hogy a karok, intézmények között, az ügyek súlyának és sürgősségénél fogva prioritások, 

sorrendiség kialakítására van szükség és ez például hosszabb várakozási időhöz vezethet. A 

beavatkozást részletesebben az esettanulmány fejezetben mutatjuk be. 

  

9.2.2.7.tábla: A speciális igényű hallgatóknak 

nyújtott beavatkozások áttekintése (N=17)  
 Egyedi Rendszerszintű 

 

 

Követő 6 0 

Úttörő 10 1 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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Kiemelt egyedi szintű elemi fejlesztések  

BCE Diszlexiások angol nyelvi kurzusa: Három éve indították el az első kurzust, melynek 

létjogosultságát az indokolta, hogy a diszlexiások már a középiskolai képzésben sem tanulnak 

idegen nyelveket, s erre az egyetemi képzésben is meg van a lehetőségük. Ugyanakkor 

egyértelműen kiderült, hogy egy alap nyelvtudás nélkül sehol nem tudnak elhelyezkedni. Mivel 

ezt a hallgatók is felismerték, valamit lépni kellett, hiszen ők a graduális nyelvi képzésbe nem 

tudnak bekapcsolódni. Ennek érdekében a diszlexiások után járó plusz normatíva jelentős részét 

az ő nyelvi képzésükre fordítják. A kurzusokon gyakorlatilag valamennyi érintett részt vesz (ezért 

kreditet is kapnak) és esetükben nagy sikernek tekinthető, hogy a legtöbben eljutnak az alapfokú 

nyelvvizsgáig. 

PTE Munkahelyi támogató szolgáltatás: A féléve futó – egyelőre kiforratlan – program keretében 

egy kolléga végig járja a potenciális foglalkoztatókat és tájékoztatja őket a fogyatékkal élő 

hallgatók foglalkoztatásával kapcsolatos tudnivalókról. A fő cél szakmai gyakorlati helyek, 

illetve álláslehetőségek szerzése a speciális igényű hallgatók számára. A rendszer fontos 

elemének tervezik, hogy a hallgatóknak segítsenek a munkahelyen töltött próbaidő során a 

betanulásban, mindeközben a szállítási szükségleteket is megoldják, valamint szükség esetén a 

hallgató mentálhigiénés tanácsadást is igénybe vehet. A programot TÁMOP forrásból 

finanszírozzák.  

BME Pihenőszoba: A szolgáltatás úgy alakult ki, hogy a budai kampuszra járt egy vak hallgató 

kutyával. A hallgató a kutyussal nem tudott sehol letelepedni, hogy etethessen és pihenhessen. 

Innen jött a felismerés, hogy kellene egy olyan zárt tér, ahol a hallgatók elintézhetik ügyes-bajos 

dolgaikat. Az azóta kialakított pihenő szobát használják kismamák, cukorbetegek is, hogy 

félrevonultan tudjanak etetni, inzulint beadni stb. A szoba kulcsos-rendszerű, a portán felvehető 

annak, akinek a neve le van adva. 
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9.2.3 Fejlesztési tervek és azok gátjai 

Az intézményi szakértők a speciális igényű hallgatóknak nyújtott szolgáltatásaik fejlesztése 

kapcsán a jelentős költségigényű beruházásokat jelölték meg, illetve a már futó fejlesztések 

tovább vitelét. Érdemes megjegyezni, hogy a speciális csoportok különböző igényei itt is 

megjelennek, valamint, hogy a munkaerő-piaci sikeresség elősegítése fontos fejlesztési irány. 

Ugyanakkor nem találkozunk olyan fejlesztési iránnyal, mely a törvényileg nem megnevezett 

csoportba tartozó hallgatók speciális igényeinek a kielégítését célozná. 

 Fogyatékos hallgatók által igényelt jegyzetek elektronikus elérését segítő szolgáltatás 

 Akadálymentesítés érdekében teendő fejlesztések  

 Speciális táblagépek és mobiltelefonok beszerzése.  

 Munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő szolgáltatás 

 Szállító szolgáltatás bővítése 

 Fogyatékos Hallgatókat Segítő Központ létrehozása 

A szolgáltatási alterület fejlesztése esetében a vizsgált hat szempont közül kettő okoz jelentős 

problémát: a humánkapacitás és bevezetéshez szükséges források elégtelensége.  

9.2.3.1. tábla: A fejlesztési tervek gátjai - speciális hallgatói csoportoknak nyújtott szolgáltatások 

 

 BME DF ELTE ÓE PTE SZTE 

Nincs egységes (intézményi) akarat Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Jelenlegi munkaerő-állomány mellett nincs 

kapacitás 
Igen Igen Nem Nem Igen Igen 

Jelenlegi munkaerő-állomány nem 

rendelkezik a szükséges speciális tudással 
Nem Igen Nem Nem Nem Nem 

Nem biztosított a szolgáltatásokhoz 

szükséges helyigény (terem, iroda, stb.) 
Nem Nem Igen Nem Nem Nem 

Nem biztosították a szolgáltatás 

kialakításához szükséges anyagi erőforrások 
Nem Nem Igen Igen Nem Igen 

Nem biztosították a szolgáltatás 

működtetéséhez  szükséges anyagi 

erőforrások  

Nem Nem Nem Nem Nem Igen 

 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hat intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 
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Az alábbi táblában viszonyítási pontokként, példaszerűen szerepeltetjük a speciális hallgatói 

csoportoknak nyújtott szolgáltatások fejlesztésének gátjait más hallgatói alszolgáltatási 

területekkel.  

9.2.3.2 tábla: A fejlesztési tervek gátjai – nagykép – speciális hallgatói csoportoknak nyújtott szolgáltatások 

 
Egyáltalán nem 

probléma 

Nem számottevő 

probléma 

Közepes 

jelentőségű 

probléma 

Jelentős probléma 

Nincs egységes 

(intézményi) akarat 

Könyvtár, Felvételi 

támogatás, 

Speciális hallgatói 

csoportok 

Szakok közötti 

átjárás, Könyvtár, 

Hallgatói juttatások 

Nemzetköziesedés, 

Toborzás, Alumni 
- 

Humánerőforrás 

kapacitáshiány 

Eljárási díjjak, 

Hallgatói élet, 

Tehetséggondozás 

Kollégiumok Könyvtár 

Toborzás 

Karriertámogatás, 

Speciális hallgatói 

csoportok 

Humánerőforrás  

kompetencia hiány 

Hallgatói élet, 

Toborzás, 

Nemzetköziesedés 

Kollégiumok, 

Speciális hallgatói 

csoportok 

Felvételi támogatás, 

Szakok közötti 

átjárás 

Hallgatói integráció, 

Hallgatói juttatások, 

Toborzás 

Infrastrukturális 

korlátok  

Karriertámogatás, 

Nemzetköziesedés, 

Szakok közötti 

átjárás 

Felvételi támogatás, 

Hallgatói juttatások, 

Speciális hallgatói 

csoportok 

Hallgatói 

integráció, 

Kollégiumok 

- 

Anyagi források 

hiánya - bevezetés 
- 

Hallgatói juttatások, 

Teheteséggondozás 

Gyakorlati tudás 

megszerzése, 

Alumni, Eljárási 

díjjak 

Szakok közötti 

átjárás, 

Nemzetköziesedés, 

Speciális hallgatói 

csoportok 

Anyagi források 

hiánya - működtetés 
- 

Speciális hallgatói 

csoportok, 

Tehetséggondozás, 

Eljárási díjjak 

Felvételi támogatás, 

hallgatói integráció, 

Minőségbiztosítás 

Hallgatói élet, 

Nemzetköziesedés, 

Karriertámogatás 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hat intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott. 

Értelmezés: Jelentős probléma: intézmények több mint 50 százaléka esetében; Közepes jelentőségű probléma: 

intézmények 33%-49%; Nem számottevő probléma: intézmények 1-32%; Egyáltalán nem probléma: 0% 
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9.2.4 Nemzetközi kitekintés 

 

A brit egyetemek mindegyike lefekteti, hogy egyenlő bánásmódban fogja részesíteni azokat a 

diákokat is, akik fogyatékkal élnek. Ezért az összes vizsgált egyetemen megtalálható a 

fogyatékkal élőket segítő iroda. A szolgáltatás alapját a törvényi szabályozás jelenti, ami előírja, 

hogy a fogyatékkal élőknek is meg kell adni a lehetőséget arra, hogy teljes mértékben használni 

tudják az egyetemek különböző szolgáltatásait.  

Fogyatékkal élő diákok részére egyénre szabott oktatást és vizsgáztatást lehet kérvényezni, 

különböző technikai segítőeszközöket lehet kölcsönözni, valamint sok egyetemen a fogyatékkal 

élő diákok számára rendelkezésre áll olyan számítógépes rendszer, ami segíti a tanulásukat. 

Nagyothallók és látássérültek kérhetnek segítséget ahhoz, hogy valaki jegyzeteljen nekik óra 

közben, hogy valaki olvasson nekik vagy írjon helyettük. Ha valakinek a laboratóriumokban vagy 

a könyvtárban lenne szüksége segítségre, akkor ezen segítséget is igénybe lehet venni. Most 

nézzük, hogy milyen további szolgáltatásokat nyújtanak a fogyatékkal élőket segítő irodák és 

egyéb szervezetek. 

 University of Glasgow – Fogyatékkal élő diákok hálózata (Student Disability Network) 

és Fogyatékkal élők Egyenlőségért Csoport (Disability Equality Group) Glasgowban 

két szervezet reprezentálja a fogyatékkal élőket a Student Disability Network, ami egy 

diákszervezet a hallgatók számára és a Disability Equality Group, ami egy érdekvédelmi 

szervezet. Az utóbbi ülésein a fogyatékkal élőket segítő iroda munkatársai, az egyenlő 

bánásmódért felelős munkatársak, a diákönkormányzat tagjai, fogyatékkal élő egyetemi 

előadók, oktatók és munkatársak, fogyatékkal élő hallgatók és munkatársak a HR osztály 

és az oktatásér felelős osztály mind részt vesznek a tanácskozásokon. A csoport a 

fogyatékkal élő hallgatók érdekeit képviseli, ha bármely probléma felmerül, akkor azt az 

egyetem felé közvetíti. Valamint, a csoport célja az is, hogy felhívja az egyetemisták és az 

ott dolgozók figyelmét az egyenlőtlenségekre és kiálljon a fogyatékkal élő diákok 

mellett
49

.  

 University of Cambridge – Tréning az egyenlő bánásmód megvalósításáról 

(Disability Equality Training): Cambridge-ben az egyetem külön tréningeket szervez 

előadóknak, oktatóknak és érdeklődő hallgatóknak arról, hogy hogyan kell a fogyatékkal 

élőkkel bánni az egyetemi környezetben. Hogyan lehet a diszlexiát felismerni, hogyan 

kell az aspergers szindrómával élő fiatalokat tanítani, vagy ha valaki érdeklődik, akkor 

megtanulhatja a jelbeszéd alapjait
50

. 

  

                                                           
49

 http://www.gla.ac.uk/services/humanresources/equalitydiversity/structure/groups/#d.en.272162  
50

 http://www.admin.cam.ac.uk/univ/disability/about/training.html  

http://www.gla.ac.uk/services/humanresources/equalitydiversity/structure/groups/#d.en.272162
http://www.admin.cam.ac.uk/univ/disability/about/training.html
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9.3 Költségtérítés, eljárási díjjak 

9.3.1 Szolgáltatások jellemzői 

Az alábbiakban bemutatjuk a szolgáltatási alterület általános jellegzetességeit.  

9.3.1.1. tábla: A szolgáltatás alapvető jellemzői – költségtérítés 

A HÖK szerepe Humánerőforrás háttér 

A kérdésre válaszoló 

felsőoktatási 

intézmények közül 

egy sem ad szerepet a 

HÖK-öknek  

 

 HÖK szerepe 

DE Nem 

DF Nem 

ÓE Nem 

PE Nem 

SZTE Nem 
 

Az Óbudai Egyetemen látják el a legtöbben a 

hallgatók díjfizetési ügyeivel kapcsolatos feladatokat. 

 

 DE DF ÓE PE SZTE 

Összes érintett 16 fő 1 fő 42 fő 4 fő 3 fő 

Teljes 

munkaidőben 10 fő 1 fő 4 fő 4 fő 0 fő 

Adatok tárolása 

A legjobban integrált szolgáltatási alterület 

 Eljárási díjak és díjszedés 

DE Igen, minden esetben 

DF Igen, minden esetben 

PE Igen, minden esetben 

SZTE Igen, minden esetben 

ÓE Igen, minden esetben 

 
Integráltság a tanulmányi 

rendszerrel 
 

 

Forrás: GVI: Online survey 

 

 

 

 

 

Összességében elmondható, hogy a költségtérítés alterülethez tartozó vizsgált elemi 

szolgáltatások egy kisebb részre tekinthető működőnek az intézmények többségében. Ezen elemi 

szolgáltatások szervezési szintje viszonylag heterogén, többségük inkább intézmény szinten 

szervezett.  

9.3.1.2. tábla: Szolgáltatási paletta – Költségtérítés 

 Működő 

aktív 

szolgáltatás 

(%) 

Szervezési szint (%) 
Intézményi 

szinten 

elérhető 

Minden 

karon 

elérhető 

Karok 

többségénél 

elérhető 

Campusokon 

elérhető 

Karok 

kisebbségén 

elérhető 

Diákhitel 74,3 92,3 3,9 3,9 0,0 0,0 

UV 65,7 91,3 8,7 0,0 0,0 0,0 

Kredit túllépés 51,4 88,9 11,1 0,0 0,0 0,0 

Egyéb eljárási 

díjak  
45,7 93,8 6,3 0,0 0,0 0,0 

Részletfizetés 40,0 78,6 21,4 0,0 0,0 0,0 

Tandíjfizetés 

halasztása 
34,3 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 

Tandíjmentesség 31,4 72,7 27,3 0,0 0,0 0,0 

Tandíjcsökkentés 25,7 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A működő aktív szolgáltatás minősítés z intézményi honlapokon található információ alapján 

került meghatározásra. Ha egy elemi szolgáltatás online „nem látható”, akkor a tényeges működéstől függetlenül 

nem kaphatott működő aktív szolgáltatás minősítést.  
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A banki átutalás minden válaszoló intézményben egy lehetséges fizetési mód.  

9.3.1.3. tábla: Az eljárási díjak fizetésekor biztosított fizetési módok 

 

 Készpénzes fizetés Bankkártyás fizetés Banki átutalás 
Postai, sárga csekkes 

átutalás 

DE 
Nem lehetséges ezt a 

fizetési módot választani 

Nem lehetséges ezt a 

fizetési módot választani Minden esetben 

Nem lehetséges ezt a 

fizetési módot választani 

DF     Minden esetben  

ÓE 
Nem lehetséges ezt a 

fizetési módot választani 

Nem lehetséges ezt a 

fizetési módot választani Minden esetben Az esetek kisebb részében 

PE     Minden esetben  

SZTE 
Nem lehetséges ezt a 

fizetési módot választani Minden esetben Minden esetben Minden esetben 
 

Forrás: GVI: Online survey 
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9.3.2 A beavatkozások jellemzői 

A kutatásba bevont beavatkozások köre, sikerességük 

Mivel a kutatás során kiemelten fontos 

problematikaként kezeltük a költségtérítéses 

hallgatók számára nyújtott szolgáltatásokat, ezért a 

szakértői interjúk során is külön foglalkozni 

igyekeztünk a témával. A kutatás egyik fontos 

tapasztalata, hogy nem találkoztunk ilyen intézményi 

szakértővel, aki kimondottan csak a költségtérítéses 

hallgatókkal foglalkozott volna – jellemző volt, hogy 

valamely oktatásszervezéssel foglalkozó kollégát jelöltek meg az intézményi koordinátorok, mint 

aki ért a témához. 

Alapvető megfigyelhető, hogy csak azon intézményekben merült fel egyáltalán a 

költségtérítéseseknek nyújtandó plusz szolgáltatás, melyek profiljában markánsan megjelennek a 

jogi, illetve gazdasági képzések. Ugyanakkor mivel az interjúalanyaink más alterületekhez is 

értettek, így jellemzően máshonnan válogattak jó gyakorlatnak tekintenek beavtkozásokat. Végül 

egyetlen költségtérítéses hallgatók számára nyújtott szolgáltatásfejlesztés feltárására került sor, 

de az ezen szolgáltatások sikerességének nehézségét jól mutatja, hogy ez esetben sem 

beszélhetünk jó gyakorlatról az interjúalanyunk szerint. 

A beavatkozások anyagi forrása: 

Mivel az alterületen egyetlen egy feltárt beavatkozást tártunk fel részletesen, így a kapcsolódó 

ábrán annak finanszírozási hátterét mutatjuk, de 

mielőtt ezt részletesen ismertetjük, meg kell 

említenünk, hogy más nem feltárt beavatkozások 

kapcsán is látómezünkbe kerültek a 

költségtérítésesekre specializálódó programok. 

Ilyen csatlakazó alterület volt az alumni rendszer, 

mely segítségével több intézmény is hozott létre 

olyan ösztöndíjat, mely a jól tanuló és szociális 

rászoruló költségtérítéses hallgatók tanulmányi 

költségeinek csökkentéséhez járult hozzá 

Az egyetlen mélységében is feltárt program a 

Pannon Egyetem fut. Célja, hogy a közgazdasági 

kar önköltséges hallgatói számára nyújtson tanulmányi ösztöndíjat. Az ösztöndíjak összegét az 

Egyetem belső erőforrásainak karok közötti átcsoportosításából oldja meg, illetve a tanulmányi 

követelmények és szabályok be nem tartása miatt kiszabott díjakat egy részét is erre tudják 

fordítani. 

 

9.3.2.1. tábla: A költségtérítéssel kapcsolatos 

beavatkozások áttekintése   
Információt szolgáltató intézmények 4 

Információt szolgáltató interjúalanyok 3 

Említett beavatkozások száma 3 

Feltárt beavatkozások száma 1 

Jó gyakorlatnak tekintett beavatkozások száma 0 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

9.3.2.2. ábra: A költségtérítéssel kapcsolatos 

beavatkozások finanszírozási háttere 

 
Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

1 

Belső forrás 

Pályázati forrás Külső forrás 
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A szolgáltatási rendszer működési, működtetési céljai  

Az online kérdőíves szakértői adatfelvétel kapcsán a költségtérítéses hallgatóknak szánt 

szolgáltatások esetében a szakértők egy része azt hangsúlyozta, hogy az intézmény arra törekszik, 

hogy a hallgatók számára ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtsa, mint az államilag finanszírozott 

hallgatók számára. Nyilván ez míg az oktatással és az oktatás színvonalával kapcsolatban könnyű 

szerrel megvalósítható, addig a pénzügyi transzferekkel együtt járó szolgáltatások (tanulmányi 

ösztöndíj, szociális ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés) ez nem valósul meg, hiszen a 

költségtérítésesek után az intézmény nem kap hallgatói normatívát.  

Az adatfelvétel során kitértünk arra is, hogy az intézményeknek céljuk-e, hogy több 

költségtérítéses hallgatót vegyenek fel. Ezzel kapcsolatban meglehetősen vegyes kép rajzolódott 

ki. Néhány intézmény egyértelműen a költségtérítéses hallgatók arányának csökkentését tekinti fő 

célnak az államilag támogatott hallgatókkal szemben, más intézmények pedig úgy fogalmaztak, 

hogy az intézményi kapacitásaik maximális kihasználására törekednek. A személyesen felvett 

interjúk alapján viszont az rajzolódott ki, hogy az intézmények a jogszabályi környezet 

folyamatos változása miatt nem építenek ki a költségtérítéses hallgatókra vonatkozó stratégiát, 

sem rövid, sem közép, sem hosszú távon, mivel k maguk sem tudják, hogy a következő évek 

során milyen szakokra, milyen kondíciók mellett vehetnek fel hallgatókat. Ennek tükrében nem 

meglepő, hogy a költségtérítéses hallgató szolgáltatási beavatkozások száma elenyésző. 

Ugyanakkor a rendszer szempontjából kiépültnek tekinthető, hogy milyen kedvezmények 

érhetőek el a költségtérítéses hallgatók számára (bár nem mindegyik intézményben található meg 

valamennyi lehetőség): költségmentesség, költségelengedés, fizetési halasztás, részletfizetés. 
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Beavatkozások általános célrendszerekhez való kapcsolódása 

Annak ellenére, hogy mindössze 4 beavatkozást említettek az interjúalanyaink, mégis jól 

kirajzolódnak az alterületen megvalósuló 

beavatkozások mozgató rúgói. A legfontosabb – és 

gyakorlatilag egyszerre és egyidejűleg megvalósuló 

cél – a lemorzsolódás veszélyének csökkentése a 

személyi juttatások növelése által. Ennek érdekében 

az intézmények működtetnek méltányossági 

kérelmezési rendszert, mely elsődlegesen szociális 

indokok alapján biztosít kedvezményeket, illetve 

igyekeznek kialakítani pályázati rendszereket, 

melyek esetében a tanulmányi eredmény legalább 

annyira fontos, mint a szociális körülmények. Ezen 

pályázati kialakítását, illetve volumenék növelését 

leginkább külső források becsatornázásával lenne 

érdemes megvalósítani az intézményeknek (piaci 

szereplők, alumni). Ráadásul egy kiépültebb 

költségtérítésesekre fókuszáló ösztöndíjrendszer 

alapvetően hozzá árulna a tanulmányi tevékenységek növeléséhez. 

A fejlesztések, beavatkozások konkrét céljai 

Mivel a kutatás során egyetlen beavatkozást tártunk fel részletesen, így a célrendszer 

szempontjából csak ezt tudjuk bemutatni (ugyanakkor az alterülettel kapcsolatban említett 

további beavatkozások is kutatói benyomásunk alapján nagyjából hasonló céllal működnek:  

A Pannon Egyetemen vezetői döntés volt a Közgazdaságtudományi Karon önköltséges formában 

tanuló hallgatók számára egy ösztöndíj bevezetése, különösen a magasabb képzési szinteken. 

Ugyanis a mesterképzésben komoly problémát okoz a hallgatók megtartása, mivel a vállalati 

szféra fizetései és a költségtérítés együttes összege könnyen elcsábíthatja a hallgatót az 

egyetemről. Továbbá problematikus érezték, hogy míg például mérnöki területen csak akkor lesz 

valaki önköltséges hallgató, ha tanulmányi előélete indokolja (pl.: elhasználta az államilag 

támogatott féléveket, rossz eredménnyel érettségizett), addig a gazdaságtudományi területen 

hiába tanul valaki jól, nem lehet állami ösztöndíjas (átsorolás útján sem, hiszen nincs annyi hely). 

Ezt a helyzetet összegyetemi szinten próbálták kezelni.  

  

  

                                                           
51

 Értékek: Üres mező esetében az adott cél az adott szolgáltatási alterületen nem jelenik meg markánsan, „+” 

jelölés esetében az adott cél az adott alterület fejlesztésében szereppel bír, „X” jelölésnél pedig az adott alterület 

fejlesztései elsődlegesen e cél megvalósítását célozzák. 

 

9.3.2.3. tábla: A költségtérítéssel kapcsolatos 

beavatkozások illeszkedése az általános 

szolgáltatásfejlesztési célrendszerekhez 
Meglévő szolgáltatás(ok) színvonalasabbá tétele  

Meglévő szolgáltatás(ok) kapacitás bővítése + 

Portfólió bővítés, új szolgáltatások bevezetése + 

Hozzáférés megkönnyítése  

Hatékonyabbá tétel IKT fejlesztéssel  

Személyi juttatások bevezetése, bővítése X 

Tanulmányi teljesítmény növelésének segítése + 

Lemorzsolódás csökkentése X 

Piaci források becsatornázása + 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése 

alapján
51
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A feltárt beavatkozások hatékonysága 

Az egyetlen feltárt beavatkozást a szakértőnk nem tartotta hatékonynak (más az alterület kapcsán 

regisztrációra került beavatkozások szintén nem kerültek be a jó gyakorlatok közé). A nem 

hatékony működés mögött elsődlegesen a szolgáltatás volumene áll, azaz hogy mindössze csak 

pár diákot tud támogatni, melynek következtében nincs rendszerszintű hatása, ennek során a 

mester szintre készülő hallgatók ezt a lehetőséget – ha egyáltalán tudnak róla – nem veszik 

számításba az alapszak elvégzése után. A rendszer fejlesztésének pedig egyértelmű gátja, hogy a 

külső, jogszabályi környezet kiszámíthatatlan. 

Szolgáltatások hozzáférhetősége és a beválása:  

A költségtérítésesek számára kiírt pályázatokon minden költségtérítéses indulhat, de az elnyerés 

szempontjából fontos a kiváló tanulmányi eredmények és sok esetben a rossz szociális helyzet is. 

A költségtérítésesek számára rendszerszinten 

megjelenő pályázati lehetőségek nagyban elő tudnák 

segíteni, hogy a felsőoktatás beválása számukra is 

biztosabb legyen. Az ösztöndíj formájában kapott 

juttatások, vagy a költségtérítés mérséklésére, 

kiváltására szolgáló pénzek csökkenték körükben a 

lemorzsolódást, valamint ha elnyerésük tanulmányi 

eredményhez kötött, akkor elősegíti, hogy jobb 

tanulmányi eredményeket érjenek el. 

A célcsoportok elérésének gyakorlata 

Az egyetlen feltárt beavatkozásunk esetében úgy ítélte meg interjúalanyunk, hogy a 

szolgáltatással nem sikerült elérni megfelelően a célcsoportot. Úgy látja, hogy bár tájékoztat a 

HÖK, de ez megkésett, mert már a beiskolázási döntés meghozatala után történik. 

Közvetlen hatások az egyénre 

A szakértői véleményünk alapján a költségtérítéses 

számára elérhetővé tett pályázati rendszer képes 

elősegíteni a támogatottak számára, hogy nagyobb 

fokú önállóságra tegyenek szert, segítve őket ezzel a 

családtól való leválásban, valamint elősegíti az 

önálló életkezdést is amennyiben hozzájárul a 

végzettség megszerzéséhez. 

 

  

9.3.2.4. tábla: A költségtérítéssel kapcsolatos 

beavatkozások hatásai a beválással 

kapcsolatban (N=1) 
Segíti a képzési teendőkre való koncentrálást 100% 

Elősegíti a hallgatók hatékonyabb tanulását 100% 

Csökkenti a lemorzsolódást 100% 

Színvonalasabbá teszi a tehetséggondozást 0% 

Növeli a diploma értékét 0% 

Segíti a szakmai kapcsolatrendszer fejlődését 0% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

9.3.2.5. tábla: A költségtérítéssel kapcsolatos 

hatásai az egyén szintjén (N=10) 
Elősegíti az önállósodást, önálló életkezdést  100

% 
Elősegíti a személyes kapcsolati háló fejlődését 0% 

Elősegíti a közösségi kapcsolati háló fejlődését 0% 

   

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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Szociális és társadalmi hatások: 

A témában nyilatkozó szakértőnk abban látja a 

legnagyobb problémát, hogy vannak olyan szakok, 

hol bizonyos évfolyamok esetén semmi esélye nem 

volt a hallgatóknak államilag finanszírozott helyeken 

tanulni, lévén, hogy ilyeneket nem hirdethettek meg. 

Éppen ezért tartja fontosnak az ösztöndíj 

lehetőséget, mert azok számára, akik mégis a 

gazdasági terület iránt érdeklődtek lehetőséget biztosít, hogy olyan kondíciók mellett tanuljanak, 

mint a műszaki vagy agrárképzést választók.  

Beavatkozások általános jellemzése 

Az alterületen említésre kerülő minden beavatkozás a költségtérítésesek számára nyújtana 

pénzügyi forrást annak érdekében, hogy mérsékelje 

anyagi terheiket. Mivel minden beavatkozás nagyon 

hasonlít egymásra, és rendszerszinten egyáltalán 

nem kezelik a problémát, így a beavatkozásokat a 

követő-egyedi csoportban tüntettük fel.  

Mivel az alterületen jó gyakorlatra nem bukkantunk, 

így ilyet nem is tudunk bemutatni. Természetesen a 

feltárt beavatkozás kivonatát elérhetővé tettük a tanulmányhoz csatolt 

FOI_Szolg_Beavatkozasok.zip fájlban rendezve. 

Kiemelt rendszerszintű jó gyakorlat  

A kutatás során rendszerszintű jó gyakorlatot nem találtunk az alterüeten. 

Kiemelt egyedi szintű elemi fejlesztések  

A kutatás során egyedi jó gyakorlatot nem találtunk az alterüeten. 

 

  

9.3.2.6. tábla: A költségtérítéssel kapcsolatos 

beavatkozások hatásai az egyén szintjén 

(N=10) 
Elősegíti az esélyegyenlőséget 100% 

Elősegíti a hátránykompenzációt 100% 

Elősegíti a társadalmi mobilitást  0% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

9.3.2.7. tábla: A költségtérítéssel kapcsolatos 

beavatkozások áttekintése (N=4)  

 Egyedi Rendszerszintű 

 

 

Követő 4 0 

Úttörő 0 0 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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9.4 Támogatások 

9.4.1 Szolgáltatások jellemzői 

Az alábbiakban bemutatjuk a szolgáltatási alterület általános jellegzetességeit.  

9.4.1.1. tábla: A szolgáltatás alapvető jellemzői – támogatások 

 

Humánerőforrás háttér Adatok tárolása 

Az OE-n egyetlen 

munkatárs sem 

foglalkozik teljes 

munkaidőben a 

támogatásokkal, 

ennelben 50-en is 

különböző 

mértékben 

résztvesznek a 

terület 

üzemetetésében.. 

 

  
Összes 

érintett 

Teljes 

munkaidőben  

BME 25 fő 2 fő 

DE 20 fő 0 fő 

ÓE 50 fő 0 

PE 4 fő 4 fő 

SZTE 3 fő 0 fő 
 

Az ELTE-n sem a tanulmányi,sem a szociális 

támogatások adattárolása nincs integrálva a 

tanulmányi rendszerrel 
 

 
Tanulmányi 

ösztöndíjak 

Szociális 

támogatások 

BME Részben Nem 

DE Teljes mértékben Igen 

ELTE Nincs Nincs 

PE Teljes mértékben Nem 

SZTE Nem Igen 

ÓE Részben Igen 

 

Integráltság a 
tanulmányi 

rendszerrel 

Integráltság a 
tanulmányi 

rendszerrel 

A HÖK szerepe  

 A célokat 

kizárólag a 

HÖK határozza 

meg 

A célokat 

képes 

befolyásolni 

A működési 

modellt kizárólag 

a HÖK 

határozza meg 

A működési 

modellt 

képes 

befolyásolni 

A 

működtetésben 

aktív szerepet 

vállal 

A rendszer 

ellenőrzése a 

HÖK feladata 

(is) 

 

BME 

Nem Nem Igen Igen Igen Igen 
Ösztön- 

díj 

Nem Nem Igen Igen Igen Igen 
Szoc.  

tám 

DE 

Nem Igen Nem Igen Nem Nem 
Ösztön- 

díj 

Igen Nem Igen Nem Igen Nem 
Szoc.  

tám 

ELTE 

Nem Nem Nem Nem Nem Nem 
Ösztön- 

díj 

Nem Nem Nem Nem Nem Nem 
Szoc.  

tám 

ÓE 

Nem Igen Nem Igen Nem Igen 
Ösztön- 

díj 

Nem Igen Nem Igen Nem Igen 
Szoc.  

tám 

PE 

Nem Igen Nem Igen Nem Nem 
Ösztön- 

díj 

Nem Igen Nem Nem Igen Nem 
Szoc.  

tám 

SZTE 

Igen Nem Igen Nem Nem Nem 
Ösztön- 

díj 

Igen Nem Igen Nem Igen Nem 
Szoc.  

tám 
 

 

Forrás: GVI: Online survey 
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Összességében elmondható, hogy a tanácsadás alterülethez tartozó vizsgált elemi szolgáltatások, 

a lakhatási támogatás kivételével az intézmények döntő többségében működő szolgáltatásnak 

tekinthetőek. Ezen elemi szolgáltatások szervezési szintjét tekintve kevésbé vegyes, többségük 

inkább intézmény szinten szervezett.  

 9.4.1.2. tábla: Szolgáltatási paletta – Támogatások 

 Működő 

aktív 

szolgáltatás 

(%) 

Szervezési szint (%) 
Intézményi 

szinten 

elérhető 

Minden 

karon 

elérhető 

Karok 

többségénél 

elérhető 

Campusokon 

elérhető 

Karok 

kisebbségén 

elérhető 

Tanulmányi 

ösztöndíj 
91,4 68,8 31,3 0,0 0,0 0,0 

Rendszeres 

támogatás 
91,4 78,1 21,9 0,0 0,0 0,0 

Eseti támogatás 80,0 75,0 25,0 0,0 0,0 0,0 

Tankönyv-, 

jegyzettámogatás 
60,0 76,2 19,1 0,0 0,0 4,8 

Lakhatási 

támogatás 
45,7 87,5 12,5 0,0 0,0 0,0 

 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A működő aktív szolgáltatás minősítés z intézményi honlapokon található információ alapján 

került meghatározásra. Ha egy elemi szolgáltatás online „nem látható”, akkor a tényeges működéstől függetlenül 

nem kaphatott működő aktív szolgáltatás minősítést.  

Az online adatgyűjtés alapján az egyes elemi szolgáltatások esetében felmerülő hozzáférési 

korlátozások az alábbi arányban fordulnak elő. 

 9.4.1.3. tábla: Működő aktív szolgáltatások hozzáférési korlátjai – Támogatások 

 Hozzáférési korlátozások (%) 

 Anyagi Létszám Szociális 

Tanulmányi ösztöndíj 0,0 68,8 12,5 

Rendszeres támogatás 0,0 43,8 84,4 

Eseti támogatás 0,0 57,1 92,9 

Lakhatási támogatás 0,0 43,8 62,5 

Tankönyv-, jegyzettámogatás 0,0 28,6 38,1 
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A táblázatban az intézményi honlapok alapján jól működő szolgáltatásként jellemzett elemi 

szolgáltatások szerepelnek. 

Elektronikus úton e-mailben egyik válaszoló intézméynben sem lehet intézni a szociális 

támogatás igénybevételét.  

9.4.1.4. tábla A szociális támogatások igénybe vételéhez szükséges igazolások benyújtásának lehetséges módjai 

 
Elektronikus 

úton e-mailben 

Elektronikus úton a 

tanulmányi vagy pályázati 

rendszeren keresztül 

Postai úton Személyes leadással 

BME Nem Igen Nem Nem 

DE Nem Nem Igen Igen 

ELTE Nem Nem Nem Nem 

ÓE Nem Igen Nem Igen 

PE Nem Nem Nem Nem 

SZTE Nem Igen Nem Nem 
 

Forrás: GVI: Online survey 
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9.4.2 A beavatkozások jellemzői 

A kutatásba bevont beavatkozások köre, sikerességük 

A hallgatói juttatásokhoz kötődő szolgáltatások 

körébe a pénzbeli támogatási formákat vizsgáljuk, 

azaz az ösztöndíjakra koncentrálunk. Ezzel 

kapcsolatban a szolgáltatásoknak három különböző 

jellegzetességét különböztethetjük meg: az első 

jellegzetesség, hogy milyen ösztöndíjfajták vannak 

jelen a rendszerbe, melyeket három nagyobb 

csoportra oszthatunk: tanulmányi ösztöndíjak, 

szociális ösztöndíjak, egyéb ösztöndíjak. A második jellegzetesség, hogy mekkora az ösztöndíjak 

összege és milyen döntési mechanizmusok határozzák meg ezt. A harmadik jellegzetesség pedig 

a juttatásokhoz való hozzájutás és az igénylés rendszere. Értelemszerűen a 

szolgáltatásfejlesztések egyik, másik vagy akár mindhárom jellegzetességet érinthetik. 

A kutatásunk során említett beavatkozások közül csak három olyan volt, mely új ösztöndíjtípus, 

esetleg fejlesztését érintették, míg az ösztöndíjak összegének és kiszámolásának módjával 

kapcsolatban egy említett beavatkozás került látóterünkbe. Ennek megfelelően a beavatkozások 

zöme (23 db) a juttatásokhoz való igénylés rendszerre, jellemzően annak elektronizálására és 

automatizálására vonatkozott.  

Jól látszik, hogy ezeknek a rendszereknek a fejlesztése központi elem, jellemző volt, hogy 

azokban az intézményekben, ahol végbement ilyen jellegű fejlesztés több szakértő is említette 

ezeket a jó gyakorlatok között. Ennek megfelelően az is jellemző volt, hogy ezek a fejlesztéseket 

fontos és jó gyakorlatoknak tekintették. 

A beavatkozások anyagi forrása: 

Mivel a feltárt beavatkozásoknak a zömét is a hallgatói juttatásokhoz kapcsolódó adminisztratív 

rendszerek átalakítása tette ki, így nem meglepő, 

hogy ezek esetében külső forrás becsatornázásával 

nem találkoztunk. Illetve ezen 

szolgáltatásfejlesztés elsődlegesen az általános 

technológiai színvonal fejlődése generálta, így 

különösen nagy összegű beruházási költséget sem 

jelentettek ezek a fejlesztések, így – a kutatásunkba 

bevont nagyobb – intézmények pályázati 

támogatások nélkül véghez vitték ezeket.  

Ugyanakkor fontos megjegyeznünk, hogy külső 

forrásokból támogatott ösztöndíjak jelenléte 

meglehetősen fontos lenne a hazai felsőoktatási 

rendszerben mind a szociális támogatások, mind a szakmai munka és teljesítmény ösztönzése 

9.4.2.1. tábla: A hallgatói juttatásokkal 

kapcsolatos beavatkozások áttekintése   
Információt szolgáltató intézmények 7 

Információt szolgáltató interjúalanyok 12 

Említett beavatkozások száma 20 

Feltárt beavatkozások száma 10 

Jó gyakorlatnak tekintett beavatkozások száma 10 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

9.4.2.2. ábra: A hallgatói juttatásokkal 

beavatkozások finanszírozási háttere 

 
Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

10 

Belső forrás 

Pályázati forrás Külső forrás 
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kapcsán – az interjúk során említettek is ilyen eseti példákat, melyek viszont volumenük (érintett 

hallgatók száma) és a gazdaság válság miatti bizonytalanná válásuk miatt nem kerültek a jó 

gyakorlatok közé. 

A szolgáltatási rendszer működési, működtetési céljai  

A hallgatói támogató rendszerek esetében az intézmények fő működési elvének a jogszabályi 

szabályoknak való megfelelés tűnik a szakértői válaszok alapján. A válaszokból nem tudtunk 

fényt deríteni, hogy az intézményi policy inkább egy lapos, vagy inkább egy csúcsos modellt 

preferálnak. Azaz sokan kapjanak kevés tanulmányi ösztöndíjat, vagy kevesen kapjanak jelentős 

összegűt. Ugyanakkor abban egyetértés mutatkozik, hogy a tanulmányi teljesítmény 

értékelésekor az elvégzett krediteket is figyelembe kell venni, illetve a teljesítményt a megfelelő 

referenciacsoporthoz kell viszonyítani (kar, szak, évfolyam, csoport), amely képzés függő, így 

más és más intézményi, esetleg intézményen belüli gyakorlatok figyelhetőek meg. 

A szociális támogatások esetében a legfontosabb az intézményi szakértők alapján, hogy a 

támogatásokat minél jobban célozzák, azaz a rászorultsági-elv érvényesítése. Fontos célként 

merül fel még ezzel a rendszerrel kapcsolatban is az automatizálás, az emberi beavatkozás és 

adminisztrációs teher minimalizálása. 

 Beavatkozások általános célrendszerekhez való kapcsolódása 

Az alterület esetében teljesen egyértelmű, hogy az 

utóbbi időben megvalósult beruházások szinte 

kizárólagosan az infokommunikációs technológia 

jobb kihasználása inspirálta. Az ügymenetek 

elektronizálásával és az automatizálásával az 

intézmények javítani kívánták a szolgáltatás 

hatékonyságát (gyorsabb átfutási idő, kisebb 

humánerőforrás ráfordítás), valamint átláthatóbbá és 

visszaélésektől mentessé kívánták tenni a 

rendszereket. A célrendszer összes többi eleme 

inkább csak vágyott cél azon feltárt beavatkozás 

esetében, melyek nem az ügyviteli rendszer 

elektronikussá tételén alapulnak. Az interjúk során 

megismert új ösztöndíj-lehetőség alapján az 

rajzolódik ki, hogy a tehetséges hallgatók (ide értve 

a sporttehetségeket is) ösztöndíj lehetőségeinek a 

                                                           
52

 Értékek: Üres mező esetében az adott cél az adott szolgáltatási alterületen nem jelenik meg markánsan, „+” 

jelölés esetében az adott cél az adott alterület fejlesztésében szereppel bír, „X” jelölésnél pedig az adott alterület 

fejlesztései elsődlegesen e cél megvalósítását célozzák. 

 

9.4.2.3. tábla: A hallgatói juttatásokkal 

kapcsolatos beavatkozások illeszkedése az 

általános szolgáltatásfejlesztési 

célrendszerekhez 
Meglévő szolgáltatás(ok) színvonalasabbá tétele  

Meglévő szolgáltatás(ok) kapacitás bővítése + 

Portfólió bővítés, új szolgáltatások bevezetése + 

Hozzáférés megkönnyítése  

Hatékonyabbá tétel IKT fejlesztéssel X 

Személyi juttatások bevezetése, bővítése + 

Tanulmányi teljesítmény növelésének segítése + 

Lemorzsolódás csökkentése  

Piaci források becsatornázása + 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése 

alapján
52
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bővítésére vannak kísérletek – ennek speciális, de korántsem elterjedt módja, mikor a hallgatókat 

az intézmény hallgatói szolgáltatás ellátásába igyekeznek bevonni (mentor programok, 

korrepetálás, demonstrálás). Ugyanakkor ezek rendszer szinten nem jelennek meg. 

A fejlesztések, beavatkozások konkrét céljai 

Az alterületen végbevitt beavatkozások esetében kiemelkedő cél az ügymenet elektronizálása, 

amely a követező előnyökkel jár:  

 A hallgatók számára könnyebb (nem helyhez kötött) ügyintézés biztosítása 

 A hibás, hiányos kitöltésekből fakadó problémák (pl.: pótlási időszak, támogatástól való 

elesés) csökkentése 

 Elektronikussá válik a dokumentumkezelés, bizonyos dokumentumokat (pl.: anyakönyvi 

kivonatok, válás papírok) a hallgatóknak nem kell minden évben bemutatniuk  

 A rendszer átfutási idejének csökkentése 

 A döntéshozatali mechanizmus automatizálása, könnyebb paraméterezhetősége 

 Az átláthatóság növelése, az emberi beavatkozásból fakadó visszaélések kizárása 

 Az adminisztrációs személyzet munkaterheinek csökkentése 

 Az adminisztrációs folyamat jobb dokumentáltsága, statisztikák és kimutatások könnyebb 

készítése  

A további feltárt beavatkozások esetében a szakmai munka ösztöndíjjal történő elismerése a fő 

cél. 

A feltárt beavatkozások hatékonysága 

A juttatásokkal kapcsolatos ügymenetek elektronizálása minden intézményi szakértő szerint 

rendkívül hatékony, mivel a fenti célokat egyszerre és egyidejűleg megvalósítja. A rendszerek 

működtetése a vélemények alapján mind a hallgatóknak könnyebbséget jelent, mind az 

adminisztratív munkatársaknak, mind pedig az intézményi vezetőknek. Fontos, hogy a rendszerek 

kialakítása és működtetése nem kíván jelentősebb befektetést: A programozás munkákat 

jellemzően az intézményi informatikus munkaidejükben végezték, de találkoztunk olyan példával 

is, mikor a hallgatói önkormányzat megbízásából hallgatók fejlesztettek alkalmazást a szociális 

ösztöndíjak kiszámolásához.  

A bevezetett ösztöndíj jellegű juttatások esetben fontos megemlíteni, hogy a pénzbeli juttatás 

csak kísérő jellegű, mely mellett a szolgáltatások más célokat (pl. tehetséggondozás, szakmai 

gyakorlat nyújtása) is megvalósítanak. 

Szolgáltatások hozzáférhetősége és a beválása:  

A beavatkozások következében elektronikussá tett juttatási rendszerek alapvetően 

megkönnyítették ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybe vételét, lévén jelentősen 

egyszerűsítették és gyorsították az ügymenetet. További előny, hogy az ügyek jelentős részét 

bárhonnan el lehet intézni, illetve az elektronikus dokumentumkezelésnek köszönhetően számos 

dokumentumot nem kell félévről-félévre beszerezni.  
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Az egyéb létrehozott ösztöndíjak esetében a hozzáférés korlátozott, mivel egy szűk célcsoportra 

koncentrálnak az elvégzett szakmai munka alapján. 

A felsőoktatás beválását elsődlegesen az által segítik 

ezek a szolgáltatások, hogy időt és energiát 

spórolnak meg a hallgatók számára, melyet 

fordíthatnak tanulmányaikra. A többi szempont 

érvényesülését elsődlegesen azok a beavatkozások 

segítik elő, melyek nem az elektronikus rendszer 

bevetésével függnek össze, bár a szociális 

támogatási rendszerek elektronizálása kapcsán ilyen 

hatást is relevánsnak tartottak a szakértők. 

A célcsoportok elérésének gyakorlata 

Az elektronikus ügyintézésre való átszoktatása a korosztálynak nem okoz problémát, lévén már 

az egyetemi, főiskolai jelentkezés is elektronikus rendszerben zajlik. Ennek megfelelően a 

szolgáltatások használatba vételének módjára vonatkozó információk eljuttatása nem okoz 

különösebb nehézséget. Az ügyintézési határidőkkel kapcsolatos figyelemfelkeltés esetében a 

szokványos intézményi nyilvánosság eszközöket használják, nyilván ezek esetében az 

elektronikus csatornák hatékonyabbá váltak. 

A speciális ösztöndíjakra történő felhívások esetében fontos, hogy abban jól definiált 

célcsoportok részesülhetnek, akik rendelkeznek belső kommunikációs hálózattal, így az érintettek 

elérése nem problematikus. 

Közvetlen hatások az egyénre 

A szakértőink véleménye szerint az elektronikus 

rendszerek bevezetése nagyban hozzásegíti a 

hallgatókat a hallgatókat az önállósodáshoz, az 

ügyeik önálló intézéséhez, hiszen az élet számos 

területén ilyen rendszerek használatára lesznek 

kényszerülve.  

Szociális és társadalmi hatások: 

A szakértők a szociális támogatással összefüggő 

beavatkozások esetében az ügyviteli rendszer 

elektronizációnak is tulajdonítottak pozitív hatást az 

esélyegyenlőségre. Ennek kapcsán ezért úgy ítéljük, 

hogy az online hozzáférést a hallgatók körében 

vagyoni, társadalmi helyzettől függetlenül 

biztosítottnak látják.  

 

9.4.2.4. tábla: A hallgatói juttatásokkal 

kapcsolatos beavatkozások hatásai a beválással 

kapcsolatban (N=10) 
Segíti a képzési teendőkre való koncentrálást 80% 

Elősegíti a hallgatók hatékonyabb tanulását 30% 

Csökkenti a lemorzsolódást 20% 

Színvonalasabbá teszi a tehetséggondozást 20% 

Növeli a diploma értékét 10% 

Segíti a szakmai kapcsolatrendszer fejlődését 10% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

9.4.2.5. tábla: A hallgatói juttatásokkal 

kapcsolatos hatásai az egyén szintjén (N=10) 
Elősegíti az önállósodást, önálló életkezdést  80% 

Elősegíti a személyes kapcsolati háló fejlődését 10% 

Elősegíti a közösségi kapcsolati háló fejlődését 0% 

   

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

9.4.2.6. tábla: A hallgatói juttatásokkal 

kapcsolatos beavatkozások hatásai az egyén 

szintjén (N=10) 
Elősegíti az esélyegyenlőséget 40% 

Elősegíti a hátránykompenzációt 20% 

Elősegíti a társadalmi mobilitást  20% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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Beavatkozások általános jellemzése 

A beavatkozások kategorizálásakor úgy döntöttünk, hogy az elektronikus rendszer kialakítását – 

az ilyen jellegű beavatkozások elterjedtsége miatt (7-

ből 6 intézmény) – nem tekintjük úttörő 

beavatkozásnak. Rendszerszintű beavatkozásként 

pedig csak abban az esetben tekintünk rájuk, ha nem 

egy adott szolgáltatásra specializálódva történt meg 

az elektronikus átállás, hanem a szolgáltatások 

széles körében.  

A fentieknek megfelelően az úttörő szolgáltatások nem az elektronikus átállás célzó 

beavatkozások köréből kerültek ki, hanem az új ösztöndíj lehetőségeket létrehozó beavatkozások 

közül. Ugyanakkor, mivel ezek más szolgáltatási területekhez is kapcsolódnak 

(tehetséggondozás, karrierszolgáltatás), így ezeket ott (DE DETEP, DUF Demonstrátori 

rendszer) ott mutatjuk be. 

Ennek megfelelően az alább egy rendszerszintű és egy egyedi elektronikus átállással összefüggő 

beavatkozást mutatunk be, melyeket jó gyakorlatnak tekinthetünk. Természetesen a többi 

beavatkozásnak a kivonatát is elérhetővé tesszük a többi feltárt beavatkozással együtt a 

tanulmányhoz csatolt FOI_Szolg_Beavatkozasok.zip fájlban rendezve. 

Kiemelt rendszerszintű jó gyakorlat  

SZTE Ügyviteli rendszer digitalizálása a MODULO rendszerben: 2008-tól folyamatosan vezetik 

be az egész egyetemre kiterjedően, de a karok számára nem kötelező módon az elektronikus 

ügyintézést egyre több hallgatói szolgáltatás ügyintézésével kapcsolatosan. Jelenleg a tanulmányi 

ügyek intézéséhez közel 70 féle elektronikus űrlap (pl.: kreditátvitel, dékáni méltányossági 

kérelem, ösztöndíj-pályázatok) áll rendelkezésre a tizenkét karon, melyeken az ügyintézés és az 

ügykezelés, illetve az ezekkel összefüggő szabályozás egységessé vált. Ugyanakkor sokkal 

rugalmasabb, kötetlenebb munkaszervezést tett lehetővé a rendszer a TO-s dolgozók számára, 

nincsenek helyhez kötve, nem kell maguknál tartaniuk az iratokat. Emellett javult a hallgatókról 

rögzített adatok minősége, így a minőségbiztosítási rendszer. Valamint jóval költséghatékonyabb 

a működés, melyet végső soron a hallgatók is megéreznek. Az elején jelentős a folyamatszervező 

átgondoló munka valamint a programozási költségek. De például a jogszabályi változások miatt - 

a későbbiekben is kell fejleszteni a rendszert. A szolgáltatás részletes feltárása érdekében 

esettanulmányt készítettünk, mely a fejezet végén olvasható. 

  

9.4.2.7. tábla: A hallgatói juttatásokkal 

kapcsolatos beavatkozások áttekintése (N=20)  

 Egyedi Rendszerszintű 

 

 

Követő 14 3 

Úttörő 2 1 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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Kiemelt egyedi szintű elemi fejlesztések  

SZTE Szociális pontszám: A szociális helyzetfelmérő adatlap MODULO-ban történő 

elektronikus kitöltésével kapják meg a hallgatók a szociális pontszámukat, amellyel az adott 

félévben a hallgató pályázhat ösztöndíjra, kollégiumi férőhelyre, eseti szociális támogatásra és 

jegyzett támogatásra. A rendszer szempontjából rendkívül fontos, hogy integrált, ennek 

megfelelően az összes kollégiumi férőhelyet, illetve szociális támogatásra fordítható forrást 

intézményi szinten osztják el, így a szociális szolgáltatások célzottságát jobbá tették az előtte lévő 

kari rendszerhez képest. A szociális pontszám bevezetésével a szociális pályáztatást 

színvonalasabbá tették, és az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően a határidők betartását is 

biztosították. (Ma már nem fordul elő, hogy a HÖK humánerőforrás-hiánya miatt a hallgatók 

októberben vagy november kapják az első szociális ösztöndíjat). Továbbá fontos, hogy az 

elektronikus rendszer növeli a pályáztatási rendszer hitelességét, átláthatóságát. Felmerült az 

igény arra is, hogy követhető, összemérhető legyen a pályázatok értékelése, ne legyen lehetőség a 

visszaélésekre, illetve lehessen szankcionálni, kizárni azokat a pályázati folyamatból, akiknek 

vannak ilyen törekvései, ezt az elektronikus rendszerrel lehet biztosítani. 
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9.4.3 Fejlesztési tervek és azok gátjai 

 

A szakértői válaszok alapján megállapítható, hogy az intézmények jelentős változásokat a 

hallgatói juttatási rendszerek esetében nem terveznek a jövőben. Ennek megfelelően úgy tűnik, 

hogy jelentős erőfeszítéseket nem fognak tenni annak érdekében, hogy a hallgatók külső 

támogatók által létrehozott ösztöndíjakhoz jussanak, illetve nem tervezik a hallgatók ösztöndíjas 

„foglalkoztatását” a különböző hallgatókat célzó szolgáltatások színvonalnövelésének érdekében. 

 A hallgatói ösztöndíjak kifizetési tevékenységét elősegítő informatikai rendszer 

fejlesztése 

 A tanulmányi ösztöndíj felülvizsgálata 

A szolgáltatási alterület fejlesztése esetében a vizsgált hat szempont közül egy okoz jelentős 

problémát: a humánkapacitás elégtelensége, melyen segíthetne az elektronikus átállás.  

9.4.3.1. tábla: A fejlesztési tervek gátjai -– támogatások 

 BME DE ELTE ÓE PE SZTE 

Nincs egységes (intézményi) akarat Igen Nem Nem Nem Nem Nem 

Jelenlegi munkaerő-állomány mellett nincs 

kapacitás 
Igen Igen Nem Igen Nem Nem 

Jelenlegi munkaerő-állomány nem 

rendelkezik a szükséges speciális tudással 
Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Nem biztosított a szolgáltatásokhoz 

szükséges helyigény (terem, iroda, stb.) 
Nem Igen Nem Nem Nem Nem 

Nem biztosították a szolgáltatás 

kialakításához szükséges anyagi erőforrások 
Nem Igen Nem Nem Nem Nem 

Nem biztosították a szolgáltatás 

működtetéséhez  szükséges anyagi 

erőforrások  

Nem Igen Nem Nem Igen Nem 

 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hat intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 
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Az alábbi táblában viszonyítási pontokként, példaszerűen szerepeltetjük a támogatások 

fejlesztésének gátjait más hallgatói alszolgáltatási területekkel.  

9.4.3.2. tábla: A fejlesztési tervek gátjai – nagykép –  támogatások 

 
Egyáltalán nem 

probléma 

Nem számottevő 

probléma 

Közepes 

jelentőségű 

probléma 

Jelentős probléma 

Nincs egységes 

(intézményi) akarat 

Könyvtár, Felvételi 

támogatás, 

Speciális hallgatói 

csoportok 

Szakok közötti 

átjárás, Könyvtár, 

Támogatások 

Nemzetköziesedé

s, Toborzás, 

Alumni 

- 

Humánerőforrás 

kapacitáshiány 

Eljárási díjjak, 

Hallgatói élet, 

Tehetséggondozás 

Kollégiumok Könyvtár 

Toborzás 

Karriertámogatás, 

Támogatások 

Humánerőforrás  

kompetencia hiány 

Hallgatói élet, 

Toborzás, 

Támogatások 

Kollégiumok, 

Speciális hallgatói 

csoportok 

Felvételi 

támogatás, 

Szakok közötti 

átjárás 

Hallgatói integráció, 

Hallgatói juttatások, 

Toborzás 

Infrastrukturális 

korlátok 

Karriertámogatás, 

Nemzetköziesedés, 

Szakok közötti 

átjárás 

Felvételi támogatás, 

Támogatások, 
Speciális hallgatói 

csoportok 

Hallgatói 

integráció, 

Kollégiumok 

- 

Anyagi források 

hiánya - bevezetés 
- 

Támogatások, 
Tehetséggondozás 

Gyakorlati tudás 

megszerzése, 

Alumni, Eljárási 

díjjak 

Szakok közötti 

átjárás, 

Nemzetköziesedés, 

Speciális hallgatói 

csoportok 

Anyagi források 

hiánya - működtetés 
- 

Speciális hallgatói 

csoportok, 

Tehetséggondozás, 

Eljárási díjjak 

Támogatások, 
hallgatói 

integráció,  

Hallgatói élet, 

Nemzetköziesedés

, Karriertámogatás 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hat intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott. 

Értelmezés: Jelentős probléma: intézmények több mint 50 százaléka esetében; Közepes jelentőségű probléma: 

intézmények 33%-49%; Nem számottevő probléma: intézmények 1-32%; Egyáltalán nem probléma: 0% 
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9.5 Lakhatás 

 

9.5.1 Szolgáltatások jellemzői 

 

Az alábbiakban bemutatjuk a szolgáltatási alterület általános jellegzetességeit.  

9.5.1.1. tábla: A szolgáltatás alapvető jellemzői – kollégiumi szolgáltatások 

 

Humánerőforrás háttér Adatok tárolása 

Bár csekély számú felsőoktatási intézmény nyilatkozott 

arról, milyen számban foglalkoznak munkatársak a 

kollégiumok üzemeltetésével, de elmondható, hogy a 

BME és az ELTE, ahol magasabb ez az szám 

 

 

A BME-n és az PE-n a kollégiummal kapcsolatos 

nyilvántartások nincsen integrálva a tanulmányi 

rendszerrel 

 

 BME DE ELTE ÓE 

Összes érintett 86 25 80 30 

Teljes munkaidőben 79 12 65 30 

 Kollégiumi szolgáltatások, hozzáférés 

BME Nincsenek összekötve 

DE Igen, minden esetben 

ELTE Igen, minden esetben 

PTE Igen, minden esetben 

PE Nincsenek összekötve 

SZTE Igen, minden esetben 

ÓE Igen, minden esetben 

 Integráltság a tanulmányi rendszerrel 

 

A HÖK szerepe  

 BME DE ELTE ÓE PE PTE SZTE 

A HÖK-nek teljes körű döntési kompetenciája van 

ebben 
Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

A HÖK-nek részleges döntési kompetenciája van 

ebben 
Nem Igen Igen Igen Nem Igen Nem 

A kollégiumi önkormányzatoknak teljes körű döntési 

kompetenciája van ebben 
Nem Nem Igen Nem Nem Igen Igen 

A kollégiumi önkormányzatoknak részleges döntési 

kompetenciája van ebben 
Nem Igen Nem Igen Nem Nem Nem 

A szakkollégiumoknak teljes körű döntési 

kompetenciája van ebben 
Nem Igen Igen Nem Nem Nem Igen 

A szakkollégiumoknak részleges döntési 

kompetenciája van ebben 
Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem 

 
 

Forrás: GVI: Online survey 
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Összességében elmondható, hogy a lakhatás alterülethez tartozó vizsgált elemi szolgáltatások 

közül egyedül a kollégium tekinthető, az intézmények döntő többségében működő 

szolgáltatásnak. Ezen elemi szolgáltatások szervezési szintjét tekintve kevésbé vegyes, többségük 

inkább intézmény szinten szervezett.  

9.5.1.2.tábla: Szolgáltatási paletta – Lakhatás 

 

 Működő 

aktív 

szolgáltatás 

(%) 

Szervezési szint (%) 
Intézményi 

szinten 

elérhető 

Minden 

karon 

elérhető 

Karok 

többségénél 

elérhető 

Campusokon 

elérhető 

Karok 

kisebbségén 

elérhető 

Kollégium 60,0 66,7 4,8 4,8 19,1 4,8 

Közvetítés 22,9 87,5 0,0 12,5 0,0 0,0 

Adatszolgáltatás 20,0 71,4 0,0 0,0 0,0 28,6 
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A működő aktív szolgáltatás minősítés z intézményi honlapokon található információ alapján 

került meghatározásra. Ha egy elemi szolgáltatás online „nem látható”, akkor a tényeges működéstől függetlenül 

nem kaphatott működő aktív szolgáltatás minősítést.  

Az online adatgyűjtés alapján az egyes elemi szolgáltatások esetében felmerülő hozzáférési 

korlátozások az alábbi arányban fordulnak elő. 

9.5.1.3.tábla: Működő aktív szolgáltatások hozzáférési korlátjai – Lakhatás 

 

 Hozzáférési korlátozások (%) 

 Anyagi Létszám Szociális 

Kollégium 71,4 76,2 71,4 

Közvetítés 0,0 12,5 0,0 

Adatszolgáltatás 0,0 14,3 0,0 
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A táblázatban az intézményi honlapok alapján jól működő szolgáltatásként jellemzett elemi 

szolgáltatások szerepelnek. 
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A kollégiumhoz kapcsolódó elemi szolgáltatásokhoz való hozzáférés részletezése az alábbi 

táblában tekinthető át.   

tábla: Kollégiumhoz köthető szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 BME DE ELTE ÓE PTE SZTE 

Elhelyezés 2ágyas 

szobákban 

Kollégisták 

fele számára 

Többség 

számára 

Kollégisták 

fele számára 

Kollégisták 

fele számára 

Többség 

számára 

Kisebbség 

számára 

Szobához tartozó 

önálló fürdő 

Kisebbség 

számára 

Többség 

számára 

Kisebbség 

számára 

Kisebbség 

számára 

Többség 

számára 

Kisebbség 

számára 

Szabadon 

hozzáférhető mosási 

lehetőség 

Mindenki 

számára 

Mindenki 

számára 

Mindenki 

számára 

Többség 

számára 

Többség 

számára 

Mindenki 

számára 

Megfelelő méretű 

hűtő kapacitás 

Mindenki 

számára 

Mindenki 

számára 

Többség 

számára 

Mindenki 

számára 

Mindenki 

számára 

Mindenki 

számára 

Épületben lévő 

könyvtár 

Nincs ilyen 

szolgáltatás 

Kisebbség 

számára 

Mindenki 

számára 

Nincs ilyen 

szolgáltatás 

Nincs ilyen 

szolgáltatás 

Többség 

számára 

Épületben lévő 

előadó, színházterem 

Mindenki 

számára 

Kisebbség 

számára 

Többség 

számára 

Kollégisták 

fele számára 

Nincs ilyen 

szolgáltatás 

Többség 

számára 

Épületben lévő 

szemináriumi terem 

Mindenki 

számára 

Kisebbség 

számára 

Mindenki 

számára 

Kisebbség 

számára 

Nincs ilyen 

szolgáltatás 

Mindenki 

számára 

Épületben lévő 

társalgó 

Mindenki 

számára 

Mindenki 

számára 

Mindenki 

számára 

Mindenki 

számára 

Többség 

számára 

Mindenki 

számára 

Épületben lévő 

televíziózási lehetőség 

Nincs ilyen 

szolgáltatás 

Mindenki 

számára 

Mindenki 

számára 

Mindenki 

számára 

Kisebbség 

számára 

Mindenki 

számára 

Szobában elérhető 

vezeték nélküli 

internet 

Kisebbség 

számára 

Kisebbség 

számára 

Többség 

számára 

Többség 

számára 

Kisebbség 

számára 

Mindenki 

számára 

Beltéri sportolási 

lehetőség 

Mindenki 

számára 

Kollégisták 

fele számára 

Többség 

számára 

Kollégisták 

fele számára 

Nincs ilyen 

szolgáltatás 

Többség 

számára 

Kültéri sportolási 

lehetőség 

Kisebbség 

számára 

Mindenki 

számára 

Többség 

számára 

Kollégisták 

fele számára 

Többség 

számára 

Mindenki 

számára 

Büfé, menza az 

épületben 

Többség 

számára 

Többség 

számára 

Többség 

számára 

Kollégisták 

fele számára 

Kisebbség 

számára 

Többség 

számára 

Szórakozóhely az 

épületben 

Mindenki 

számára 

Kollégisták 

fele számára 

Kollégisták 

fele számára 

Mindenki 

számára 

Kollégisták 

fele számára 

Többség 

számára 
 

Forrás: GVI Online survey 
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9.5.2 A beavatkozások jellemzői 

 

A kutatásba bevont beavatkozások köre, sikerességük 

A lakhatással kapcsolatos szolgáltatások területén 

igazán jó gyakorlatnak tekinthető beavatkozások 

nem történtek. Alapvetően úgy tűnik, hogy a 

kollégiumi intézményrendszer kiépült, miközben a 

csökkenő-stagnáló hallgatói létszámok mellett a 

kapacitásfejlesztés nem időszerű. Ennek 

megfelelően a beavatkozások jelentős része a 

kollégiumok állagmegőrzését, energetikai felújítását, 

illetve szolgáltatási színvonalának emelését 

célozzák. Ezek mellett még az ügyviteli rendszerek online alapokra helyezése, a tanulmányi 

rendszerekkel történő integrálása jellemző.  

Jellemző, hogy azok az interjúalanyok, akik nemcsak a kollégiumi elhelyezéssel foglalkoznak, 

jellemzően nem emelték ki jó gyakorlatként a lakhatással kapcsolatos beavatkozásokat. 

A beavatkozások anyagi forrása: 

A lakhatással kapcsolatos feltárt beavatkozások jelentős része kollégiumi beavatkozás. Ezek 

esetében úgy tűnik, hogy a kisebb értékű – az 

intézmények költségvetéséből kigazdálkodható – 

karbantartási, állagmegőrzési munkálatok saját 

belső forrásból történnek. Ezzel szemben a 

jelentős, az épületek teljes korszerűsítésével együtt 

járó felújítások jellemzően PPP konstrukcióval 

valósultak meg, de ezek a feltárt jó gyakorlatok 

közé nem kerültek be. Az intézmények számára 

anyagi segítséget a Környezet és Energia Operatív 

Program (KEOP) pályázatai jelentettek. 

Természetesen a kollégiumi elhelyezés minden 

esetben térítési díjhoz kötött, de olyan 

szolgáltatással nem találkoztunk a beavatkozások között, melyek igénybe vételéért további díjat 

szedtek volna a hallgatóktól. (Ennek alapján külső forrású beavatkozásokról nem beszélhetünk.) 

A szolgáltatási rendszer működési, működtetési céljai  

Fontos megjegyeznünk, hogy a kollégiumok kapcsán megszólított szakértők az online kérdőíves 

adatfelvétel során a legkomplexebb célrendszer vázolták fel. Talán nem véletlen ez, hiszen a 

kollégiumi szolgáltatások azok, amelyeket már a legkorábban alapított felsőoktatási intézmények 

esetében is megszervezéstek. A szakértői válaszok alapján a kollégiumi férőhelyek biztosítása 

mellett a következő célokat kívánják megvalósítani az intézmények:  

9.5.2.1. tábla: A lakhatással kapcsolatos 

beavatkozások áttekintése   

Információt szolgáltató intézmények 6 

Információt szolgáltató interjúalanyok 6 

Említett beavatkozások száma 19 

Feltárt beavatkozások száma 6 

Jó gyakorlatnak tekintett beavatkozások száma 6 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

9.5.2.2. ábra: A lakhatással kapcsolatos nyújtott 

beavatkozások finanszírozási háttere 

 
Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

4 

Belső forrás 

Pályázati forrás Külső forrás 

 

 

2 
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 Lakhatási lehetőség – piaci viszonyoknál kedvezőbb – biztosítása (A hozzáférés kapcsán: 

a hátrányos szociális helyzet enyhítése, esélyegyenlőség erősítése, valamint kiemelkedő 

tanulmányi és közösségi teljesítmény elismerése az általános gyakorlat) 

 Tanulási színtér biztosítása „megfelelő tanulási feltételek megteremtése, lehetőség 

megteremtése az önképzéshez, tehetségük kibontakoztatásához” 

 Közéleti színtér megteremtése 

 Szocializációs közeg „A kollégiumok segítik az értelmiségivé válás folyamatát, az 

értékteremtő, alkotó létforma kialakulását.” 

 Gazdaságos működtetés: „lehető legnagyobb költséghatékonysággal a lehető 

legszínvonalasabb szolgáltatást kívánjuk nyújtani” 

 Szakkollégisták elhelyezésének biztosítása, akik „kiemelkedő tudományos 

teljesítményükön túl az önkormányzatiságra épülő irányítási rendszerükkel, a hallgatói 

öntevékenységre támaszkodva, önállóságra, konfliktus- és problémamegoldásra, 

demokratikus magatartásra nevelnek és felkészítenek a közéleti szerepvállalásra”  

Beavatkozások általános célrendszerekhez való kapcsolódása 

A lakhatási szolgáltatások esetében a kutatás során megismert beavatkozások legtöbbje a már 

működő szolgáltatások színvonalasabbá tételét, 

korszerűsítését célozta. Fontos megjegyeznünk, 

hogy az utóbbi időben kollégiumi kapacitásbővítésre 

nem került sor. (Tapasztalataink alapján sok 

városban a kollégiumi elhelyezés jellemzően 15.000 

Ft körüli összege csak némileg kedvezőbb mint a 

két-három ember által bérelt lakás.)  A 

beavatkozások kapcsán megmutatkozó másik fontos 

indukáló hatás az infokommunikációs technológia 

fejlődéséből és terjedéséből fakad, és elsődlegesen 

az adminisztratív teendők egyszerűsödésében 

mutatkozik meg. 

  

                                                           
53

 Értékek: Üres mező esetében az adott cél az adott szolgáltatási alterületen nem jelenik meg markánsan, „+” 

jelölés esetében az adott cél az adott alterület fejlesztéseben szereppel bír, „X” jelölésnél pedig az adott alterület 

fejlesztései elsődlegesen e cél megvalósítását célozzák. 

 

9.5.2.3. tábla: A lakhatással kapcsolatos 

beavatkozások illeszkedése az általános 

szolgáltatásfejlesztési célrendszerekhez 
Meglévő szolgáltatás(ok) színvonalasabbá tétele X 

Meglévő szolgáltatás(ok) kapacitás bővítése  

Portfólió bővítés, új szolgáltatások bevezetése  

Hozzáférés megkönnyítése  

Hatékonyabbá tétel IKT fejlesztéssel + 

Személyi juttatások bevezetése, bővítése  

Tanulmányi teljesítmény növelésének segítése  

Lemorzsolódás csökkentése  

Piaci források becsatornázása  

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése 

alapján
53

 



305 / 379 

A fejlesztések, beavatkozások konkrét céljai 

A kollégiumokat érintő beavatkozások céljaikat tekintve a következő nagyobb csoportokba 

sorolhatóak.:  

 Volumenüket tekintve legfontosabbak a kisebb-nagyobb felújítások, melyek a kollégiumi 

rekonstrukciós programoktól a nyílászárócserékig és a fűtéskorszerűsítésig terjednek.  

 Ezek mellett néhány kollégium szolgáltatási színvonalának emelése történt még meg: 

vezeték nélküli internet kapcsolat lefedettségének növelése, korszerűbb főzési, mosási 

lehetőségek, esetleg a sportolási infrastruktúra fejlesztése.  

 Ezeken túl a kollégiumi jelentkezéseknél történt néhány helyen változás az elektronikus 

ügyviteli rendszerek bevezetésével. 

 A kollégiumokat érintő szolgáltatásfejlesztések mellett csak a Pannon Egyetem került 

említésre a hallgatók intézményen kívüli lakhatási megoldásának megtalálását segítő 

szolgáltatásoknál.  

A feltárt beavatkozások hatékonysága 

Az előbb említett albérlet-közvetítő szolgáltatáson túl (amely gyakorlatilag egyszeri beruházást 

jelentett) a többi feltárt szolgáltatás mind valamilyen felújítás. Ezek közül elsődlegesen azokat a 

beruházásokat érdemes vizsgálni, amelyeket az intézmények önerőből valósítottak meg. Ezek 

energetikai szempontból olyan beruházások voltak, melyek csökkentik az épületek rezsi 

költségeit, így hosszú távon lehet számolni ezek megtérülésével. A pályázati forrásokból 

finanszírozott felújítások pedig egyértelműen hasznosak pénzügyi szempontból az intézmények 

számára. 

Szolgáltatások hozzáférhetősége és a beválása:  

A feltárt beavatkozások esetében az épület felújítások által megvalósuló szolgáltatás 

színvonalnövekvés azon hallgatók számára hozzáérhető, akik az adott kollégiumban élnek.   

A lakhatással kapcsolatos beavatkozások egyedül a 

képzési teendőkre való jobb koncentrálást segítik 

elő. Megkérdezett szakértőink szerint a kollégium 

felújítása által biztosított jobb és korszerűbb 

munkakörnyezet önmagában is hozzájárul ahhoz, 

hogy a kollégisták jobban tudjanak tanulmányaikra 

koncentrálni. Ami viszont rendkívül érdekes, hogy a 

BME igyekezett minden intézménykorszerűsítést 

úgy végrehajtani, hogy annak gépészeti részének 

bemutathatósága és üzemletetési-karbantartási 

feladatai oktatási célokat is szolgáljon. Ugyanakkor a kollégiumok működtetésének általános 

célrendszeréből fakadóan a felsőoktatási beválás egyéb dimenzióiban is történhettek volna 

szolgáltatásfejlesztések, de gyakorlatilag ilyennel egyáltalán nem találkoztunk a kutatás során. 

9.5.2.4. tábla: A lakhatással kapcsolatos 

beavatkozások hatásai a beválással 

kapcsolatban (N=6) 
Segíti a képzési teendőkre való koncentrálást 83% 

Elősegíti a hallgatók hatékonyabb tanulását 50% 

Csökkenti a lemorzsolódást 0% 

Növeli a diploma értékét 0% 

Segíti a szakmai kapcsolatrendszer fejlődését 0% 

Színvonalasabbá teszi a tehetséggondozást 0% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 



306 / 379 

A célcsoportok elérésének gyakorlata 

A kollégium felújítások esetében a célcsoport eléréséről nem beszélhetünk, ezek a fejlesztések 

közvetlenül nem érintik a hallgatókat, sőt a hallgatók felújítási igényeinek a megismerése is 

idegennek tűnik a rendszertől – vélhetően ez a kommunális szolgáltatások esetében némileg 

másként működik.  

Az albérlet közvetítő szolgáltatás esetében viszont jelentős a marketing munka: levelezőlistákon, 

a zsebkönyvben, a gólyacsomagban, az első gólyalevélben és a honlapon is reklámozzák.  

Közvetlen hatások az egyénre 

Csak az albérlet közvetítésnek van hatása ezen 

dimenzió mentén. Ugyanakkor érdemes 

összehasonlítani a kutatásunk során feltárt 

szolgáltatások hatásmechanizmusait, és a szakértők 

által megfogalmazott rendszercélokat. Különösen 

szembetűnő a közösségteremtő szolgáltatási 

beavatkozások hiánya, melyek nélkül a 

„küldetésekben” megfogalmazott célok nehezen elérhetőek. 

Szociális és társadalmi hatások: 

Fontos megjegyeznünk, hogy a kollégiumi 

felújításoknak, különösen az energetikai 

beruházásoknak, melyek segítségével csökkenthetők 

a működési költségek, lehetne hatásuk a szociális-

társadalmi dimenzióban, amennyiben ez a 

szolgáltatási árak csökkenését vonna maga után. 

Ezzel szemben az az általános gyakorlat, hogy a 

felújított környezettel rendelkező, olcsóbbá váló üzemeltetésű kollégiumokban az elhelyezési 

díjakat megemelik, mondván, hogy a jobb minőségű szolgáltatás kerüljön többe. (A helyzetet 

nyilván árnyalja, hogy a teljes épület felújítások esetében a szobák ágyszáma általában csökken.) 

Ennek ellenére a vizskált nem teljes átalakítások esetében a szakértők nem számoltak be szociális 

hatásról. 

Beavatkozások általános jellemzése 

A lakhatási szolgáltatások kapcsán előre mutató, 

újító jellegű szolgáltatási beavatkozást nem nagyon 

találtunk a szolgáltatásfejlesztések között. 

Rendszerszintű beavatkozásoknak az ügyviteli 

rendszer digitalizálását tekintettük, mert az átfogóan 

minden kollégistát érint, ugyanakkor ezek is inkább 

követő szolgáltatásoknak tűnnek, hiszen a terület 

9.5.2.5. tábla: A lakhatással kapcsolatos 

beavatkozások hatásai az egyén szintjén 

(N=11) 
Elősegíti az önállósodást, önálló életkezdést  17% 

Elősegíti a személyes kapcsolati háló fejlődését 0% 

Elősegíti a közösségi kapcsolati háló fejlődését 0% 

   

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

9.5.2.6. tábla: A lakhatással kapcsolatos 

beavatkozások hatásai az egyén szintjén 

(N=11) 
Elősegíti az esélyegyenlőséget 0% 

Elősegíti a hátránykompenzációt 0% 

Elősegíti a társadalmi mobilitást  0% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

9.5.2.7. tábla: A lakhatással kapcsolatos 

beavatkozások áttekintése (N=17)  

 Egyedi Rendszerszintű 

 

 

Követő 15 4 

Úttörő 1 0 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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digitalizálása mára a legtöbb helyen megtörtént. Az egyetlen újító jellegű beavatkozásnak a 

megújuló energia felhasználását lehetővé tevő beruházást tartjuk. 

Mivel a hazai felsőoktatási rendszer jó gyakorlatainak az úttörő jellegű szolgáltatási 

beavatkozásokat tekintettük, így az alábbiakban ezt mutatjuk be. Természetesen a többi 

beavatkozásnak a kivonatát is elérhetővé tesszük a többi feltárt beavatkozással együtt a 

tanulmányhoz csatolt FOI_Szolg_Beavatkozasok.zip fájlban rendezve. 

Kiemelt rendszerszintű jó gyakorlat  

Kiemelt rendszerszintű jó gyakorlatot nem találtunk a szolgáltatási alterületen. 

Kiemelt egyedi szintű elemi fejlesztések  

BME Napkollektor telepítés: A Martos és Vásárhelyi Pál kollégiumok tetejére a KEOP 

forrásoknak köszönhetően tudtak napkollektorok telepíteni 60 millió forint értékben. A 

beavatkozás elsődleges célja az energiahatékonyság növelése és a kiadások csökkentése volt, 

melynek során nőtt a melegvíz-ellátottság, mely összesen 1100 kollégistát érint. A rendszert a 

Martos kollégiumban úgy alakították ki, hogy lehetőség nyíljon szemináriumi foglalkozásokra és 

gyakorlati oktatásra az épületgépész hallgatók részére (itt a hőközpont is oktatási célokat is 

szolgál) 
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9.5.3 Fejlesztési tervek és azok gátjai 

A válaszoló intézmények az alábbi pontokon tervezik fejleszteni a szolgáltatási alterületet: 

 Épületek és tartozékaik műszaki állapotának fejlesztése 

 Internet sávszélességének növelése, minden épület minden szobájába vezeték nélküli 

internet kiépítése,  

 Korszerű beléptető rendszer kiépítése és összekapcsolása az általánosan használható 

egyetemi kártyával. 

 Két vagy három ágyas fürdőszobás elhelyezés biztosítása,  

 sportpályák felújítása,  

 Elavult bútorzat cseréje  

 Kulturális, közösségi területek kialakítása  

 Sportolási lehetőségek növelése 

Folytatva a fejlesztési igényeket, terveket, látható, hogy számos elemi szolgáltatatás fejlesztése 

nem indokolt, egyedül a szobában elérhető vezeték nélküli internet és a Szabadon hozzáférhető 

mosási lehetőség esetében jelezte a hátomból két intézmény, hogy érdemes lenne a jövőben 

koncentrálni ezen területre.  

9.5.3.1. tábla: Kollégiumhoz köthető szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 BME ELTE ÓE 

Elhelyezés kétágyas szobákban Nem kell fejleszteni 
Saját forrásból 

fejleszthető 
Nem kell fejleszteni 

Szobához tartozó önálló fürdő Nem fejleszthető 
Külső forrásból 

fejleszthető 
Nem fejleszthető 

Szabadon hozzáférhető mosási 

lehetőség 
Nem kell fejleszteni 

Saját forrásból 

fejleszthető 

Saját forrásból 

fejleszthető 

Megfelelő méretű hűtő kapacitás Nem kell fejleszteni 
Saját forrásból 

fejleszthető 
Nem kell fejleszteni 

Épületben lévő könyvtár Nem kell fejleszteni 
Saját forrásból 

fejleszthető 
Nem kell fejleszteni 

Épületben lévő előadó, színházterem Nem kell fejleszteni Nem fejleszthető Nem fejleszthető 

Épületben lévő szemináriumi terem Nem kell fejleszteni Nem fejleszthető Nem fejleszthető 

Épületben lévő társalgó Nem kell fejleszteni Nem fejleszthető Nem kell fejleszteni 

Épületben lévő televíziózási 

lehetőség 
Nem kell fejleszteni Nem kell fejleszteni Nem kell fejleszteni 

Szobában elérhető WIFI 
Külső forrásból 

fejleszthető 

Saját forrásból 

fejleszthető 
Nem kell fejleszteni 

Beltéri sportolási lehetőség 
Külső forrásból 

fejleszthető 
Nem fejleszthető Nem fejleszthető 

Kültéri sportolási lehetőség Nem fejleszthető 
Külső forrásból 

fejleszthető 
Nem fejleszthető 

Büfé, menza az épületben Nem kell fejleszteni Nem kell fejleszteni Nem fejleszthető 

Szórakozóhely az épületben Nem kell fejleszteni Nem fejleszthető Nem kell fejleszteni 
 

Forrás: GVI Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára 3 intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása korlátozott 
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A szolgáltatási alterület fejlesztése esetében a vizsgált hat szempont közül egy okoz jelentős 

problémát: az infrastruktúra elégtelensége.  

9.5.3.2. tábla: A fejlesztési tervek gátjai - kollégiumok 

 BME DE ELTE ÓE PE PTE SZTE 

Nincs egységes (intézményi) akarat Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Jelenlegi munkaerő-állomány mellett nincs 

kapacitás 
Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem 

Jelenlegi munkaerő-állomány nem 

rendelkezik a szükséges speciális tudással 
Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Nem biztosított a szolgáltatásokhoz 

szükséges helyigény (terem, iroda, stb.) 
Nem Igen Igen Igen Nem Nem Nem 

Nem biztosították a szolgáltatás 

kialakításához szükséges anyagi erőforrások 
Nem Igen Igen Igen Nem Igen Nem 

Nem biztosították a szolgáltatás 

működtetéséhez  szükséges anyagi 

erőforrások  

Nem Igen Igen Igen Nem Nem Nem 

 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hét intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 

Az alábbi táblában viszonyítási pontokként, példaszerűen szerepeltetjük a kollégiumok 

fejlesztésének gátjait más hallgatói alszolgáltatási területekkel.  

9.5.3.3. tábla: A fejlesztési tervek gátjai – nagykép –  kollégiumok 

 
Egyáltalán nem 

probléma 

Nem számottevő 

probléma 

Közepes 

jelentőségű 

probléma 

Jelentős probléma 

Nincs egységes 

(intézményi) akarat 

Könyvtár, Felvételi 

támogatás, 

Kollégiumok 

Szakok közötti 

átjárás, Könyvtár, 

Támogatások 

Nemzetköziesedé

s, Toborzás, 

Alumni 

- 

Humánerőforrás 

kapacitáshiány 

Eljárási díjjak, 

Hallgatói élet, 

Tehetséggondozás 
Kollégiumok Könyvtár 

Toborzás 

Karriertámogatás, 

Támogatások 

Humánerőforrás  

kompetencia hiány 

Hallgatói élet, 

Toborzás, 

Kollégiumok 

Kollégiumok, 
Speciális hallgatói 

csoportok 

Felvételi 

támogatás, 

Szakok közötti 

átjárás 

Hallgatói integráció, 

Hallgatói juttatások, 

Toborzás 

Infrastrukturális 

korlátok 

Karriertámogatás, 

Nemzetköziesedés, 

Szakok közötti 

átjárás 

Felvételi támogatás, 

Támogatások, 

Speciális hallgatói 

csoportok 

Hallgatói 

integráció, 

Kollégiumok 

- 

Anyagi források 

hiánya - bevezetés 
- 

Támogatások, 

Tehetséggondozás 

Gyakorlati tudás 

megszerzése, 

Alumni,  

Nemzetköziesedés, 

Kollégiumok 

Anyagi források 

hiánya - működtetés 
- 

Speciális hallgatói 

csoportok, 

Tehetséggondozás, 

Eljárási díjjak 

Támogatások, 

hallgatói 

integráció, 

Kollégiumok 

Hallgatói élet, 

Nemzetköziesedés, 

Karriertámogatás 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hét intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott. 

Értelmezés: Jelentős probléma: intézmények több mint 50 százaléka esetében; Közepes jelentőségű probléma: 

intézmények 33%-49%; Nem számottevő probléma: intézmények 1-32%; Egyáltalán nem probléma: 0% 
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9.6 Esettanulmány: A Szegedi Tudományegyetem elektronikus ügyintézési 

rendszere: a Modulo 

 

9.6.1 Az esettanulmány módszertana 

A Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) működő elektronikus tanulmányi rendszer (Modulo 

rendszer) a Hallgatói Szolgáltató Iroda vezetőjének, illetve az Oktatási Igazgatóság igazgatójának 

kezdeményezésére került bevezetésre, illetve ők a projekt vezetői a 2008-as indulás óta. Ezért 

egyértelmű volt, hogy a szakértői interjúk elkészítéséhez őket kérjük fel, mivel ők ismerik 

legjobban a Modulo rendszert, illetve a bevezetés történetét. 

A hallgatói oldal feltérképezéséhez az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat azon hallgatóit kértük 

fel, akik részt vesznek a szociális ösztöndíjak elbírálásában. Az SZTE-n a szociális ösztöndíjak 

elbírálása is a Modulo rendszeren keresztül történik, így ők gyakran használják a rendszert. A 

résztvevők kiválasztásánál az egyik szempontunk az volt, hogy minél több karról érkező 

hallgatók vegyenek részt a vizsgálatban, mivel az egyes karokon eltérő mértékben alkalmazzák 

az elektronikus ügyintézést. E szempontnak sikerült megfelelni, mivel a kutatásban résztvevő hét 

hallgató négy különböző karról érkezett. Igyekeztünk olyan hallgatókat is találni, akik már akkor 

is az egyetem hallgatói voltak, amikor még minden területen papír alapú volt az ügyintézés. 

Végül két olyan hallgatót tudtunk bevonni a csoportba, akik a papír alapú szociális ösztöndíj 

elbírálásban is részt vettek, illetve egy fő már akkor is az egyetemre járt, amikor még egyetlen 

elektronikus űrlap sem volt. 

9.6.2 A szolgáltatás működésének részletes leírása (hallgatói nézőpont) 

A Szegedi Tudományegyetemen működő Modulo rendszer az elektronikus tanulmányi 

ügyintézést teszi lehetővé az intézmény hallgatói és munkatársai számára. Jelenleg a tanulmányi 

ügyek intézéséhez közel hetven féle elektronikus űrlap áll rendelkezésre a tizenkét karon. A 

Modulo rendszer bevezetésével a tizenkét karon az ügyintézés és az ügykezelés, illetve az 

ezekkel összefüggő szabályozás egységessé vált. Több karon (pl. GTK) a tanulmányi 

szabályzatban – a kari tanulmányi ügyrendben – is rögzítették, hogy az ügyintézés elektronikusan 

történik.  

A Modulo rendszer bevezetésének egyik célja az volt, hogy az egyetem magas színvonalú 

szolgáltatásokat tudjon nyújtani hallgatói számára. Ahogyan interjúalanyaink fogalmaztak: az 

SZTE szolgáltató egyetem. Ennek jegyében pedig a gyors, egyszerű és átlátható ügyintézési 

folyamat olyan igény, amelynek meg kell tudni felelni. Az elektronikus ügyintézési rend 

egyszerűbb és gyorsabb jellege nyilvánvaló, az átláthatóság pedig egyrészről azért nőtt, mert a 

Modulo segítségével a statisztikai adatok előállítása sokkal egyszerűbbé vált (ráadásul az adatok 

tisztasága is javult), másrészről a hallgatók szempontjából is javult a szolgáltatások általános 

minősége, mivel az ügyeik alakulását nyomon tudják követni. A hallgatói oldal mellett a 

tanulmányi osztályok leterheltségének csökkentése is célként fogalmazódott meg. Az 
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egységesítés igénye szintén felmerült, mivel a Szegedi Tudományegyetem hat különálló 

intézmény integrációjával jött létre 2000-ben. 

Az SZTE egyetemi stratégián belül az elektronikus ügyintézés – a már fent említett – szolgáltató 

egyetem felfogáshoz illeszkedik. Az SZTE törekvése, hogy harmadik generációs egyetemmé 

váljon. E szemlélet szerint az egyetem az oktatás, kutatás és tudásmegosztás hármas pillérén 

nyugszik, illetve megteremti az egyensúlyt elit- és tömegképzés, alkalmazott- és alaptudomány 

között, valamint megteremti a tudásmegosztást. Interjúalanyaink szerint projektjük e felfogásba 

illeszkedik, mivel a legkorszerűbb elektronikai eszközöket integrálja a működésébe. Továbbá a 

Modulo rendszer bevezetése környezetbarát jellegéből adódóan a zöld egyetem koncepcióját is 

erősíti. 

Az elektronikus ügyintézési rendszert jelenleg már az egyetem összes karán alkalmazzák. 

Bizonyos ügyeket minden hallgatónak elektronikusan kell intézni, míg másokat csak a karok egy 

részén lehet a Modulo rendszeren keresztül bonyolítani. Az elektronikus ügyintézés lehetősége 

már a tanulmányi ügyek teljes körét lefedi (a törvényi szabályozás keretein belül). Az azonban a 

karok döntése, hogy mely ügyek intézését teszik a rendszeren keresztül elérhetővé. Tehát a 

szolgáltatás célcsoportját az egyetem összes hallgatója adja, de bizonyos karok hallgatói több, 

míg mások kevesebb ügyet tudnak elektronikusan elintézni. 

A rendszerhez való hozzáférés minden hallgató számára biztosított, az ETR azonosító és jelszó 

segítségével a Modulo rendszer is elérhető, tehát nem kell külön regisztrálni, a szolgáltatás 

igénybe vételéhez egyszerűen annyi szükséges, hogy felvételt nyerjen az illető az egyetemre.  

Az igénybe vevők számát jól jelzi, hogy a 2008. januári bevezetés óta 800.000 ügyet bíráltak el a 

rendszeren keresztül. A bevezetés után – amikor még csak hallgatói jogviszonyt lehetett 

elektronikusan igényelni és csupán egy karon – két hónap alatt (2008. február-március) több mint 

3500 igazolást adtak ki.  

A Modulo rendszerről történő tájékoztatásra már a felvételi értesítőben sor kerül, mivel 

bizonyos szolgáltatások eléréséhez már a tanév kezdete előtt használni kell a felületet (pl. 

kollégiumi jelentkezés). A gólyatáborban szintén tartanak tájékoztatót, amikor az elektronikus 

tanulmányi rendszerekről (ETR, Modulo, Coospace) is informálják a hallgatókat. Azonban a 

Modulo rendszer felhasználóbarát jellegéből adódóan részletes ismertetőre nincs is szükség. A 

fókuszcsoporton a hallgatók is kiemelték, hogy a Modulo kezelése nem igényel tanulást, mivel 

annyira egyértelmű, kezelhető és hallgatóbarát a felület.  

A továbbiakban részletesebben bemutatjuk a Modulo rendszert, melynek során főként a hallgatói 

oldallal foglalkozunk. A Modulo felülete nagyon egyszerű, belépés után öt aloldalra tudunk 

továbblépni: beadhatunk egy új űrlapot (Beadás), visszatérhetünk a piszkozatként elmentett 

űrlapjainkhoz (Piszkozat), megnézhetjük a folyamatban lévő űrlapjaink feldolgozottságának 

státuszát (Folyamat), megtekinthetjük az aktuális (Elbírált), illetve a korábban elbírált 

beadványainkat (Archivált).  



312 / 379 

A Beadás menüpontban minden hallgató beadási helyenként (például: Hallgatói Szolgáltató 

Iroda, Nemzetközi Mobilitási Iroda, az egyes karok tanulmányi osztálya) csoportosítva csak 

azokat az űrlapokat látja, amelyeket éppen be is tud adni. Tehát sem azt nem látja, hogy más 

karok, szakok stb. hallgatói számára milyen beadványok érhetőek el, sem azt, hogy milyen 

aktuálisan nem beadható űrlapok vannak. Egy-egy űrlap kitöltése esetén azokat az adatokat, 

amelyek az ETR-ben szerepelnek, automatikusan átveszi a rendszer. A kitöltendő rubrikába, ahol 

lehetséges, ott a hallgató egy listából választhat. Például, ha kreditelismertetést szeretne, akkor 

nem kell, és nem is lehet beírni az adott tantárgy nevét, hanem kiválasztható a hallgató által 

elvégzett tárgyak listájából. Továbbá, az is meg van szabva, hogy hova milyen adatok (pl. 

numerikus vagy szöveges) írhatóak be. A helyes kitöltést támogatandó, minden űrlaphoz tartozik 

egy Gyakran Ismételt Kérdések és egy Információk (szabályzatok és tanácsok) fül is, továbbá 

lehetőség van az adott ügy ügyintézőjétől kérdezni. Ezen jellemzőkből adódóan a kitöltés nagyon 

egyszerű és gyors, ráadásul nagyon kicsi rá az esély, hogy a hallgató hibásan kitöltött kérvényt ad 

be. (Ennek eredményeképpen – ahogyan azt korábban már említettük – a rendelkezésre álló 

adatok tisztábbak, mint a papír alapú ügyintézés időszakában voltak, illetve jelentősen csökkent a 

hibásan kitöltött beadványok száma, ami ráadásul csökkenti az elbíráláshoz szükséges időt is).  

A kérvény beadása után a hallgatónak lehetősége van lépésről-lépésre nyomon követni ügye 

alakulását a Folyamat menüpontban. Megnézheti, hogy melyik ügyintéző, mikor foglalkozott a 

beadványával, hogy az ügymenet mely fázisában, melyik irodában jár. A beadvány elbírálása 

után azokban az esetekben, amikor a hallgatónak szüksége van a kitöltött űrlapra (pl. hallgatói 

jogviszony igazolás), két lehetőség közül választhat: postai úton eljuttatják számára, vagy 

személyesen elmegy a beadványért.  

A Modulo rendszer egyik előnye, hogy a rendszerben született döntési határozatok 

automatikusan visszaíródnak az ETR-be. Tehát a hallgatóknak nem kell irodáról-irodára vinniük 

a beadványaikat, a tanulmányi osztály munkatársainak pedig nem kell külön az ETR-be is 

rögzíteni azokat. Például, ha a Modulo rendszerben sikeresen kér kreditátvitelt a hallgató, akkor 

az automatikusan megjelenik az ETR-ben a teljesített tantárgyak között. 

Fontos megemlíteni, hogy a beadványok között egyeztető űrlapok is szerepelnek. Például a 

hallgatóknak minden félév végén jóvá kell hagyniuk a tanulmányi átlagukat, ezáltal pedig 

bizonyos további problémák (pl. helytelenül kiszámított ösztöndíj) kikerülhetők. 

Mind az egyetem munkatársait, mind a hallgatókat érintő előnye a Modulo-nak, hogy nagyon 

megkönnyíti az adatgyűjtést, így döntést támogató szereppel bír. Pontosan lehet tudni, hogy a 

különböző beadványokból mennyi érkezett egy-egy időszakban és az is könnyedén kideríthető, 

hogy egy-egy kérvény esetében jellemzően mit kérnek. Tehát a Modulo-ból származó adatok 

alapján lehetőség van elemzéseket, jelentéseket készíteni. Például a Gazdaságtudományi Karon 

szófelhős vizsgálat segítségével elemezték, hogy a dékáni méltányossági kérelmeknek mi a 

tárgya. A kutatás eredményei alapján pedig átalakították az űrlapot (pl. a gyakran előforduló 

kéréseket már nem kell kifejteni, mert egy listában összegyűjtötték őket, és csak ki kell választani 

a megfelelőt), illetve az ügyrendet is módosították (pl. azt találták, hogy a hallgatók többsége 2-3 

http://www.eco.u-szeged.hu/
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részletben szeretné a költségtérítést befizetni, így a korábbi szabályozást módosították arra, hogy 

legfeljebb 3 részletben lehet). Ahogyan egyik interjúalanyunk megfogalmazza: a hatékony 

ügyintézést a kivételek nehezítik. A kivételek számát pedig tudják úgy csökkenteni, hogy a 

Modulo-ból nyert adatokat elemzik, majd az eredmények alapján módosítják a szabályokat.  

Ahogy korábban már említettük, a karok egy részén az ügyintézés már – a törvényi szabályozás 

keretein belül – teljesen elektronizált. Ezért az űrlapok teljes körű felsorolásától eltekintünk, de 

néhány példát az alábbiakban felsorolunk: 

 Kedvezményes vizsgarend kérelem 

 Záróvizsga jelentkezés 

 Dékáni méltányossági kérvény 

 Határidőn túli passzív félév kérvény 

 Kedvezményes tanulmányi rend kérelem 

 Kurzusfelvételi kérelem 

 Passzív félév bejelentő/kérvényező űrlap 

 Tanítási gyakorlatra jelentkezés 

 Tanulmányi Bizottság kérvény 

 Erasmus Pályázati űrlap 

 Szeged Megye Jogú Városi Ösztöndíj pályázat 

 Szakmai gyakorlat támogatás igénylés 

 Diákhitel 2 bejelentő 

 Gólyakupon nyomtatás 

 Átlagmódosítás kérvény 

 Költségtérítés részletmódosítás kérvény 

A horizontális szempontok közül interjúalanyaink azt emelték ki, hogy segíti a képzési 

teendőkre való koncentrálást, illetve, hogy elősegíti a hallgatók színvonalasabb tanulását, 

oktatását, mivel az elektronikus ügyintézéssel jelentős mennyiségű időt tudnak spórolni. 

Interjúalanyaink továbbá úgy vélik, hogy a Modulo rendszer elősegíti az önállósodást, mivel a 

hallgatóknak saját maguknak kell ügyeiket megoldani. Az elektronikus ügyintézés nyilvánvaló 

előnye az is, hogy bárhonnan, bármikor elérhető. A rendszeren keresztül arra is lehetőség van, 

hogy a hallgatók nyomon kövessék, illetve ellenőrizzék tanulmányi ügyeik (pl. a beadott 

kérvények elbírálásának folyamatát) alakulását. A Modulo bevezetésével a tanulmányi hivatalok 

terheltsége csökkent, így lehetővé vált, hogy a tanulmányi előadók több időt fordítsanak a 

tanulmányi ügyekre, vagyis arra, hogy a tanulmányi előadók a hallgatók sikerességét segítsék elő 

(pl. különböző tanulmányi problémák fennállása esetén előzetesen figyelmeztetik a hallgatókat). 

Tehát a tanulmányi hivatalok azt felügyelik, hogy a hallgatók a rendelkezésükre álló 

erőforrásokat – a 12 államilag finanszírozott félévet – minél eredményesebben tudják 

felhasználni. Sőt a Modulo rendszerbe beépített módon is érkeznek bizonyos figyelmeztetések a 

diákok számára, például, ha az előző félévben egy hallgató megnyert egy ösztöndíjat, akkor a 

következő félévben a rendszer automatikusan figyelmezteti rá, hogy ismét pályázási időszak van.  
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A fókuszcsoport során vizsgáltuk, hogy a hallgatók mennyire elégedettek az elektronikus 

ügyintézéssel. Az elégedettséget jól jelzi, hogy minden ügyet, ami az adott karon lehetséges, a 

Modulo-n keresztül intéznek. Kizárólag abban az esetben mennek el személyesen a tanulmányi 

osztályra, ha azonnal szeretnék megkapni az igazolást. A hallgatók úgy látják, hogy az 

elektronikus ügyintézés a papír alapúhoz képest egyszerűbb, kényelmesebb, gyorsabb, 

praktikusabb és megbízhatóbb. Kiemelték, hogy a felület nagyon felhasználóbarát, a használathoz 

nincs szükség ismertetésre, illetve az eligazodás is könnyű a felületen. Továbbá a hallgatók is 

hangsúlyozták azt, hogy a Modulo rendszeren keresztül beadott űrlapok esetében a hibázás esélye 

jóval kisebb.  

A szociális ösztöndíj pályázással kapcsolatban szintén a gyorsaságot, egyszerűséget, 

megbízhatóságot és a praktikusságot emelték ki. Ezenfelül pozitívumként említették az 

ellenőrizhetőséget, illetve azt, hogy lekövethető a pályázatok útja, mivel a feldolgozási naplóban 

megtalálható minden információ a pályázat kezelésével kapcsolatban (pl. javítások, hiánypótlás). 

A résztvevők szerint a hallgatók többségének nem okoz gondot az elektronikus ügyintézés, mivel 

egyéb területeken (pl. felsőoktatási felvételi jelentkezés) is találkoznak hasonló rendszerekkel. A 

papír alapú pályázásnak egyetlen előnyét emelték ki az elektronikussal szemben, azt, hogy 

korábban már a beadáskor ellenőrizték a beadott anyagot a hallgatók jelenlétében, így egyből 

tudták tájékoztatni a diákokat a hiányosságokról. Azonban a papír alapú pályázáskor órákat 

kellett sorba állni, illetve a bírálókra is jelentős terheket rótt, Ezért egybehangzóan az új rendszer 

mellett érveltek. Továbbá kiemelték, hogy a korábbi ellenőrzésre ugyanúgy lehetősége van a 

hallgatóknak most is, mivel bemehetnek a HÖK irodába, ahol személyesen segítik őket a bírálók. 

9.6.3 A szolgáltatás működésének részletes leírása (intézményi nézőpont) 

A Modulo rendszer az egyetem két szolgáltató szervezeti egységéhez, illetve a kari szintű 

tanulmányi osztályokhoz tartozik. Az Oktatási Igazgatóság, amely az egyetem oktatásszervezési 

feladatainak végrehajtásáért felelős, felügyeli a Modulo rendszert, illetve a Modulo kialakítása és 

fejlesztése kapcsán felmerülő szabályozási ügyrendre vonatkozó kérdések is hozzájuk kerülnek, 

mivel az egyetemi szabályzatok tervezeteinek és módosításnak tartalmi előkészítését is ők látják 

el. A Hallgatói Szolgáltató Iroda a hallgatói szolgáltatások és az ezekhez kapcsolódó 

ügyfélszolgálat biztosítását látja el (kivéve a tanulmányi ügyintézést). Kiemelt feladatuk a 

hallgatói kifizetések és befizetések kezelése, a pénzügyi jellegű igazolások kiadása, a 

diákigazolvány kezelés, az Egyetem csekkes befizetési rendszerével kapcsolatos feladatok 

ellátása. E feladatok szintén a Modulo rendszeren keresztül történnek. Végül, a kari tanulmányi 

hivatalok is a rendszeren keresztül látják el az oktatás adminisztrációs és szervezési feladatait.  

Az új űrlapok bevezetése egy szűk, centralizált döntéshozatali fórumon dől el, melynek tagjai – 

többek között – az interjúalanyaink. Ez az előkészítő bizottság maga is előállhat új ötletekkel, de 

a kívülről érkező igényeket is ők vizsgálják. Amennyiben az adott űrlap bevezetése mellett 

döntenek, akkor megvizsgálják, hogy a szabályozással összhangban van-e az űrlap, illetve, hogy 

technikailag megoldható-e a bevezetés. Ha ezeknek a szempontoknak megfelel az űrlap, akkor 

bevezetésre kerül. Ha szabálymódosításra lenne szükség a bevezetéshez, akkor a javaslat az 
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Oktatási Igazgatósághoz kerül, akik döntést hoznak arról, hogy megváltoztatják-e a szabályozási 

ügyrendet az űrlap bevezetésének érdekében. Ha a módosítás mellett döntenek, akkor bevezetik 

az adott űrlapot. Végül, a karok dönthetnek arról, hogy bevezetik-e az űrlapot vagy sem. 

Azonban jelenleg már bizonyos űrlapok alkalmazása minden karon kötelező. 

Munkaerő szükséglet szempontjából az interjúalanyok szerint a Modulo bevezetése és 

működtetése nem igényel jelentős ráfordítást. Interjúalanyaink a projekt vezetői, feladatkörük 

természetesen nem kizárólag a Modulo rendszerrel kapcsolatos teendőkre korlátozódik. Az 

űrlapok fejlesztésével egy főállású munkatárs foglalkozik. A tanulmányi osztályokon körülbelül 

25 fő foglalkozik a beadványok feldolgozásával, továbbá 629 fő rendelkezik jogosultsággal a 

beadványok kezelését illetően (pl. tanszéki ügyintézők, a HÖK munkatársai, oktatók). Az 

interjúalanyok úgy látják, hogy a rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez további munkaerő 

bevonására nincs szükség.  

9.6.4 A szolgáltatás finanszírozása és fejlesztése 

A Modulo rendszer bevezetésének története 2006-ra nyúlik vissza, amikor interjúalanyaink 

felvetették az elektronikus tanulmányi rendszerhez kapcsolódó elektronikus ügyintézés 

kialakításának ötletét. A Modulo rendszer bevezetésére 2008 januárjában került sor a 

SZTE Természettudományi és Informatikai Karán. Az első űrlap a hallgatói jogviszony igazolás 

volt, amivel kezdetben körülbelül 10 ügyintéző foglalkozott. Csak 2008 februárja és márciusa 

között több, mint 3500 jogviszony igazolást adtak ki. Ezután fokozatosan újabb űrlapokat 

vezettek be. A karokat sokáig nem kötelezték egyetlen elektronikus űrlap alkalmazására sem, 

azonban jelenleg már az ügyek egy részét minden karon kötelezően elektronikusan kell intézni. 

Tehát korábban minden űrlap bevezetéséről a karok külön dönthettek, de ma már erre nincs 

minden esetben lehetőség. 2009-ben már 32 űrlap volt elérhető, hat kar önálló űrlapokkal 

rendelkezett, bizonyos ügyek pedig az összes karon intézhetőek voltak elektronikusan. Az 

egyetem tizenkét karán ma már közel 70 különböző űrlap érhető el, így a tanulmányi ügyek teljes 

körét lefedték és már csak a karokon múlik, hogy teljesen elektronikussá teszik-e az ügyintézést 

vagy csak korlátozottan alkalmazzák. A 2008 óta eltelt időszakban 800.000 beadványt bíráltak el.  

A fejlesztéskor a projekt vezetőinek számos intézményi sajátosságot kellett figyelembe venni, 

amelyek főként abból fakadtak, hogy az egyetem hat különböző intézmény integrációjával jött 

létre, melyek eltérő hagyományokkal, igényekkel rendelkeznek. Az egyik probléma az volt, hogy 

a karok egy része támogatta az elektronikus ügyintézés bevezetését, míg mások a hagyományos, 

papír alapú ügyintézés mellett álltak. Ezért a projektvezetők úgy látták, hogy kezdetben az 

elektronikus ügyintézés egyetlen elemét sem teszik kötelezővé, csak támogatják azt. Egy másik 

sajátosság, hogy az ügyintézés és a szervezeti hierarchia karonként eltérő, ezt pedig a Modulo-

nak le kell követni. Végül, a rendszernek illeszkednie kell a sokféle képzés sajátosságaihoz (pl. 

bizonyos szakokon van szakmai gyakorlat, máshol viszont nincs).  

A Modulo rendszer bevezetése nem vezetett szervezeti átalakuláshoz, csupán az irányítási 

modellt kellett átalakítani. Éppen azzal sikerült a tanulmányi osztályok ellenállását csökkenteni, 

hogy tájékoztatták a tanulmányi osztályok munkatársait arról, hogy a fejlesztés eredményeképpen 

http://hu-hu.facebook.com/szte.ttik
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nem fognak megszűnni állások, csupán feladatkörükben a hangsúly az adminisztráció helyett a 

tanulmányi tanácsadásra fog áthelyeződni.  

A tanulmányi osztályok kezdeti ellenérzése mellett bizonyos karok részéről is tapasztalható volt 

kevésbé pozitív hozzáállás. Ez azonban csak kisebb nehézségeket okozott. Miután látták, hogy 

más karokon sikeresen működik a szolgáltatás, illetve a hallgatók is jelezték, hogy szeretnék az 

elektronikus ügyintézés bevezetését, a legtöbb kar, ha fokozatos is, de az átállás mellett döntött. 

A kezdeti ellenállástól eltekintve a bevezetés nem járt különösebb nehézséggel. A 

fókuszcsoporton szintén úgy látták a résztvevők, hogy az átállás zökkenőmentesen zajlott és 

azonnali eredményekkel járt. Felgyorsult és könnyebb lett az ügyintézés, illetve a tanulmányi 

osztályok terheltsége is csökkent. 

A Modulo rendszer finanszírozását az egyetem központi költségvetéséből oldották meg, 

pályázati forrásokat nem használtak. A szoftvert kellett megvásárolni, a szerver hátteret továbbá a 

fejlesztő bérét biztosítani, tehát a szolgáltatás bevezetése jelentősebb pénzügyi forrást nem 

igényelt. 2008 óta két alkalommal kaptak dedikált egyetemi forrást – néhány millió forintot – a 

fejlesztéshez és a működtetéshez. Az interjúalanyok szerint különösebb forrásigénye a 

továbbiakban sem lesz a projektnek.  

A fejlesztések jelenleg már a tanulmányi ügyintézés teljes körét lefedik. Egyes karokon a 

hallgatónak már elég a beiratkozáskor és a diploma átvételekor megjeleni a tanulmányi 

hivatalban. A hallgatói pályázatokra (Erasmus, PhD) való kiterjesztés lesz az egyik következő 

állomás. Továbbá a hallgatói adategyeztetést is szeretnék elektronikussá tenni, jelenleg a 

személyes adatok változása esetén a hallgatónak be kell menni a tanulmányi hivatalba, (eltekintve 

attól, hogy félév elején van lehetőség elektronikusan módosítani azokat). Az egyik fontos 

fejlesztési irány az egyetem általános adminisztrációjának (főleg a gazdasági ügyeknek) 

elektronikussá tétele, ami már szintén megkezdődött (pl. a számlázás, utazási elszámolás már a 

Modulo-n keresztül történik), azonban szeretnék tovább fejleszteni. A másik – hallgatókat érintő 

– törekvés, hogy proaktív rendszerré alakítják a Modulo-t, amit már szintén megkezdtek. Ez azt 

jelenti, hogy a rendszer előre figyelmezteti a hallgatókat a szükséges feladatokról, illetve a 

rendelkezésre álló lehetőségekről. Például már bevezetésre került, hogy a Modulo jelez a 

pályázási időszakban azoknak a hallgatóknak, akik az előző félévben sikeresen pályáztak egy 

adott ösztöndíjra.  

Interjúalanyaink szerint a fejlesztések nem igényelnek különösebb forrást, elsősorban az 

szabja meg a fejlesztési irányokat, hogy milyen ötletek, illetve igények merülnek fel. 

A fókuszcsoporton elhangzott lehetséges fejlesztések egyike szintén a hallgatói adatok 

frissítése volt, ez esetükben azért lenne fontos, mert a szociális ösztöndíj pályázás kapcsán 

rendszeresen fel kell venniük a kapcsolatot azokkal a hallgatókkal, akiknek a pályázatával 

gond van. Emellett a hallgatók is kiemelték, hogy a kari pályázatok terén is bővíteni 

lehetne az elektronikus ügyintézést. Végül, azt hiányolták, hogy a szakdolgozat online 

feltöltése még nem mindenhol elérhető, amit mind a gyorsaság, mind az alacsonyabb 
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költségek (azokon a karokon, ahol lehetőség van az elektronikus feltöltésre csak egy 

nyomtatott példányt kell leadni) miatt szívesen vennének.  

9.6.5 Adaptálhatóság 

Interjúalanyaink szerint bármelyik hazai felsőoktatási intézmény tudja adaptálni az elektronikus 

ügyintézési rendszert. Egyrészről mindenhol ugyanúgy az Y generáció igényeinek kell 

megfelelni, tehát az ügyfélkör azonos. Másrészről mindenhol ugyanaz a jogszabályi környezet is, 

vagyis az átvétel előtt ilyen jellegű akadály sem áll.  

Interjúalanyaink szerint néhány szempontra kitüntetett figyelmet kell szentelni a rendszer 

bevezetésekor. Kiemelték az ügymenet és az űrlapok gondos tervezésének jelentőségét. Tehát 

alaposan meg kell fontolni, hogy milyen űrlapokat érdemes bevezetni. Első körben ki kell 

választani azokat a folyamatokat, amelyek esetében az elektronikus ügyintézés logisztikailag 

könnyen megvalósítható. Azokat az űrlapokat, amelyeket több beadási helyre kell eljuttatni vagy 

a kitöltési folyamat karokon átívelő, érdemes a fejlesztés egy későbbi szakaszában bevezetni. 

Továbbá, javasolt azokkal az űrlapokkal kezdeni, amelyeknek kitöltése mind a hallgatók, mind a 

munkatársak számára nagyon egyszerű. Például az SZTE a hallgatói jogviszony igazolás 

elektronikussá tételével kezdte, mivel annak ügymenete viszonylag egyszerű (csak egy beadási 

helyre kell juttatni) és a kitöltés is könnyű, viszont nagy számban kérik a hallgatók, így jelentős 

terhet vesz le a tanulmányi hivatalok válláról 

A sikerességhez azt is fontosnak tartják, hogy csak olyan űrlapok kerüljenek bevezetésre, 

amelyeknek valóban van hozzáadott értékük (pl. ne gyűjtsünk redundáns adatokat).  

A kérvények átláthatósága szintén fontos szempont. Olyan rendszert kell kifejleszteni, amely 

mind a hallgatók, mind a munkatársak számára könnyen kezelhető, egyértelmű. 

Hangsúlyozták, hogy az elektronikus ügyintézési rendszert érdemes fokozatosan bevezetni, tehát 

néhány űrlappal kezdeni és később bővíteni a kört. Ezt egyrészről azért érdemes betartani, mert a 

teljes körű bevezetésnek nagyon jelentős a kapacitásigénye, másrészről így mind a hallgatók, 

mind a munkatársak könnyebben hozzászoknak a rendszerhez. Úgy látják, hogy az SZTE-n a 

sikerességhez az is hozzájárult, hogy a rendszer használatát nem tették kötelezővé a 

bevezetéskor, ami jelentős ellenállást eredményezhetett volna.  
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9.7   Esettanulmány: Az ELTE Fogyatékos-ügyi Koordinátori Rendszer (FKR) – 

speciális szükségletű hallgatók számára 

 

9.7.1  Az esettanulmány módszertana 

A fogyatékos-ügyi koordinátori rendszer (továbbiakban FKR vagy koordinátori hálózat) 

felépítése hálózatos, egy hierarchikus decentralizált (funkcionális) jellegű szervezet. 

Működésének fundamentuma egyrészt a speciális szükségletű hallgatók előzetes regisztrációja, 

másrészt a kari fogyatékos-ügyi koordinátorok, valamint az őket összefogó egyetemi fogyatékos-

ügyi koordinátor – aki egyben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karért (BGGYF) is felelős 

szakember – együttműködése. Utóbbi személye és 2009. szeptemberben történt kinevezése 

kulcsfontosságú a rendszer hatékonyabb működéséhez. A koordinátorok rendszeresen, 

jellemzően két-háromhavonta csoportos megbeszélést is tartanak. Ebből adódóan (is) az 

esettanulmány elkészítéséhez egy szakértői fókuszcsoportot szerveztünk. A résztvevők közül az 

összintézeti szinten integrált érdekeket és egyúttal e speciális hallgatói csoportot szakmailag 

leginkább ismerő és értő BGGYF Kart az egyetemi koordinátor képviselte, míg az intézményt 

négy különböző kar (ÁJK, BTK, TOFK, TTK) fogyatékos-ügyi koordinátora, valamint két kari 

hallgatói önkormányzat (BTK, BGGYFK) esélyegyenlőségi biztosa. A többi kar (Informatika, 

PPK, TÁTK) fogyatékos-ügyi koordinátora más elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni a 

beszélgetésre.  

A regisztrációk alapján, az egyetemen közel 300 speciális igényű hallgatót tartanak nyilván, ami 

az összes hallgatónak kb. 1 százaléka. Ezeknek megközelítőleg a fele vesz jelenleg igénybe 

valamilyen speciális szolgáltatást vagy kedvezményt. A szolgáltatás hallgatói megítélésének 

megismerése érdekében egy anonim elektronikus kérdőíves felvételt készítettünk. Az egyetemi 

koordinátor segítségével, annak javaslatait is figyelembe véve egy 13 kérdésből álló kérdőívet 

küldtünk szét a kari koordinátoroknak, akik továbbították azt a regisztrált speciális szükségletű 

hallgatóknak. Azonban az idő rövidsége és a szűk határidő miatt mindössze 17 kitöltött kérdőívet 

kaptunk vissza, így ezen hallgatók válaszai és visszajelzései alapján térképeztük fel a hallgatói 

oldalt. Valószínűleg nagyobb lett volna a válaszadási és a visszaküldési arány, ha nem a 

vizsgaidőszak hajrájában zajlik az adatfelvétel. 

9.7.2 Hallgatói vélemények (kérdőíves felmérés) 

A válaszadó hallgatók többsége (n=10) jelenleg Budapesten vagy annak vonzáskörzetében lakik, 

háromnegyedük (n=13) 2010-ben vagy az után került az egyetemre, a legtöbben (n=5) 2013-ban, 

azaz gólyák. A felmérésben részt vevő hallgatók közel fele (n=8) a Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Főiskolai Kar hallgatója, (n=4) a Természettudományi Kar, (n=3) pedig az 

Állam és Jogtudományi Kar hallgatója. A többi karra csak 1-2 hallgató jár a kitöltők közül. 

A válaszadó hallgatók közül minden második (n=8) gyengén látó vagy vak, minden harmadik 

(n=6) pedig valamilyen tanulási zavarral küzd, jellemzően diszlexiás és/vagy diszgráfiás, míg 

minden negyedik mozgássérült (n=4). Hárman élnek egyszerre több fogyatékossággal. Egyéb 
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előforduló fogyatékosságnak (n=3) az autizmust valamint valamilyen krónikus betegséget 

jeleztek.  

9.7.2.1. ábra: A speciális hallgatóknak nyújtott szolgáltatások szerepe az intézmény választásában 

 
Forrás: GVI: Hallgatói teszt 

 

A válaszadó hallgatók nagy többségénél (n=14) az ELTE-re való jelentkezésben nem játszott 

érdemi szerepet az egyetem által speciális hallgatók számára biztosított szolgáltatások megléte 

vagy színvonala. 

A 17-ből 13-an jelöltek meg olyan speciális szolgáltatást vagy kedvezményt, amelyet előzetes 

elvárásaiknak megfelelően igénybe tudnak venni az ELTE-n. A leggyakrabban az írásbeli vizsga 

idejének (15-30%-os) meghosszabbítását (n=6), valamint az írásbeli vizsga szóbelivel történő 

kiváltását (n=5), illetve az ingyenes fénymásolást és nyomtatást (n=4) nevezték meg. Emellett 

többen megemlítették a tanulási segédeszközök igénybevételét (n=3), valamint egy-egy 

alkalommal a tandíjkedvezményt és a könyvtárhasználat megkönnyítését. 

Mindössze négy válaszadó nevezett meg olyan szolgáltatást vagy kedvezményt, amelyről 

kiderült, hogy előzetes elvárásaitól eltérően mégsem vehet igénybe az egyetemen. E néhány 

panasszal jobbára valamely szolgáltatás vagy kedvezmény korlátozott hozzáférésére (pl.: nem 

akadálymentes honlap, egyes oktatókkal való kommunikáció nehézsége, nyelvvizsgázás és 

felkészítés hiányosságai, fénymásolás limitálása) mutatnak rá a hallgatók. 

Minden második (n=9) válaszadó javasolta valamilyen szükségesnek tartott speciális szolgáltatás 

bevezetését. A gyengén látó és vak hallgatók körében a legfontosabb a kötelező irodalmak, 

előadások és tananyagok digitalizálása lenne. Ezt  hatan jelölték a nyolcból. Azt is el tudnák 

képzelni, hogy akár braille írott formában, vagy hanganyagként hozzáférjenek a tananyaghoz. 

Ezen túl igény lenne többek között a jegyzetelő szolgáltatás kiterjesztésére, illetve további 

karokon való bevezetésére; a fizikai és virtuális akadálymentesítés megvalósítására; a szociális 

ösztöndíj kiterjesztésére; valamint az angolon kívül más nyelvvizsga előkészítők támogatására is. 
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9.7.2.2. tábla: A szolgáltatások eredményessége 

 
Összességében, hogy érzi, az előzetes elvárásaihoz 

képest az ELTE...: 

Sokkal jobban támogat a tanulmányaim sikeres 

elvégzésében 
3 fő 

Jobban támogat a tanulmányaim sikeres 

elvégzésében 
9 fő 

Kevésbé támogat a tanulmányaim sikeres 

elvégzésében 
4 fő 

Sokkal kevésbé támogat a tanulmányaim sikeres 

elvégzésében 
1 fő 

 

Forrás: GVI: Hallgatói teszt 

 

A felmérésben részt vevő hallgatók közül a többség (n=12) úgy véli, hogy előzetes elvárásaikhoz 

képest az ELTE jobban támogatja őket a tanulmányaik sikeres teljesítésében. 

Megkérdeztük a hallgatókat, hogy adott esetben kikhez fordulnak vagy fordulnának segítségért az 

alábbi problémás helyzetek megoldása érdekében: 

 HA valamilyen eszköz szükséges a tanulmányi követelmények teljesítéséhez, akkor 

jellemzően a kari fogyatékos-ügyi koordinátorhoz fordulnak a válaszadó fogyatékos 

hallgatók (n=10). 

 HA egy kurzuson való részvétel problémát okoz, akkor a leginkább az oktatót keresik meg 

(n=11). 

 HA egy kurzus tananyagának elsajátítása, megértése nehézséget okoz, akkor vagy az 

oktatóhoz (n=7) és/vagy egy évfolyamtársukhoz vagy egy barátjukhoz (n=9) fordulnak 

segítségért. 

 HA egy vizsgán való részvételhez segítségre van, illetve lenne szükségük, a legtöbben (n=8) 

az oktatót keresik meg a problémával, illetve többen fordulnak a hallgatói önkormányzathoz 

megoldásért (n=5). 

 HA anyagi problémák miatt veszélybe kerülne tanulmányaik folytatása, a többségük (n=10) 

szüleikhez, családjukhoz fordulna támogatásért. 

 HA lakhatási problémák miatt veszélybe kerülne tanulmányainak folytatása, akkor leginkább 

szintén a szülőkhöz, családjukhoz fordulnának segítségért (n=8). 

 HA családi problémák miatt veszélybe kerülne tanulmányaik folytatása, akkor a legtöbben 

vagy a tanulmányi osztályt vagy évfolyamtársukat / barátjukat vagy pedig családjukat 

keresnék meg (n=11). 

 HA az egyetem mellett dolgozni szeretnének, ez esetben a válaszadók elég megosztottak, 

illetve úgy tűnik tanácstalanok abban, hogy kihez is forduljanak segítségért a felsorolt 

lehetőségek közül. 

 És végül amennyiben az egyetem után dolgozni szeretnének, leginkább vagy a szüleikhez / 

családjukhoz fordulnának (n=7) vagy pedig a kari fogyatékos-ügyi koordinátort (n=5) 

keresnék fel útmutatásért. 
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9.7.2.3. tábla: Elégedettség a szolgáltatásokkal 

  

teljes 

mértékben 

inkább 

igen, 

inkább 

nem, 

egyáltalán 

nem; 

nem 

ismerem a 

munkáját 

Mennyire elégedett a hallgatói kortárs 

segítők, személyi segítők munkájával? 
5 fő 4 fő   7 fő 

Mennyire elégedett a kari koordinátor 

munkájával? 
11 fő 3 fő   2 fő 

Mennyire elégedett az Ön számára 

fontos információk eljuttatatásával? 
5 fő 6 fő 4 fő 1 fő  

 

Forrás: GVI: Hallgatói teszt 

 

A speciális hallgatók többsége (n=11) inkább elégedett az információáramlással, ők nagyrészt 

ugyanazok, akik úgy gondolják, hogy előzetes elvárásaikhoz képest az ELTE jobban támogatja 

őket a tanulmányaik sikeres teljesítésében. 

A válaszadók döntő többsége (n=14) elégedett a kari koordinátorok munkájával, ám meglepő 

módon akadnak köztük olyanok is, akik nem ismerik a tevékenységüket. 

A hallgatói kortárs segítők munkáját viszonylag kevesen, mindössze 9-en ismerik, ám ők 

elégedettségüknek adtak hangot. 

9.7.3 A szolgáltatás működésének részletes leírása (hallgatói nézőpont) 

Mára a karok többségén sikerült elérni, hogy a potenciális hallgatók a kari nyílt napokon rövid 

tájékoztatást kapjanak az elérhető szolgáltatásokról. Ezt követően a felvételt elnyerők a 

Felvettek.hu oldalon olvashatnak a koordinátori támogatásról és a szolgáltatások 

igénybevehetőségét feltételező regisztrációs folyamatról. Majd a beiratkozáskor minden karon 

személyes tájékoztatást kapnak a koordinátoroktól. Ez a tájékoztatási modell, az elmúlt 2-3 évben 

került bevezetésre és egységesítésre. 

2011 óta beiratkozásnál jelen vannak a fogyatékos-ügyi koordinátorok, amit az egyetemi 

szabályozásban is rögzítettek. Szintén ettől az évtől kezdődően a karok többségén a Tanulmányi 

Osztály vezetője még a beiratkozás előtt kigyűjti és elküldi a koordinátoroknak, hogy kik kaptak 

plusz pontokat a felvett hallgatók közül és ez alapján be lehet azonosítani a speciális szükségletű, 

fogyatékossággal élő hallgatók zömét. Ha nem jelentkeznek a regisztrációs határidőig, akkor 

adott koordinátor telefonon megkeresi őket és felhívja erre a hallgató figyelmét. A koordinátori 

hálózat megalakulása előtt ezek a hallgatók nagyrészt eltűntek, nem jelentkeztek. Ennek oka a 

koordinátorok szerint leginkább abban keresendő, hogy az általános illetve a középiskolákban 

jellemzően a hátrányát élték meg  fogyatékosságuk vállalásának, és stigmatizált szerepbe 

kerültek. Általában semmilyen vagy csak jelentős erőfeszítésekkel elérhető intézményi segítséget 

kaphattak.  

A regisztráció során a koordinátorok felmérik és tisztázzák, hogy milyen szükségletei vannak a 

fogyatékkal élő hallgatónak, és erről a hallgató részére kiállítanak egy hivatalos igazolást, amit 

szükség esetén be tud mutatni az oktatóknak. Természetesen a regisztráció nem kötelező, de arra 

törekszenek, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a még nem regisztrált diák tud-e a 
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regisztrációról és az annak révén elérhető szolgáltatásokról és kedvezményekről. A koordinátorok 

álláspontja szerint a céljuk végső soron nem pusztán a hallgatói regisztráció, hanem az, hogy 

minden koordinátor találkozzon személyesen is a speciális igényű hallgatóval.   

Az ELTE minden karán dolgoznak fogyatékos-ügyi koordinátorok. Az ő feladatuk a karon tanuló 

speciális szükségletű diákok regisztrálása, az emelt normatíva elköltésére tett javaslattétel a 

bizottságok felé, a hallgatók igényeinek a felmérése, a segítségadás megszervezése, az 

akadálymentesség biztosítása, az eszközök beszerzése és kölcsönzése, tanácsadás a speciális 

szükségletű hallgatók és az oktatók számára. A koordinátorok munkáját karonként eltérő 

elnevezésű bizottságok (pl. esélyegyenlőségi bizottság vagy segítői hálózat) támogatják szorosan 

együttműködve a Hallgatói Önkormányzatokkal.  

2009/2010-es tanévtől kezdődően egyetemi fogyatékos-ügyi koordinátor fogja össze a kari 

koordinátorok munkáját és hajtja végre az egész egyetemet átfogóan érintő fogyatékos-ügyi 

intézkedéseket, programokat. A regnáló rektor megnyerésével azóta jelentős eredményeket értek 

el, amelyekre korábban nem lett volna valós esélyük. Ezek az alábbiak: 

 Segítő eszközök kedvezményes beszerzése mind a nyolc karra (például: szöveg 

képernyőolvasó és nagyító program, nagyítás biztosítása minden kari könyvtárakban, 

domborító
54

 készülékek, rádióadós FM szisztémájú hallókészülékek, dinamikus hangosító 

berendezések, hordozható videonagyító eszközök, etc.); Ezen készülékek és 

segédeszközök igénylését a koordinátoroknál kell jelezniük a fogyatékkal élő 

hallgatóknak, akik ki lettek képezve a kezelésükre; 

 A beszerzett eszközök működtetéséhez kapcsolódó tréning a koordinátorok részére. 

 Kollégiumok EU-szabványoknak megfelelő akadálymentesítésének megkezdése, speciális 

férőhelyek (szobák) kialakítása – jelenleg három ELTE kollégiumban alakítottak ki ideáig 

akadálymentes lakóegységet; 

 Jegyzetelő szolgáltatás. Jegyzetelő szolgáltatás elvileg bármely karon nyújtható. Ehhez 

kétféle lehetőség áll rendelkezésre: vagy egy hallgatótárs, mint személyi segítő a 

megállapított és szerződésben rögzített munkájába tartozóan jegyzetel és ezt a fogyatékos 

hallgatónak átadja. Ez esetben nincs semmilyen speciális képzés. A második típus, ami 

profibb megoldás, hogy kifejezetten jegyzetelői munkára kötnek megbízási szerződést a 

hallgatóval. Ez esetben el kell végeznie az FSZK online képzését, és a sikeres vizsgáról 

szóló tanúsítványt be kell mutatnia. A második esetet tipikusan a hallássérült hallgatók 

szokták igényelni. A jegyzetelőkkel, személyi segítőkkel hallgatói munkaszerződést köt a 

Kar és a bérüket a fogyatékos hallgatók után járó emelt normatívából fizetjük. A profi 

jegyzetelők és a hallgatók összeillesztése úgy történik, hogy a kari koordinátor év elején 

felméri az igényeket a fogyatékos hallgatóknak küldött felhívásban. A visszaérkező 

válaszok alapján a HÖK-ön keresztül meghirdeti a jegyzetelő képzést, majd kiválasztja a 

hallgatókat. A kiválasztás alapja: a fogyatékos hallgató és a jegyzetelő órarendbeli 

                                                           
54

 Ennek a készüléknek a segítségével vak hallgatóknak síkbeli ábrákat relief formában tapinthatóvá lehet tenni (pl. 

tapintható térképek; folyamatábrák; grafikonok, stb.) 
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hasonlósága. Az FSZK képzés ingyenes, regisztrációhoz kötött, csak a 2000 forintos 

vizsgadíjat kell kifizetni. Jelenleg az IK-n és a Bárczin van ilyen profi jegyzetelő 

szolgáltatás.  

 Állásbörzék szervezése
55

, az elhelyezkedés támogatása, karrier-tanácsadás végzős vagy 

már végzett speciális szükségletű (megváltozott munkaképességű) hallgatók számára, 

illetve ezzel párhuzamosan érzékenyítő tréningek a munkáltatók részére. A munkavállalás 

támogatás azért is lenne kiemelkedően fontos terület, mert a hallgatói lekérdezés alapján 

viszonylag nagyfokú tanácstalanság érzékelhető a regisztrált speciális hallgatók körében. 

Az egyetem fogyatékosokat segítő koordinációs rendszere célcsoportjának tekinti az egyetem 

valamennyi speciális igényű hallgatóját, ide értve a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 

Törvény 147. § 8. szerint azon speciális hallgatókat, akik testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, 

autista, megismerés és viselkedésfejlődési rendellenességűek. Bár a törvény nem írja elő, segítik 

a tartósan, vagy krónikusan beteg hallgatókat is. A rendszer által nyújtott elérhető eszközök és 

szolgáltatások így – ma már – elvben bárki számára hozzáférhető aki beiratkozott és egyben 

speciális szükségletű hallgatóként regisztrált az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. Utóbbi 

elem rendkívül fontos momentum ebből a szempontból, ezért már a beiratkozáson túl az 

egyetemi nyílt napokon, illetve a felvettek körében a gólyatáborokban és személyes tájékoztató 

előadások formájában mielőbb próbálják felhívni erre a hallgatók figyelmét. 

A szolgáltatásról való tájékoztatás kapcsán ki kell emelni azt, hogy az egyetemi koordinátor 

kinevezése erősítette a szakmai támogatást és elősegítette a stratégiai gondolkodást, valamint a 

programok és koncepciók egységes kialakításának megvalósulását. Ez magával hozta és bővítette 

a pályázati lehetőségek körét, amit már önmagában is fémjelez az elnyert pályázatok számának 

növekedése. Ez a szemléletváltozás a kommunikáció egységesítésére és az információs csatornák 

szélesítésére is jó hatással volt. A karok honlapjaira egységesen felkerültek a koordinátori 

rendszerrel és a speciális szükségletű hallgatók támogatásával kapcsolatos tudnivalók. Ezen felül 

az információk elérhetők az ELTE központi honlapján is.  

A fókuszcsoportban illetve az azt megelőző és előkészítő interjún világossá vált, hogy az 

egyetemi koordinátor nagy hangsúlyt fektet az aktív kommunikációra, így 2011 óta a 

beiratkozáskor valamint a gólyatáborokban a kari koordinátorok már személyesen is felhívják 

erre az érintett hallgatók (és egyre inkább az oktatók) figyelmét.  

A szakmai támogatással járó központosítás ez esetben egyértelműen javított a tájékoztatás 

minőségén, azonban az eddigi tapasztalatok alapján további fejlesztésekre lenne szükség – 

elsősorban a hallgatók által preferált online közösségi média használatában, és az általuk nyújtott 

lehetőségek kihasználásában. A fókuszcsoporton résztvevők többségének véleménye szerint ezzel 

növelni lehetne a szolgáltatást igénybe vevők és a regisztráló hallgatók arányát. 

                                                           
55

 Évente általában egy állásbörze van speciális szükségletű hallgatóknak, melyet a HBLF-fel és az IBM-mel 

közösen szoktak tartani. Ezek nyitott események és átlagban 5-10 ELTE hallgató vesz részt rajtuk. Az egyetemi 

koordinátor elmondta, hogy a nagyobb cégek közül az IBM és a MOL is alkalmazott már ELTE-n tanuló végzős 

fogyatékos hallgatót gyakornoki munkára, ám az a tapasztalata, hogy az elvárásaik gyakran nagyon messze állnak a 

valóságtól és hosszútávon nem jellemző, hogy alkalmaznák őket. 

http://www.elte.hu/hallgatok/spec
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További tapasztalat, hogy ugyan a kari koordinátor e-mailben rendszeresen tájékoztat minden 

regisztrált fogyatékos hallgatót az aktualitásokról, a csoportnak szinte egyöntetűen az volt a 

véleménye, hogy önmagában nem elég a hallgatókat tájékoztatni, hanem rendkívül fontos az 

oktatókkal történő kooperáció és tájékoztatás is. A szolgáltatás(ok) igénybe vételéhez az 

szükséges, hogy a hallgató a megfelelő igazolásokkal időben regisztráljon a kari fogyatékos-

ügyi koordinátornál, ellenkező esetben elesik az igénybevehető szolgáltatások és támogatások 

jelentős körétől.  

Tapasztalataik szerint minden évben egyre több a regisztráló hallgató az ELTE-n, ami a 

koordinátorok szerint részben a személyes utánajárás és meggyőzés eredménye.  

9.7.3.1. tábla: Fogyatékkal élő hallgatók létszáma az ELTE 2013-ban  
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ÁJK 5 2 4 11 1 1 24 14 5 2 3 

BGGYK 7 8 6 11 1 0 33 18 3 10 3 

BTK 17 9 34 35 2 3 100 54 32 10 4 

IK 2 1 5 16 0 4 28 16 5 5 2 

PPK 8 9 5 21 0 0 43 22 15 5 1 

TÁTK 3 3 5 5 0 0 17 8 1 6 2 

TÓK 0 0 1 5 0 0 6 6 0 0 0 

TTK 1 3 2 19 3 4 32 15 14 2 1 

Össz.: 43 35 61 123 7 12 283 153 75 40 16 
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ŐSZI SZEMESZTER 

Kar Fogyatékosság típusa 
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ÁJK 6 2 5 16 1 1 31 14 6 2 9 

BGGYK 9 9 7 17 1 0 43 13 16 9 5 

BTK 15 10 30 34 4 4 97 30 54 6 7 

IK 3 1 4 15 0 6 29 12 11 5 1 

PPK 8 7 1 5 0 0 21 8 13 0 0 

TÁTK 3 1 4 5 0 0 13 8 2 0 0 

TÓK 0 0 0 6 0 0 6 1 4 1 0 

TTK 1 6 6 24 3 4 34 16 26 1 1 

Össz.: 45 36 57 122 9 15 274 102 132 23 23 

*ÁT= Állami támogatott; ÁÖ=Állami ösztöndíjas; KT= Költségtérítéses; ÖK=Önköltséges. 

Forrás: Forrás: egyetemi koordinátor 

 

A fenti táblázatokból is látható, hogy összesen közel 300-an (pontosan a két félév átlagában 279-

en) regisztráltak a 2013/2014-es tanévben
56

 a koordinátoroknál, akiknek több mint 80%-a 

államilag támogatott formában vagy állami ösztöndíjasként tanul a mostani félévben. A karok 

közül messze a BTK a leginkább érintett, a maga közel száz speciális hallgatójával, ami az összes 

regisztráltnak több mint harmada. 

A szakértői fókuszcsoportos beszélgetésen a koordinátorok becslése szerint intézményi szinten 

körülbelül 40-50 százalékuk vesz igénybe szolgáltatást. Ez az arány kari szinten némileg eltérő, a 

BGGYF Karon és a TOF Karokon inkább többen (kb.: 60%), a BTK-án és a TTK-án kevesebben 

(50% alatti) vannak azok, akik semmiféle szolgáltatást nem használnak. A fókuszcsoporton 

résztvevők egybecsengő véleménye szerint ez természetes, hiszen a szolgáltatások igénybevételét 

több változó is befolyásolhatja, nemcsak az adott hallgató szociális helyzete (a szülők státusa), 

hanem például fogyatékosságának típusa, súlyossága és a személyisége is. 

A karok között további eltérő sajátosságok vannak. A BTK-án létezik egy önkéntes kortárs 

segítői hálózat, a TTK-n pedig a mentori hálózat, amin keresztül – ha kérik – segítséget 

kaphatnak a regisztrált hallgatók. BGGYK-n pedig működik egy külön támogató szervezet, a 

Speciális Szükségletű Hallgatók Segítő Testülete (SHST). 

Becslésük szerint, összintézményi szinten a speciális szükségletű hallgatók nagyjából 15-20 

százaléka, azaz 50-60 fő nem regisztrál. Ennek egyik fő okát abban látják, hogy a hallgatók – 

általában a rossz általános- és középiskolai berögződések (stigmatizációs folyamatok) miatt - nem 

vállalják fel fogyatékosságukat.  

                                                           
56

 2003-ban 231 speciális igényű hallgatót tartottak nyílván az ELTE-n.  

http://www.barczi.elte.hu/oktatas/shst
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A koordinátori segítő hálózat a következő szolgáltatási elemeket (megsegítési formákat) tudja 

biztosítani jelenleg a koordinátoroknál regisztrált, fogyatékkal élő hallgatók részére: 

 A speciális igények felmérése, megbeszélése a hallgatóval, azokról igazolás készítése (pl. az 

előadáson használt diák, vagy fóliák megküldése a hallgatónak digitális formában; 

jeltolmácsolás; jegyzetelő alkalmazása, írásbeli vizsga kiváltása szóbelire, vagy fordítva, egy 

a sérülés miatt nem teljesíthető tárgy helyett másik tárgy teljesítése, tananyag adaptáció, a 

vizsgán többletidő biztosítása stb.); 

 Személyi segítő és jegyzetelő biztosítása; 

 Speciális eszközök kölcsönzése
57

; 

 Kari könyvtárak akadálymentesítése (akadálymentes számítógépes munkaállomások, 

olvasó készülékek); 

 Igény szerint fókuszcsoportos megbeszélések a speciális szükségletű hallgatókkal, 

leginkább azért, hogy a fogyatékos hallgatók is megismerjék egymást; 

 Egyéni tanácsadás; 

 Akadálymentes nyelvtanulást segítő laborok: Egyetemünkön két olyan nyelvi labor is 

működik, melyet az ELTE bármelyik hallgatója használhat az akadálymentes és önálló 

nyelvtanulás érdekében: 

 Speciális nyelvi kurzusok fogyatékossággal élő hallgatók számára a TTK és a BTK 

Karokon, de az ELTE bármelyik hallgatója igénybe veheti.  

 ELTE TTK Médiatár 

 ELTE BTK Esélyegyenlőségi szoba
58

 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a koordinátori hálózat kiépülésével elérhetővé váló 

szolgáltatások rendkívül fontosak azon speciális szükségletű hallgatók számára, akik nem 

képesek önerőből biztosítani a tanulmányaik elvégzéséhez szükséges eszközöket. Számukra a 

rendszer mind szakmai, tanulmányi segítséget, mind pedig speciális eszköz hozzáférést nyújt, 

mely nagyban segítheti, hogy a tanulmányaikra koncentráljanak. Ezt a folyamatot erősítené meg 

egy támogató iroda létrehozása, amely levenné a hallgatók és egyben az oktatók válláról az 

olykor nehézkes operatív teendőket. Erre a pontra „A szolgáltatás finanszírozás és fejlesztése” 

fejezetben még kitérünk. 

A horizontális szempontok  szolgálják, hogy a koordinátori hálózat nemcsak a színvonalasabb 

oktatást és az esélyegyenlőséget – ami ebben az esetben lényegében a hátránykompenzáció – 

segíti elő, hanem tevékenységével csökkenti a lemorzsolódási kockázatot, amely ebben a 

speciális csoportban fokozottan jelentkezhet. Hozzájárul a hallgatók szakmai, közösségi és 

                                                           
57

 Ez a lehetőség mindenki számára ingyenes minden karon. Amire a leginkább igény lenne a hallgatók részéről az a 

laptop, azonban sajnos nincs elegendő hordozható számítógép és egyéb informatikai eszköz a jelenleg hatályos 

kormányrendelet korlátozása miatt. Ennek nagyon várják már a feloldását.  
58

 Mivel a BTK-n van jelenleg a legtöbb speciális szükségletű (közel 100) hallgató, ezért itt lett létesítve az 

esélyegyenlőségi szoba, amelyben vannak azok a speciális eszközök, melyeket a fogyatékos hallgatók akár a 

szobában, akár kölcsönözve használhatnak. Itt tartja fogadóóráját a kari koordinátor és itt van az akadálymentes 

nyelvi labor is.  
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személyes kapcsolathálójának a fejlesztéséhez is, melynek eredményeként könnyebben és 

bátrabban ismerkednek a nem fogyatékos hallgatókkal. Ezek – és különösen a fókuszcsoporton 

elhangzottak – alapján kijelenthetjük, hogy a FKR rendszer az abban regisztráló hallgatókat 

hozzásegíti az egyetemi követelmények sikeres teljesítéséhez, továbbá a végzés után a speciális 

hallgatók számára rendezett állásbörzék és céges kapcsolatok kialakítása támogatást nyújt az 

elhelyezkedéshez és a karrierépítéshez. Így az egyetemi szintű koordinátori hálózat 

kialakításának köszönhetően elérhetővé vált programok beválását jónak értékelhetjük.  

9.7.4 A szolgáltatás működésének részletes leírása (intézményi nézőpont) 

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen 2000 óta folyik a fogyatékossággal és krónikus 

betegséggel élő hallgatók szervezett támogatása. Kezdetben ezt a tevékenységet kizárólag a kari 

koordinátorok végezték. Munkájuk hatékonysága nagyban függött az adott kar támogatásától 

(voltak karok, ahol ez például egyáltalán nem működött), valamint sok múlt az adott koordinátor 

szakmai felkészültségén, de leginkább elhivatottságán. Épp ezért fontos megjegyezni, hogy a 

koordinátorok társadalmi munkában, mindenféle anyagi javadalmazás nélkül végzik munkájukat. 

Az FKR programjait és az általa elérhető segítő szolgáltatásokat kari szinten a koordinátorok 

fogják össze. Ez jellemzően egy kapcsolattartói, és egy támogatói feladatkört foglal magában.  

A koordinátori hálózat elsődleges célja a szakmai, minőségi szolgáltatások azonos szintre hozása, 

másodsorban pedig az, hogy a különböző pályázatokban egyetemi szinten is részt tudjanak venni, 

továbbá az, hogy a „fogyatékos ügy” ne csak kari, hanem egyetemi szinten is képviselve legyen 

és végül de nem utolsó sorban az, hogy több segítséget, szakmai támogatást kapjanak napi 

munkájukhoz a fogyatékos koordinátorok.  

A beszélgetésben kiemelték, hogy a koordinátori hálózat létrejöttével és az egyetemi koordinátor 

kinevezésével már nem szükséges a karoknak külön-külön küzdeniük az egyetem vezetésével. 

Továbbá megemlítették, hogy a felettes szakmai koordinációnak köszönhetően a törvényi 

szabályozásokat egyértelművé tették, segítették értelmezni a koordinátorok számára, mivel a 

koordinátorok jellemzően gyógypedagógus szakemberek. Az egyik résztvevő egy példán 

keresztül világította meg, hogy az egyetemi koordinátor miként lehet nagy segítségére a kari 

kollégáinak. Az egyik kari fogyatékos-ügyi koordinátor megkérte az egyetemi koordinátort, 

mutassa és tanítsa meg, hogyan kell egy fogyatékos emberrel egy regisztrációs beszélgetést 

lefolytatni. Egyöntetű vélemény, hogy a hálózat megalakulásával olyan fórum jött létre, ahol meg 

tudják beszélni a problémákat és ezáltal esetmegbeszélésekre is használható, ami jelentős 

előrelépés a korábbiakhoz képest. 

A hallgatói pályázatok megismerésében, figyelésében és továbbításában is határozottan javult a 

helyzet a csoport tagjai szerint, és általában sokat javult a koordinátorok (karok) közötti 

információáramlás is. 

A fókuszcsoport alapján a koordinátorokat elsődlegesen a segítő munka fontosságának tudata és 

értéke állítja a programok mellé. Mivel a koordinátorok gyakran hallgatók és gyakorlatilag 

mindennemű ellenszolgáltatás nélkül tevékenykednek, elsősorban a munkájuk és erőfeszítéseik 
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nagyobb – nem feltétlenül anyagi értelemben, sokkal inkább gesztusokban mérhető - elismerését 

várnák el az egyetem jelenlegi vezetésétől, továbbá az ügy hangsúlyosabb kezelését, nagyobb 

támogatását szeretnék elérni, ami megítélésük szerint jelenleg nem annyira az egyetemi 

vezetésen, hanem sokkal inkább a felsőoktatást felügyelő oktatáspolitikán, rendszeren múlik. 

9.7.5 A szolgáltatás finanszírozása és fejlesztése 

A FKR esetében rendkívül fontosnak tűnik, hogy a speciális hallgatók támogatásának 

megszervezése ugyan egészen 2000-ig nyúlik vissza, átfogó programok finanszírozására csak az 

elmúlt 3-4 évben nyílt lehetőség. Ám a rendszer még közel sem működik stabil alapokon. Ugyan 

a hálózat kiépülésével és a probléma egyetemi szintre helyezésével megnyílt az 

érdekérvényesítés, valamint különböző pályázati források felé történő nyitás lehetősége, a 

működési források kimerülnek a fogyatékos hallgatók után járó normatív támogatásban (ami 

minden hallgató után 130.000 Forint lenne), ám 2013 óta ennek csak az egyharmadát kapják meg 

a kormányzati megszorítások miatt. Így vélekedésük szerint a pénzhiány az elsődleges korlátja a 

szolgáltatások kiterjesztésének, ez pedig a lehetőségeket erősen behatárolja, a tervek 

megvalósítását gátolja (pl. a Lágymányosi kampusz akadálymentesítése nem lesz meg). 

Tapasztalataik szerint a felsőoktatásban lényegesen megnehezült az eszközbeszerzés. Például 

minden 100.000 Ft feletti eszközbeszerzést egyénileg kell kérvényezni a Magyar 

Államkincstártól, és általában egy év mire megkapják az engedélyt, de sajnos gyakori, hogy 

elutasítják (pl. brialle kijelző, olvasó). Ebben az esetben nonprofit szervezetek, alapítványok felé 

irányítják a hallgatót. 

Az egyik koordinátor elmesélte, hogy hiába állna a karon rendelkezésre egy éves keretösszeg, 

nem tudják elkölteni, nem tudnak vele mit kezdeni, mert amire szükség lenne, azt nem fedezi ez a 

keret. Mégis muszáj elkölteni adott költségvetési évben kevésbé hasznos eszközökre, mert 

különben elveszik. 

Az egyetemi fogyatékos-ügyi koordinátor látja át leginkább a szcéna finanszírozását, és a 

programok gazdasági hátterét. Elmondása szerint a koordinátori rendszer egyre inkább szűkölő 

pénzügyi háttérrel, finanszírozással bír, köszönhetően annak, hogy az állami fogyatékos 

normatívának csak egy részét használhatják fel. 

Ami a fejlesztési terveket illeti, jelenleg is számos folyamat zajlik. Az egyik a levelező szakosok 

beengedése a programba, a másik a kollégiumok EU-s szabványok szerinti akadálymentesítése, 

illetve ennek megfelelő szobák kialakítása. Utóbbi a források szűkössége miatt csak lassan halad. 

Mivel egyelőre a keretek kialakításán vannak csak túl, még nem kerülhetett napirendre, és 

megfelelő ösztönzők híján nehezen válhat gyakorlattá a koordinátorok teljesítményértékelése. 

Továbbá sztenderdizált kérdőíves felméréseken alapuló rendszeres visszacsatolás (pl. évenkénti 

speciális hallgatói megelégedettségi felmérések) sincs még beiktatva a rendszerbe. A 

koordinátorok látják mindezek szükségességét, ám jelenleg nem tartják időszerűnek, mivel a 

meglévő feladatokon túl, a munkájuk illetve hallgatói tanulmányaik mellett mindezt 

szabadidejükben pusztán lelkesedésből nehezen tudnák  elvégezni. 
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A koordinátorok nagyjából egybehangzó véleménye szerint az oktatók általában nem szívesen 

áldozzák idejüket plusz munkára (pl. egyéni tanrendek összeállítása; egyéni vizsgáztatás, stb). Az 

egyetemi koordinátor meggyőződése szerint ezt a helyzetet orvosolhatná egy segítő 

szakemberekből álló speciális szükségletű hallgatókat támogató, operatív iroda létrehozása, 

amely elküldené az oktató helyett a szükséges dokumentumokat, és elvégezné a szükséges 

technikai teendőket (az egyetemi koordinátor itt a pécsi és a debreceni tudományegyetemeket 

említette meg pozitív és működő példaként). Ez azonban új státusok kialakítását és költségvetési 

forrás hozzárendelését igényli, amelyet forráshiányra hivatkozva 2012-ben nem támogatott az 

egyetem vezetése.  

9.7.6 A szolgáltatás adaptálhatósága 

Az adaptálhatóság kapcsán a beszélgető partnerek az alábbiak feltételekre hívták fel a figyelmet: 

 Szükséges egy szakmai bázis, jelen esetben ez a Gyógypedagógiai Kar, és ezen belül is 

egy szakmailag elismert szervező szakember, aki a kérdést szívügyeként kezeli és képes a 

koordinátorok mozgatására, és egyfajta motorként működik; 

 Az egyetemi vezetés aktív támogatása – legalább rektori vagy rektor-helyettesi szinten, a 

kérdés iránt fogékony felsővezetői elhatározás és támogatás; 

 Elhivatott emberek, akik szeretnének segíteni másokon; egy jó csapat; 

 Nyílt, fogyatékos hallgatói fórumok, problémáik megismertetése mindenekelőtt a 

vezetéssel, az oktatókkal és a többi hallgatóval; 

 Ahhoz, hogy ezeken felül, jól működjön a koordináció, szükség lenne… 

o …erkölcsi megbecsültségre. Sajnos tapasztalataik szerint ez az ELTE-n minimális, és 

a koordinátorok alig kapnak pozitív visszajelzést vezetéstől. Ezért is nagy a kiégés 

veszélye, bizonyos karokon (PPK, TTK, BTK) sűrűn változik a koordinátorok 

személye, amely nagyban megnehezíti a munkát és az együttműködést. 

o …a már említett támogatói szolgálat (iroda), működtetésére, akár külső alvállalkozói 

vagy pályázati formában.  

o …az eszközbeszerzést és pályázási lehetőségeket korlátozó rendeletek feloldására. 
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10. Sport és egyéb közösségi szolgáltatások 

10.1 Sportszolgáltatások 

10.1.1 Szolgáltatások jellemzői 

A legfontosabb szolgáltatások értékelése az alábbi táblában tekinthető át.  

10.1.1.1. tábla: Legfontosabb szolgáltatások értékelése – sport 

 

 Legfontosabb Második legfontosabb Harmadik legfontosabb Negyedik legfontosabb 

BCE 
Testnevelés 

órák 
jó 

Szabadidő-

sport 
megfelelő Versenysport megfelelő Mentorálás megfelelő 

BME 
Testnevelés 

óra 
jó Sportkörök jó 

Pályabérlési 
lehetőség 

jó Bajnokságok jó 

DE 
testnevelés 

óra 
jó 

Szabadidő-

sport 
jó versenysport jó   

DF 

Hallgatók 
sportolási 

lehetőségének 

biztosítása. 

jó 

Hallgatók 
tanórán kívüli 

sportolási 

lehetőségeik. 

jó 

MEFS 
sportesemény

eken való 

részvétel. 

jó   

ÓE 
Testnevelés 

órák tartása 
jó 

Tanórán 

kívüli 

sportolási 
lehetőség 

megfelelő 
szakosztályok 

működtetése 
jó 

sportversenyek 

rendezése 
megfelelő  

PE 
Kötelező 

testnevelés 

biztosítása 

jó 
Szabadidő-

sport 
jó 

amatőr 
versenysport 

megfelelő 
profi 

versenysport 
megfelelő 

SZTE 
Kötelező 

testnevelés 

órák 

jó 
szabadidős 

sportprogram

ok 

jó 
alkalmi 

sportrendezvé

nyek 

jó 

a város 

sportéletébe 

való 
bekapcsolódás 

jó 

 Szolg. 
megnevezése 

szolg.  
működése 

Szolg. 
megnevezése 

Szolg. 
működése 

Szolg. 
megnevezése 

Szolg. 
működése 

Szolg. 
megnevezése 

Szolg. 
működése 

 

Forrás: GVI – Online szakértői survey 

 

Elmondható, hogy a válaszoló intézményekben nagyon eltérő arányban vesznek részt a 

sporttevékenységben órai keretek között. Az Óbudai Egyetemen minden hallgató, a Debreceni 

Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen a hallgatók mindössze 20 százaléka vesz részt a 

sportéletben. Tanórai kereteken kívül, a BME-t leszámítva, minden válaszoló intézmény becslése 

szerint kisebb arányban sportolnak a hallgatók, mint tanórai keretek között. 

10.1.1.2. tábla: Tanórai keretben sporttevékenységben résztvevő hallgatók becsült aránya 

 

 

 BCE BME DE DF ÓE PE SZTE 

Tanórai keretben sporttevékenységben 

résztvevő hallgatók becsült aránya 
35% 30% 20% 60% 100% 60% 20% 

Tanórai kereteken kívül rekreációs céllal 

sportoló hallgatók becsült arányai 
20% 45% 17% 20% 10% 15% 10% 

A nappali tagozatos hallgatók között az 

igazolt sportolók aránya 
NA 3% 4% NA 10% 6% 3% 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A táblázatban szereplő arányok csak becslések és nem pontos nyilvántartások eredményei. 
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Összességében elmondható, hogy a sport alterülethez tartozó vizsgált két elemi szolgáltatás 

mindegyike az intézmények többségében működik. Ezen elemi szolgáltatások szervezési szintjét 

tekintve kevésbé vegyes, többségük inkább intézmény szinten szervezett.  

10.1.1.3. tábla: Szolgáltatási paletta – Sport 

 Működő 

aktív 

szolgáltatás 

(%) 

Szervezési szint (%) 
Intézményi 

szinten 

elérhető 

Minden 

karon 

elérhető 

Karok 

többségénél 

elérhető 

Campusokon 

elérhető 

Karok 

kisebbségén 

elérhető 

Szervezett 

bajnokság 
60,0 66,7 0,0 4,8 9,5 14,3 

Sportegyesület 57,1 80,0 0,0 0,0 15,0 5,0 
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A működő aktív szolgáltatás minősítés z intézményi honlapokon található információ alapján 

került meghatározásra. Ha egy elemi szolgáltatás online „nem látható”, akkor a tényeges működéstől függetlenül 

nem kaphatott működő aktív szolgáltatás minősítést.  

Az online adatgyűjtés alapján az egyes elemi szolgáltatások esetében felmerülő hozzáférési 

korlátozások az alábbi arányban fordulnak elő. 

10.1.1.4. tábla: Működő aktív szolgáltatások hozzáférési korlátjai – Sport 

 Hozzáférési korlátozások (%) 

 Anyagi Létszám Szociális 

Szervezett bajnokság 4,8 66,7 0,0 

Sportegyesület 40,0 60,0 0,0 
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A táblázatban az intézményi honlapok alapján jól működő szolgáltatásként jellemzett elemi 

szolgáltatások szerepelnek. 

A labdarúgás (69%), röplabda (66%), kosárlabda (63%) a három leginkább elterjedt sportág, ami 

a felsőoktatási intézményekben gyakorolható. 

10.1.1.5. tábla: Gyakorolható sporttevékenységek az intézményekben 

Sport Működő aktív szolgáltatás (%) 

Labdarúgás 68,6 

Röplabda 65,7 

Kosárlabda 62,9 

Konditerem 60,0 

Tenisz 60,0 

Torna 57,1 

Küzdősportok 51,4 

Egyéb teremsportok 51,4 

Kézilabda 48,6 

Úszás 40,0 

Tánc 34,3 
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A működő aktív szolgáltatás minősítés z intézményi honlapokon található információ alapján 

került meghatározásra. Ha egy elemi szolgáltatás online „nem látható”, akkor a tényeges működéstől függetlenül 

nem kaphatott működő aktív szolgáltatás minősítést. 
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A válaszoló intézményekben leginkább a labdarugás, kosárlabda és röplabda sporttevékenségek 

vannak megszervezve.  

10.1.1.6. tábla: Intézményi szervezet sportélet jellemzői 

 

  BCE BME DE DF PE SZTE 

Atlétika 
Intézményen belüli bajnokságo(ka)t szerveznek X X     X X 

Rendszeresen szerveznek sportági eseményeket, versenyeket     X     X 

Futball 
Intézményen belüli bajnokságo(ka)t szerveznek X X X X X X 

Rendszeresen szerveznek sportági eseményeket, versenyeket   X X X X X 

Kézilabda 
Intézményen belüli bajnokságo(ka)t szerveznek X   X       

Rendszeresen szerveznek sportági eseményeket, versenyeket       X     

Kosárlabda 
Intézményen belüli bajnokságo(ka)t szerveznek X X X   X X 

Rendszeresen szerveznek sportági eseményeket, versenyeket X X X X X   

Röplabda 
Intézményen belüli bajnokságo(ka)t szerveznek X X X       

Rendszeresen szerveznek sportági eseményeket, versenyeket X X X   X X 

Úszás 
Intézményen belüli bajnokságo(ka)t szerveznek X X X       

Rendszeresen szerveznek sportági eseményeket, versenyeket   X X       

Kondi, erősítés 
Intézményen belüli bajnokságo(ka)t szerveznek X X X   X   

Rendszeresen szerveznek sportági eseményeket, versenyeket     X       

Torna, fitness, 

jóga 

Intézményen belüli bajnokságo(ka)t szerveznek X X         

Rendszeresen szerveznek sportági eseményeket, versenyeket     X       

Társas tánc, 

néptánc 

Intézményen belüli bajnokságo(ka)t szerveznek X           

Rendszeresen szerveznek sportági eseményeket, versenyeket     X       

Küzdő-sportok 
Intézményen belüli bajnokságo(ka)t szerveznek X           

Rendszeresen szerveznek sportági eseményeket, versenyeket             

Tenisz 
Intézményen belüli bajnokságo(ka)t szerveznek X X X X     

Rendszeresen szerveznek sportági eseményeket, versenyeket   X X     X 

Pingpong, tollas 
Intézményen belüli bajnokságo(ka)t szerveznek X X X X     

Rendszeresen szerveznek sportági eseményeket, versenyeket   X X       

Egyéb 
Intézményen belüli bajnokságo(ka)t szerveznek X   X X     

Rendszeresen szerveznek sportági eseményeket, versenyeket    X       
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hat intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 
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Az intézmények dominánsan saját sport infrastuktúrával rendelkeznek – az állítás alól kivételt 

képez az uszoda, hiszen ebben az esetben jellemzően bérelt infrastruktúrán keresztül biztosítják 

az ide köthető sporttevékenységet. 

10.1.1.7. tábla: Intézmények által biztosított sportolási lehetőségek 

 BCE BME DE DF ÓE PE SZTE 

Atlétika Nem biztosít 
Saját 

infrastruktúra 
Saját 

infrastruktúra 
Részben saját Nem biztosít Részben saját Nem biztosít 

Labdarúgás 
Bérelt 

infrastruktúra 

Saját 

infrastruktúra 

Saját 

infrastruktúra 

Saját 

infrastruktúra 
Részben saját 

Bérelt 

infrastruktúra 

Saját 

infrastruktúra 

Kézilabda 
Bérelt 

infrastruktúra 
Bérelt 

infrastruktúra 
Saját 

infrastruktúra 
Saját 

infrastruktúra 
Bérelt 

infrastruktúra 
Részben saját 

Saját 
infrastruktúra 

Kosárlabda Részben saját 
Saját 

infrastruktúra 

Saját 

infrastruktúra 

Saját 

infrastruktúra 
Részben saját 

Saját 

infrastruktúra 

Saját 

infrastruktúra 

Röplabda 
Saját 

infrastruktúra 
Saját 

infrastruktúra 
Saját 

infrastruktúra 
Saját 

infrastruktúra 
Saját 

infrastruktúra 
Saját 

infrastruktúra 
Saját 

infrastruktúra 

Úszás 
Bérelt 

infrastruktúra 

Bérelt 

infrastruktúra 

Bérelt 

infrastruktúra 

Bérelt 

infrastruktúra 

Bérelt 

infrastruktúra 

Bérelt 

infrastruktúra 
Nem biztosít 

Kondi, 

erősítés 

Saját 

infrastruktúra 

Saját 

infrastruktúra 

Saját 

infrastruktúra 

Saját 

infrastruktúra 

Saját 

infrastruktúra 

Saját 

infrastruktúra 

Saját 

infrastruktúra 

Torna, 

fitness, jóga 

Saját 
infrastruktúra 

Saját 
infrastruktúra 

Saját 
infrastruktúra 

Saját 
infrastruktúra 

Saját 
infrastruktúra 

Saját 
infrastruktúra 

Saját 
infrastruktúra 

Társas tánc, 

néptánc 

Saját 
infrastruktúra 

Saját 
infrastruktúra 

Saját 
infrastruktúra 

Saját 
infrastruktúra 

Nem biztosít 
Saját 

infrastruktúra 
Saját 

infrastruktúra 

Küzdősportok Részben saját 
Saját 

infrastruktúra 

Saját 

infrastruktúra 
Nem biztosít 

Saját 

infrastruktúra 

Saját 

infrastruktúra 

Saját 

infrastruktúra 

Tenisz 
Bérelt 

infrastruktúra 
Saját 

infrastruktúra 
Saját 

infrastruktúra 
Saját 

infrastruktúra 
Saját 

infrastruktúra 
Saját 

infrastruktúra 
Saját 

infrastruktúra 

Pingpong, 

tollas 
Részben saját 

Saját 

infrastruktúra 

Saját 

infrastruktúra 

Saját 

infrastruktúra 

Saját 

infrastruktúra 

Saját 

infrastruktúra 

Saját 

infrastruktúra 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hét intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 

A válaszoló intézmények infrastrukturális kapacitásaik döntő részét saját céljaik megvalósítására 

használják – ennek mértéke azonban intézményenként változik. A BCE esetében ez az arány 95 

százalék, a DF esetében pedig mindössze 60 százalék. A fennmaradó kapacitást az intézmények 

bérbeadással hasznosítják.  

10.1.1.8. tábla: Intézményi sport infrastruktúra kihasználása 

 
Forrás: GVI: Online survey 

Értelmezési korlátok: A táblázatban szereplő arányok csak becslések és nem pontos nyilvántartások eredményei. 
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10.1.2 A beavatkozások jellemzői 

 

A kutatásba bevont beavatkozások köre, sikerességük 

Összesen 8 intézmény szakértői számoltak be arról, 

hogy az utóbbi időben valamilyen beavatkozás 

történt a sport szolgáltatások terén. A megadott 

szakértőkön túl, főként a hallgatói önkormányzat 

elnökei említettek még e témájú 

szolgáltatásfejlesztéseket. Ez jól mutatja, hogy a 

sportszolgáltatásoknak áttételesen jelentős hatásuk 

van az egyetemi hallgatói életre is.  

Az alterületen megvalósuló beavatkozásokat három nagy területre oszthatjuk. Az első csoportba 

tartoznak az infrastruktúrafejlesztések és az ezek következtében megvalósuló szolgáltatásbővülés, 

a második csoportba tartoznak a különböző szervezett sportolási lehetőségek, rendezvények, míg 

a harmadik csoportba a sportélet szervezésének struktúráját érintő beavatkozások (pl.: sport 

ösztöndíjak kialakítása). Az infrastruktúrafejlesztéssel együtt járó említett beavatkozások száma 

alkotja az összes sporttal kapcsolatos beavatkozások felét. 

A beavatkozások anyagi forrása: 

Az egyetemi, főiskolai sportolási lehetőségek esetében jellemző, hogy csak az órarendi keretbe 

beépülő sportolási lehetőségek ingyenesek, de azok 

is csak abban az esetben, ha igénybevételük nem 

jár plusz költséggel az intézmény számára. Ilyen 

plusz költség lehet, ha nem az intézmény 

alkalmazásában áll az oktató / edző, vagy a 

sportolás helyszínét biztosító infrastruktúrát az 

intézménynek bérelnie kell – jellemző ez a 

táncórákra, küzdősportokra. Az „alapsportágak” 

órarenden kívüli űzéséért is pénzt kérnek az 

intézmények, például az egyetemi 

futballbajnokságok esetében nevezési díjat 

szednek. 

Ennek tükrében nem meglepő, hogy a sportolási 

lehetőségekkel kapcsolatos beavatkozások esetében relatív magas az aránya az olyan 

szolgáltatásoknak, amikor az intézmények külső forrásokat is bevonnak a szolgáltatás 

megvalósításába, illetve működtetésébe – különösen a sportolási lehetőségek biztosítása esetében, 

de az infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódóan is. 

  

10.1.2.1.tábla: A sportolási lehetőségekkel 

kapcsolatos beavatkozások áttekintése   
Információt szolgáltató intézmények 8 

Információt szolgáltató interjúalanyok 11 

Említett beavatkozások száma 35 

Feltárt beavatkozások száma 18 

Jó gyakorlatnak tekintett beavatkozások száma 18 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

10.1.2.2.ábra: A sportolási lehetőségekkel 

kapcsolatos beavatkozások finanszírozási 

háttere 

 
Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

16 

Belső forrás 

Pályázati forrás Külső forrás 

 

 

 19 
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A szolgáltatási rendszer működési, működtetési céljai  

A szakértők online válaszai alapján egyértelműnek tűnik, hogy a felsőoktatás által nyújtott 

sportszolgáltatások működtetésének célrendszere hármas:  

 A testnevelés órák biztosítása annak érdekében, hogy minden hallgató el tudja végezni a 

kötelező kritérium tárgyakat a diplomája megszerzéséhez.  

 A szabadidősport szervezése az egyetemi sport keretében, különös tekintettel a különböző 

a különböző bajnokságok és egyéb rendezvények szervezésére, esetleg sporttáborok 

támogatásával 

 Az élsport támogatása, például a diák sportkörök, klubok és egyesületek fenntartásával, 

valamint a kiemelkedő sport tehetségek támogatásával.    

 Ezek mellett még célként jelenik meg az egészségfejlesztés, illetve az értelmiségi 

életmódhoz kapcsolódóan az aktív életmód népszerűsítése, különösen a kollégiumi 

sportolási lehetőségek biztosítása kapcsán.  

Beavatkozások általános célrendszerekhez való kapcsolódása 

Az egyetemi, főiskolai sportolási lehetőségekkel 

kapcsolatos szolgáltatás fejlesztés esetében 

jellemzőek az új szolgáltatások kialakulása, 

különösen új sportágak, edzési módszerek 

meghonosítása. Emellett jellemző még az 

infrastrukturális adottságok fejlesztése, különös 

tekintettel a kommunális szolgáltatások fejlesztésére 

illetve a sporteszközök cseréjére, karbantartására. A 

terület viszonylagos elmaradottságát jelzi, hogy 

szemben a legtöbb szolgáltatási alterülettel, a 

sportolás esetében felmerül a kapacitások 

bővítésének az igénye a hallgatói létszámok 

stagnálása-csökkenése mellett is. Ennek kapcsán 

viszont fontos megjegyezni, hogy a sportolási 

szokások átalakítása, a fiatal generáció aktív 

életmódra nevelése kiemelt és társadalmilag 

támogatott politikai célnak tűnik.  

 

  

                                                           
59

 Értékek: Üres mező esetében az adott cél az adott szolgáltatási alterületen nem jelenik meg markánsan, „+” 

jelölés esetében az adott cél az adott alterület fejlesztésében szereppel bír, „X” jelölésnél pedig az adott alterület 

fejlesztései elsődlegesen e cél megvalósítását célozzák. 

 

10.1.2.3. tábla: A sportolási lehetőségekkel 

kapcsolatos beavatkozások illeszkedése az 

általános szolgáltatásfejlesztési 

célrendszerekhez 
Meglévő szolgáltatás(ok) színvonalasabbá tétele X 

Meglévő szolgáltatás(ok) kapacitás bővítése + 

Portfólió bővítés, új szolgáltatások bevezetése X 

 
Hozzáférés megkönnyítése  

Hatékonyabbá tétel IKT fejlesztéssel  

Személyi juttatások bevezetése, bővítése + 

Tanulmányi teljesítmény növelésének segítése  

Lemorzsolódás csökkentése  

Piaci források becsatornázása + 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése 

alapján
59
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A fejlesztések, beavatkozások konkrét céljai 

Az egyetemi, főiskolai sportélet esetében a legtöbb beavatkozás mögött az a végső mozgatórugó 

munkál, hogy bővítsék a hallgatók sportolási lehetőségeit és a sportágkínálatot, valamint, hogy az 

egészséges életmód preferálása irányába tereljék a hallgatók sportolási szokásait. 

Ennek elérése érdekében a konkrét beavatkozásoknál az alábbi általános célok jelennek meg: 

 Sport infrastruktúrafejlesztés, színvonalemelés 

 Kapacitásbővítés külső szolgáltató helyek igénybevételével  

 Új programok, sportágak elérhetővé tétele 

 Sport ösztöndíj alapítása és működtetése  

A feltárt beavatkozások hatékonysága 

A feltárt beavatkozások mindegyikét jó gyakorlatnak tekintik a szakértőink. Ennek alapvető oka, 

hogy a szolgáltatásfejlesztések elérik azokat a nagy általános célokhoz illeszkedő hatásukat, 

amelyek miatt a fejlesztésükbe belevágtak. Azaz a beavatkozások sikeresek, ezeket jó 

gyakorlatnak tartják, ugyanakkor fontos megjegyeznünk, hogy a szolgáltatások által érintettek 

száma, a szolgáltatások volumene azokban az esetekben, amikor az intézmények kizárólag belső 

forrásaikból fejlesztenek, rendszerszinten sok esetben észrevétlen marad. Jól látszik, hogy a 

nagyobb, főleg infrastrukturális fejlesztések csak külső források (PPP, hallgatói díjak) 

bevonásával tudnak megvalósulni. 

Szolgáltatások hozzáférhetősége és a beválása:  

Az egyetemi, főiskolai sportolási infrastruktúrához való hozzáférés annyiban egyetemleges, hogy 

a kötelező testnevelés órák teljesítése miatt minden hallgatónak biztosítani kell a használatot. Az 

ezen felüli hozzáférésnek – illetve a speciális testnevelés órák igénybevételéhez – már szükséges 

a hallgatóknak is pénzt áldozni. Ennek a logikának a mentén működik minden utóbbi években 

megvalósuló beavatkozás. Ugyanakkor az intézmények igyekeznek a hallgatóik számára 

pénzügyi előnyöket biztosítani, így a hallgatók a sportolási lehetőségekhez a piaci árakhoz képest 

nyomott áron juthatnak hozzá, ha nem is nagyságrendekkel olcsóbban. Viszont ennek kapcsán 

felmerül a sportolási infrastruktúra kihasználtságának kérdése is.    

A mellékelt táblázat különlegessége, hogy szemben 

a többi alterülettel, itt a beavatkozások sportolási 

lehetőségekkel kapcsolatos hatására voltunk 

kíváncsiak (szemben a beavatkozások hatékonyabb 

tanulást segítő hatásával). A sportolási 

szolgáltatásfejlesztések háromnegyedének volt 

hatása a sportolási lehetőségek színvonalasabbá 

tételére (gyakorlatilag csak azoknak az újonnan 

kialakított programoknak esetében nem találtunk 

ilyen hatást, melyek egy-egy eseményre 

10.1.2.4.tábla: A sportolási lehetőségekkel 

kapcsolatos beavatkozások hatásai a beválással 

kapcsolatban (N=17) 
Színvonalasabbá sportolást tesz lehetővé 76% 

Segíti a képzési teendőkre való koncentrálást 29% 

Színvonalasabbá teszi a tehetséggondozást 18% 

Segíti a szakmai kapcsolatrendszer fejlődését 12% 

Csökkenti a lemorzsolódást 12% 

Növeli a diploma értékét 0% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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korlátozódnak, például intézményi sportnapok, mert ezek nem rendelkeznek rendszerszintű 

hatásokkal). A képzési teendőkre való koncentrálást azok a szolgáltatások valósítják meg, melyek 

egyszerűbbé teszik a sportolási infrastruktúrához való hozzáférést, különösen a kötelező 

testnevelés órák teljesítését, illetve amelyek elősegítik az élsportolók számára a felsőoktatási 

tanulmányok beválását – a szakmai kapcsolatrendszer fejlesztése és a lemorzsolódás csökkentése 

is ezekhez a programokhoz kapcsolódik. 

A célcsoportok elérésének gyakorlata 

A hallgatók sportszolgáltatásokkal történő elérése legkésőbb a kötelező testnevelés kurzusok 

felvételekor megtörténik. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy ez nem járul hozzá ahhoz, hogy a 

hallgatók átlássák és megismerjék a sportszolgáltatások teljes vertikumát, illetve nem kellő 

hatékonysággal járulnak hozzá a szabadidősport terjedéséhez. E probléma kezelése 

szempontjából előremutatónak tűnik az ELTE sportkommunikációs kampánya, melynek célja, 

hogy a hallgatókat több csatornán hatékonyan tudják elérni, és átadni azokat az információkat, 

melyek megkönnyítik számukra, hogy az egyetemi infrastruktúrát igénybe véve minél több 

mozgással töltsék egyetemi éveiket. Ilyen átfogó rendszerszintű kommunikációt máshol nem 

tapasztaltunk, a kommunikáció a rendezvények, programok és szolgáltatásfejlesztések esetében 

nem terjed túl az intézményi nyilvánosság csatornáin. 

Közvetlen hatások az egyénre 

Az adataink alapján az alterület szolgáltatásfejlesztéseinek legnagyobb hatása a hallgatók 

személyes és közösségi kapcsolathálózatának 

fejlesztésében mutatkozik. Ezzel kapcsolatban 

fontos megjegyeznünk, hogy ezek, miként az 

alterület célrendszerének bemutatásánál tapasztaltuk, 

nem célzott, hanem járulékos hatásai a 

sportinfrastruktúra fejlesztésének. Viszont a 

szakértői vélemények alapvetően alátámasztják, 

hogy az egyetemi, főiskolai sportélet a hallgatói élet 

elválaszthatatlan részének tekinthető. Éppen ezért rendkívül érdekes, hogy versenyeztetéshez 

kapcsolódó közönséget célzó fejlesztési beavatkozással, illetve tervvel sem találkoztunk. Így 

pedig az egyetemi, főiskolai sportéletnek, versenyeztetésnek csak lokális közösségformáló hatása 

van, az intézményi identitás kialakításában szerepe csak minimális – ennek folyománya, hogy a 

sportesemények szponzorációs bevételekre jellemzően nem tudnak szert tenni. 

  

10.1.2.5.tábla: A sportolási lehetőségekkel 

kapcsolatos beavatkozások hatásai az egyén 

szintjén (N=71) 
Elősegíti a közösségi kapcsolati háló fejlődését 82% 

Elősegíti a személyes kapcsolati háló fejlődését 82% 

Elősegíti az önállósodást, önálló életkezdést 24% 

   

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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Szociális és társadalmi hatások: 

Az egyetemi, főiskolai sportfejlesztések szociális, 

társadalmi dimenziói minimálisak. Esélyegyenlőség 

teremtő hatása azoknak a szabadidőben is igénybe 

vehető sportszolgáltatás-fejlesztéseknek van, 

melyeket ingyenesen lehet igénybe venni. A 

hátránykompenzáció pedig az élsportolókat segítő 

szolgáltatásokra jellemző. Ezek egyik lába a 

sportösztöndíj, a másik pedig egy a tanulmányok elvégzését segítő mentorrendszer, melyben 

diákok és/vagy oktatók is részt vesznek. 

Beavatkozások általános jellemzése 

A szakértők által az interjú során említett beavatkozások esetében a legtöbb beavatkozás olyan 

programra, sportág bevezetésre, vagy már meglévő 

infrastruktúra fejlesztésére vonatkozott, melynek 

jelentős újdonságértéke a hazai egyetemi, főiskolai 

sportéletben nincs.  

Mivel a hazai felsőoktatási rendszer jó 

gyakorlatainak az úttörő jellegű szolgáltatási 

beavatkozásokat tekintettük, így ezek közül 

mutatunk be az alábbiakban néhány rendszerszintű és egyedi szolgáltatást. A kiválasztott 

beavatkozások során igyekszünk olyan szolgáltatásokat bemutatni, amelyek más intézményekben 

is adaptálhatóak lehetnek. Természetesen ezeknek a beavatkozásoknak a kivonatát is elérhetővé 

tesszük a többi feltárt beavatkozással együtt a tanulmányhoz csatolt 

FOI_Szolg_Beavatkozasok.zip fájlban rendezve. 

Kiemelt rendszerszintű jó gyakorlat  

BME Sportközpont: A BME Sportközpontot 2012 szeptemberében adták át az egyetemi kampusz 

közepén (Bertalan Lajos u. 4-6.). A korábban laborcsarnokként szolgáló épületet kizárólag saját 

forrásokból alakították át, az eredeti költségterveknek megfelelően közel 1300 millió forintból. A 

3000 m2 alapterületű központ heti 10000 hallgatót tud fogadni a testnevelés órák keretein belül, 

és legalább ennyit a délutáni és esti sávban, illetve hétvégéken. Az Egyetem lehetőséget biztosít 

hallgatóinak európai színvonalú környezetben történő, kedvezményes árú rendszeres 

testmozgásra. A BME Sportközpontban a mozogni vágyók több mint 20 sportágat próbálhatnak 

ki, a létesítmény egyszerre közel 300 ember kiszolgálására képes. A szolgáltatást részletesebben 

is feltártuk, melyről az esettanulmány fejezetben olvashat. 

ELTE Sport Brand: A sport brand építés egy komplex és összehangolt kommunikációs stratégiát 

jelent, melynek célja, hogy minél több hallgatót érjenek el, melynek hatékonyságát növeli, ha ez 

egy brandhez kötve valósul meg, amely megmarad a hallgatókban, könnyen felismerhető. Az 

átfogó cél nyilvánvalóan a sportolás népszerűsítése, illetve hogy a hallgatók megismerjék a 

10.1.2.6.tábla: A sportolási lehetőségekkel 

kapcsolatos beavatkozások hatásai az egyén 

szintjén (N=17) 
Elősegíti a hátránykompenzációt 18%

% 
Elősegíti az esélyegyenlőséget 12% 

Elősegíti a társadalmi mobilitást 0% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

10.1.2.7.tábla: A sportolási lehetőségekkel 

kapcsolatos beavatkozások áttekintése (N=37)  

 Egyedi Rendszerszintű 

 

 

Követő 26 0 

Úttörő 6 5 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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korábban alig vagy egyáltalán nem ismert egyetemi sportolási lehetőségeket. Ez lehetővé tette új 

sportágak akkreditációját, bajnokságok-tornák szervezését. 

Ennek kapcsán számos kommunikációs fejlesztést hajtottak végre, a legfontosabb a Sportkisokos, 

amit nemcsak minden gólyához, hanem minden oktatóhoz és egyetemi polgárhoz eljuttatnak. Ez 

nagyjából 40.000 ember. A kiadvány mellett új honlapot (beac.hu), facebook oldalt 

(nyereményjáték kíséretében) is bevezettek, ez utóbbi felületen minden bajnokságnak külön 

oldala is van. Emellett rendszeresen küldenek hírlevelet. A személyes kapcsolati hálóra is 

hangsúlyt fektetnek, melyben fontos szerep hárult az EHÖK, illetve a kari HÖK-ök 

sportfelelőseire. A program hatására érzékelhetően nőtt a sportéletbe bevontak száma. 

Kiemelt egyedi szintű elemi fejlesztések  

DE Sport tehetségek támogatása: Most induló szolgáltatás, mely a kiemelkedően tehetséges, 

élsportoló hallgatókat érinti, akik edzőtáborok, versenyek miatt amúgy is egyéni tanrenddel 

rendelkeznek. Viszont mivel számukra is szükséges megszerezni azokat a szakmai, illetve 

adminisztratív információkat, amelyekhez a levelező, nappali szakosok hozzájutnak, ezért a 

sportolók az évfolyamtársaik közül kapnak egy mentort, aki folyamatosan kapcsolatban van 

velük, tájékoztatja őket a fontosabb tudnivalókról, illetve akikhez kérdéseikkel tudnak fordulni. A 

sportolók mellé mentortanárok is kerülnek, ezek nem egy, hanem több hallgatóval is 

kapcsolatban vannak és segítenek a vizsgákkal kapcsolatos problémák megoldásában. Pályázatok 

megírásában is segíti őket az intézmény. Minden segítőt évente egy összegben honorálnak. A 

program sikerét ígéri, hogy a speciális hallgatókat támogató rendszer mintájára létrejövő rendszer 

illeszkedik az intézmények szervezeti kultúrájába, ugyanakkor máshol is könnyen adaptálható.  

DE Színvonal és kapacitás növelés külső szolgáltatók bevonásával: Az egyetem által biztosított 

sportolási lehetőségek térben és időben nem kielégítőek. Ennek érdekében az egyetem szerződést 

köt külső szolgáltatókkal, hogy azoknál is el lehessen végezni a kötelező testnevelés kurzusokat. 

Ez a hallgatóknak azért jó, mert jobb helyen, színvonalasabb környezetben, korszerűbb 

eszközökkel végezhetik el a kurzust, az egyetemnek azért, mert csökkenti az infrastruktúrára 

helyeződő nyomást, míg a külső szolgáltatónak, mert fix fizetőképes közönséget kap (cserébe 

kedvezményt kell nyújtania). A hallgatók a gyakorlatban a kurzust ugyanúgy, mint bármely más 

kurzus esetében felveszik a Neptun-rendszerben, majd egy kedvezményes bérletet váltanak a 

külső szolgáltatónál, akik vállalják az adminisztrációt, melynek keretében jelzik az intézmények, 

hogy mely hallgató hány alkalommal vette igénybe a szolgáltatást. A rendszer előnyének tartják, 

hogy a külső szolgáltatók érdekeltek a fejlesztésben, abban, hogy az egyetem hallgatóit minél 

nagyobb arányban és jobb színvonalon szolgálják ki, míg a hallgatók számára ez a mód 

szabadabb időbeosztást tesz lehetővé, mely által tanulmányaikra is jobban tudnak koncentrálni. A 

rendszer hosszabb ideje sikeresen működik a fitnesz-termekkel, de a küzdősportok esetében is 

alkalmazzák a kiszervezést. 
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10.1.3 Fejlesztési tervek és azok gátjai 

A szolgáltatási alterület fejlesztése esetében a vizsgált négy szempont közül három okoz jelentős 

problémát: nincsenek megfelelő pályázatok az infrastruktúra fejlesztésére, illetve nem 

biztosítottak a bevezetéshez és működtetéshez az anyagi források. 

10.1.3.1.tábla: A fejlesztési tervek gátjai – sport 

 

 BCE BME DE DF ÓE PE SZTE 

Nincs egységes (intézményi) akarat Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Nincsenek megfelelő pályázatok Igen Igen Igen Nem Igen Igen Igen 

Nem biztosították a szolgáltatás 

kialakításához szükséges anyagi erőforrások 
Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

Nem biztosították a szolgáltatás 

működtetéséhez  szükséges anyagi 

erőforrások  

Nem Igen Igen Igen Igen Nem Igen 

 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hét intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 
Az alábbi táblában viszonyítási pontokként, példaszerűen szerepeltetjük a sportolással 

kapcsolatos szolgáltatások fejlesztésének gátjait más hallgatói alszolgáltatási területekkel.  

10.1.3.2.tábla: A fejlesztési tervek gátjai – nagykép –  sport 

 

 
Egyáltalán nem 

probléma 

Nem számottevő 

probléma 

Közepes 

jelentőségű 

probléma 

Jelentős 

probléma 

Nincs egységes 

(intézményi) akarat 

Könyvtár, Felvételi 

támogatás, 

Kollégiumok 

Szakok közötti 

átjárás, Könyvtár, 

Sport 

Nemzetköziesedés, 

Toborzás, Alumni 
- 

Humánerőforrás 

kapacitáshiány 

Eljárási díjjak, 

Hallgatói élet, 

Tehetséggondozás 

Kollégiumok Könyvtár 

Toborzás 

Karriertámogatás, 

Sport 

Anyagi források 

hiánya - bevezetés 
- 

Támogatások, 

Tehetséggondozás 

Gyakorlati tudás 

megszerzése, 

Alumni, Eljárási 

díjjak 

Szakok közötti 

átjárás, 

Nemzetköziesedés

, Sport 

Anyagi források 

hiánya - működtetés 
- 

Speciális hallgatói 

csoportok, 

Tehetséggondozás, 

Eljárási díjjak 

Támogatások, 

hallgatói integráció, 

Kollégiumok 

Hallgatói élet, 

Nemzetköziesedés

, Sport 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hét intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott. 

Értelmezés: Jelentős probléma: intézmények több mint 50 százaléka esetében; Közepes jelentőségű probléma: 

intézmények 33%-49%; Nem számottevő probléma: intézmények 1-32%; Egyáltalán nem probléma: 0% 
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A kutatás online adatfelvétel során az intézményi sportszolgáltatásokkal foglalkozó szakértőktől 

négy dimenzió mentén érdeklődtünk az iránt, hogy milyen fejlesztések szükségesek a jelenlegi 

színvonal fenntartásához, növeléséhez. A válaszok az alábbi táblában olvashatóak. 

10.1.3.3.tábla: A jelenlegi színvonal tartása érdekében szükségesnek ítélt fejlesztések 

 

 BCE BME DE DF ÓE PE SZTE 

Épített infrastruktúra 

(termek, sportpályák) 

vásárlása 

Igen Nem Igen Igen Igen Igen Igen 

  

Sport-csarnok 

,szabadtéri 

pálya 

 

uszoda, 

központi 

fitness terem 

sportcsarnok 

Műfüves 

focipálya 

sportcsarnok, 
uszoda, 

atlétikai 

pálya, 
futballpálya 

csarnok, 

műfüves 

kispálya 

építése 

fedett 

uszoda, 

atlétikai 

pálya 

Épített infrastruktúra 

(termek, sportpályák) 

felújítása 

Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

  

beázás 

megszüntetés
e 

 

összes 

meglévő, 

különösen: 
létesítménye

k nyílászáró 

csere, 
tetőfelújítás, 

festés 

Energetikai 
fejlesztés, 

állag 

visszaállítás 

a meglévő 

kistermek 
felújítása 

kondicionáló 

terem, 
teremburkola

t, világítás és 

hőszigetelés 
korszerűsítés 

küzdősport 

terem, 
szabadtéri 

pályák, 

labdás 
tornaterem, 

kondicionáló 

és zenés 
terem 

Tárgyi (sport)eszköz 

cseréje, vásárlása 
Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

  

kosárpalánk 

szerkezeti 

cseréje,új 
erősítőgépek 

beszerzése 
régiek 

javítása 

karbantartása 

 
új eszközök 

vásárlása 

Meglévő 

sporteszközö
k cseréje, új 

szolgáltatáso
k eszköz 

beszerzés 

kardiogépek, 
sportruházat, 

mérőeszközö
k 

súlyzókészlet

, 
kondicionáló 

gépek, 

sportjátékok
oz labdák, 

ütők, 
polifoam 

szivacsok, 

kosárpalánk 

szerkezeti 

cseréje,új 
erősítőgépek 

beszerzése 
régiek 

javítása 

karbantartása 

Kommunális 

szolgáltatások (öltöző, 

mosdó) felújítása 

Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen 

 zuhanyzók,w

c 
felújítása,fest

és 

 

összes 

meglévő, 

különösen: 

festés, 
felújítás 

Állag 
visszaállítás 

mosdó, 
öltöző 

öltözők 
felújítása 

minden 

épületrészbe
n felújítások 

szükségesek 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hét intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott. 
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10.1.4 Nemzetközi kitekintés 

 

A brit egyetemek prioritásként kezelik, hogy a hallgatók megőrizzék egészségüket, illetve a 

sportolás a tevékenységeknek fontos közösség-, és kapcsolatépítő funkciója is van. A sportolási 

lehetőségeket és klubokat egy diákokból álló egyetemi sport szervezet vezeti az egyetemeken. 

Ezek a sport szervezetek általában egy elnökből, alelnökből, titkárból és különböző 

tevékenységekért felelős tanácsból állnak. A tanácsüléseken nem csak a diák tanácsosok, hanem 

az egyetemet képviselő oktatók is részt vesznek. Ez utóbbi személyek képviselik később a 

szervezetet az egyetemi, felsőbb berkekben. A sport szervezeteteket demokratikusan választják 

évente a diákok, és egy alapszabályzat szerint működtetik azt. A diákok számára a sport tagság a 

különböző egyetemeken igen eltérő összegű, van ahol, ha a diák az egyetem kollégiumában lakik, 

akkor nem kell fizetnie, de van ahol akár £ 360 is lehet a tagság tizenkét hónapra.  

Rekreációs tevékenységek  

Az egyetemek bátorítják hallgatóikat arra, hogy sportoljanak. Különböző sporttevékenységeket 

rendeznek és honlapjukon hirdetik, az egészséges életmódhoz szervesen hozzá tartozó mozgást. 

A diákok az a sporttagság megvétele előtt ingyen kipróbálhatják az edzőtermeket. A rekreációs 

sportolási lehetőségek, azonban, nem csak az edzőterem használatból vagy uszodahasználatból 

állnak, hanem a tagság magában foglalja a különböző sportórákon való részvételt is. A diákok 

színes skálából választhatnak, a gerinctornától vagy pilatestől kezdődően a harcművészetekig.  

Ugyan az éves tagság néhány egyetemen igen magas is lehet, így ha a diákok úgy érzik, hogy 

nem használnák ki az egyetemük által kínált sporttagságban foglaltatott lehetőségeket, akkor 

fizethetnek alkalmanként is egy óráért vagy uszoda belépőért.  

Több egyetemen a külső sportpályákat bárki igénybe veheti, a futó és gyalogló utakon 

egyetemisták, de akár a város lakossága is sportolhat. Az egyetemek többsége, azonban szervez 

egy-egy sporteseményt is azoknak, akik csak egy-egy alkalommal kívánják kipróbálni magukat. 

Például, Exeterben bicikli kiránduláson vehetnek részt a hallgatók, míg University College 

London terem bajnokságokat szervez, azoknak a hallgatóknak, akik nem tagjai valamilyen 

sportklubnak, de versenyeznének más kisebb csapatokkal.  

Az elsőéves diákoknak, akik az egyetemi kollégiumokban laknak, a Glasgowi Egyetem ingyenes 

sport tagságot biztosít, míg Exeterben ingyenesen vagy kisebb összegekért rendeznek a 

kollégisták számára különböző sporttevékenységeket. Az exeteri diákok jógázhatnak, tai 

chizhatnak, önvédelmet tanulhatnak 'rush' hokizhatnak vagy kezdő futó klubban vehetnek részt
60

. 

Londonban, ahol a nagyvárosi környezetből adódóan korlátozottabbak a lehetőségek a 

sportolásra, a University College London egyetemi hallgatói önkormányzata arra bíztatja a 

diákokat, hogy biciklizzenek, ezzel nem csak sportolnak valamicskét, hanem pénzt is 

spórolhatnak
61

.  

                                                           
60

 http://sport.exeter.ac.uk/healthandfitness/fitness/wellness/healthyhalls/  
61

 http://uclu.org/bikelogic  

http://sport.exeter.ac.uk/healthandfitness/fitness/wellness/healthyhalls/
http://uclu.org/bikelogic
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Sportklubok  

Nagy-Britanniában hosszú és jól megalapozott tradíciója van az egyetemek közötti versenyeknek, 

a Brit Egyetemi Sport egyesület (British University College Sport (BUCS))
62

 által szervezett 

egyetemek közötti megmérettetéseken. A sportolás, a sportklubok és az egyetemek közötti 

versengés fontos része az egyetemek szellemiségének. A vizsgált egyetemek közül mindegyiken 

csatlakozhatnak a hallgatók különböző sportklubokhoz. A diákok toborzása már akár első éves 

koruk előtt megtörténhet, ha kiválóak valamilyen az egyetem profiljába beleillő sportágból, 

azonban a legtöbb sporttagot az első úgynevezett gólyahéten (Freshers' Week) toborozzák a 

klubok. A diákok maguk is szervezhetnek klubokat, aminek megszervezésében a sport szervezet 

segít, és amit az egyetem pénzzel támogat. A sportklub tagsága már magával vonhat extra 

költségeket, azonban itt általában a felszerelés költséges, a tagság vagy hasonló összegű, mint az 

általános sporttagság, vagy kevesebb.  

Különböző egyetemek profiljuknak vagy tradícióiknak megfelelően erősek bizonyos 

sportágakban, és akár ösztöndíjat is adnak azon diákoknak, akik az adott sportban sikeresek és 

így öregbítik az egyetem hírnevét. Most lássunk néhány példát különböző egyetemekről.  

 University of Cambridge
63

: Cambridge világhíres az evezős klubjáról (boat club) és 

versenyeiről, azonban az 52 klubból, amelyek tagjai a Cambridge Egyetemi 

sportegyesületnek, mindegyik részt vesz a BUCS által indított versenyeken. További 

sportklubok is vannak az egyetemen, azonban azok már, mint amatőr klubok szerepelnek 

az egyetemi klubok és társaságok között.  

 University of Exeter
64

 - Kiemelt sportágak: Exeternek tíz olyan sportága van, amibe a 

legtöbb erőforrást fekteti. A honlap szerint rendkívül jó edzőket, sport tudománnyal 

foglalkozó szolgáltatásokat, gyógytornászokat, gyúrókat, edzési technikákat és életviteli 

technikákat ajánl a hallgató-sportolóinak. A kiemelt sportágak, mint a tollaslabda, krikett, 

golf, hoki, lacrosse, netball, evezés, rögbi, vitorlázás és a tenisz, a BUCS versenyeken 

első osztályban szerepelnek. Ezen kiemelt sportágak azok, ahol a diákok ösztöndíjakat 

kaphatnak az egyetemen sport teljesítményükért.  

 Lacaster University: Lancaster nem szerepel olyan rendkívül sok BUCS mérkőzésen. 

Futball, teremfoci, netball, darts, pool és dominó versenyszámokban
65

 indul, mégis 

körülbelül 35 klubbot számol az egyetemi klubjai és társaságai között. Ez azt jelenti, hogy 

ugyan az egyetemen létezik a versenysport, mégis nagy hangsúlyt fektetnek az amatőr 

sportra. Azon diákok rendelkezésére áll szinte 30 klub, akik csupán kedvtelésből 

szeretnének sportolni.  

                                                           
62

 http://www.bucs.org.uk/homepage.asp  
63

 http://www.sport.cam.ac.uk/university-sport/university-sports-clubs/index.html  
64

 http://sport.exeter.ac.uk/studentsport/performancesport/focussports/  
65

 http://sport.lusu.co.uk/leagues  

http://www.bucs.org.uk/homepage.asp
http://www.sport.cam.ac.uk/university-sport/university-sports-clubs/index.html
http://sport.exeter.ac.uk/studentsport/performancesport/focussports/
http://sport.lusu.co.uk/leagues
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 University of Glasgow: Glasgowban összesen kilenc
66

 különböző ösztöndíjat kaphatnak 

a legeredményesebb diákok és csapatok, vagyis különböző pénzösszegekkel jutalmazzák 

őket. Két 1992-ben elhunyt hegymászó hallgató tiszteletére pedig létrehoztak egy 

ösztöndíjat azoknak a hallgatóknak, akik extrém túra utakra vagy hegymászásra 

vállalkoznak.
67

  

10.1.4.1. tábla: A vizsgált brit intézmények sportolással kapcsolatos jellegzetességei 

  
University of 

Cambridge  

University of 

Exeter 

University 

of 

Glasgow 

Lancaster 

University  

London 

Metropolitan 

University  

University 

College 

London  

Éves tagdíj 

nappali 

hallgatókna

k (csak 

rekreáció)  

£ 150-360 £ 22-300 £ 60 £110-265 £70 £155 

Rekreációs 

órák, 

programok 

száma 

8 22 11+ 5 8 15 10 

Sport 

komplexum

ok száma 

Különálló 

sportegységek, 

sportpályák 

Különálló 

sportegységek, 

sportpályák 

2 

Különálló 

sportegységek, 

sportpályák 

Különálló 

sportegységek

, sportpályák 

NI 

Lehetősége

k  

Fitnesz, Kardio, 

Tornatermek, 
Belső pályák 

labdajátékoknak, 

Multifunkcionális 
termek, Cricket 

pályák, 

Teniszpályák, 
Atlétika pályák, 

Hoki pálya, 

Fitnesz, Kardio, 

14 teniszpálya, 
Cricket pályák, 8 

Tollaslabda pálya, 

4 Squash pálya, 
Hoki pálya, 

Netball pályák 

Szauna, 

Fitnesz, 
Kardio, 

Tornatermek, 

2 Squash 
pálya, 6 

sportpálya, 2 

szintetikus 
sportpálya, 3 

teniszpálya, 

Cricket pálya, 
séta és 

futópályák, 

Szauna, Kardio, 

Fitnesz, Cricket 

pálya, Hoki pálya, 
Íjász pálya, 

Tornatermek, 

Tollas, Pingpong 
es Rövid Belső 

teniszpályák, 4 

Squash pálya, 
Mászó falak, 

Barlang, 3 Rögbi 

pálya, 8 Tenisz 
pálya, 6 

Focipálya, 2 

szintetikus pálya, 
Labdapályák, 

Multifunkcionális 

pályák, Sétautak 

Kardio, Fitnesz, 
Masszázs termek, 

Tenisz, Squash, 

Sportpályák és 
Rögbi pályák 

Kardio, Fitnesz, 2 
Squash pálya, NI 

Uszoda NI Igen  Igen Igen Nincs Nincs 

Klubok 

száma 
52+ 49 52 ~35 10 58 

Egyéb 

Pihenők, 

Étkezők, 

Konferencia 

termek 

Konferencia 

termek, 

Étkezők 

Étkezők, 

automaták, 

WiFi, 

Pihenők és 

Konferenci

a terem 

NA NA 

Dojo (Japán 

harcművészet

ek terme) 

 

Forrás: Desk Research az Egyesült Királyságban honos gyakorlatokról 
 

                                                           
66

 http://www.gla.ac.uk/services/sport/clubs/#tabs=3  
67

 http://www.gla.ac.uk/services/sport/clubs/#tabs=2  

 

http://www.gla.ac.uk/services/sport/clubs/#tabs=3
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10.2 Egyéb közösségi szolgáltatások  

10.2.1 Szolgáltatások jellemzői 

Az alábbiakban bemutatjuk a szolgáltatási alterület általános jellegzetességeit.  

10.2.1.1. tábla: A szolgáltatás alapvető jellemzői – Egyéb közösségi szolgáltatások 

HÖK szerepe Humánerőforrás háttér 

Jelentős 

HÖK 

részvétel 

 
 Szabadidős programokat 

BME A programok túlnyomó többségét 

DF A programok túlnyomó többségét 

ELTE A programok túlnyomó többségét 

SZTE Gyakorlatilag minden programot 
 

Nem vizsgáltuk. 

 

Adatok tárolása 

Nem vizsgáltuk 

 

Forrás: GVI: Online survey 

A legfontosabb szolgáltatások értékelése az alábbi táblában tekinthető át.  

10.2.1.2. tábla: Legfontosabb szolgáltatások értékelése – Egyéb közösségi szolgáltatások 

 BME ELTE SZTE  

Legfontosabb 

Hallgatói érdekek 

képviselete 
Érdekképviselet 

Hallgatói érdekképviselet 

szintjeinek szervezése 
szolgáltatás 

megnevezése 

jó jó jól működik 
szolgáltatás 

működése 

Második 

legfontosabb 

Hallgatók 

tanulmányokon kívüli 

szakmai, közéleti és 

szabadidős 

programjainak 

szervezése 

Tudományos 

rendezvények 
Tanulmányi és jogi tanácsadás 

szolgáltatás 

megnevezése 

jó jó hatékony 
szolgáltatás 

működése 

Harmadik 

legfontosabb 

Hallgatói juttatási-

támogatási rendszer 

működtetése 

Hallgatói 

külkapcsolatok, 

csereprogramok 

építése 

 
szolgáltatás 

megnevezése 

jó jó hatékony 
szolgáltatás 

működése 

Negyedik 

legfontosabb 

Hallgatói sportélet 

fejlesztése  
Rendezvényszervezés  

szolgáltatás 

megnevezése 

jó jó jól működik 
szolgáltatás 

működése 

Forrás: GVI: Online survey 
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Összességében elmondható, hogy az egyéb közösségi szolgáltatás alterülethez tartozó vizsgált 

elemi szolgáltatások többsége nem működik az intézmények többségében. Ezen elemi 

szolgáltatások szervezési szintjét tekintve rendkívül heterogén.   

10.2.1.3.tábla: Szolgáltatási paletta – Egyéb közösségi szolgáltatások 

 Működő 

aktív 

szolgáltatás 

(%) 

Szervezési szint (%) 
Intézményi 

szinten 

elérhető 

Minden 

karon 

elérhető 

Karok 

többségénél 

elérhető 

Campusokon 

elérhető 

Karok 

kisebbségén 

elérhető 

Egyetemi nap 74,3 76,9 3,9 7,7 3,9 7,7 

Könyvesbolt 68,6 41,7 12,5 4,2 29,2 12,5 

Támogatott 

szervezett 
60,0 52,4 14,3 9,5 4,8 19,1 

Betegszoba 45,7 43,8 6,3 0,0 37,5 12,5 

Hallgatói bolt 37,1 53,9 7,7 7,7 23,1 7,7 

ATM 34,3 41,7 0,0 0,0 41,7 16,7 

Egészségügyi 

tanácsadás 
11,4 25,0 0,0 0,0 50,0 25,0 

Posta 11,4 0,0 0,0 0,0 75,0 25,0 

Újságos 5,7 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A működő aktív szolgáltatás minősítés z intézményi honlapokon található információ alapján 

került meghatározásra. Ha egy elemi szolgáltatás online „nem látható”, akkor a tényeges működéstől függetlenül 

nem kaphatott működő aktív szolgáltatás minősítést.  

Az online adatgyűjtés alapján az egyes elemi szolgáltatások esetében felmerülő hozzáférési 

korlátozások az alábbi arányban fordulnak elő. 

10.2.1.4.tábla: Működő aktív szolgáltatások hozzáférési korlátjai – Egyéb közösségi szolgáltatások 

 Hozzáférési korlátozások (%) 

 Anyagi Létszám Szociális 

Posta 75,0 0,0 0,0 

ATM 50,0 0,0 0,0 

Egyetemi nap 38,5 15,4 0,0 

Könyvesbolt 16,7 0,0 0,0 

Támogatott szervezett 9,5 33,3 0,0 

Betegszoba 6,3 0,0 0,0 

Egészségügyi tanácsadás 0,0 25,0 0,0 

Újságos 0,0 0,0 0,0 

Hallgatói bolt 0,0 0,0 0,0 
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A táblázatban az intézményi honlapok alapján jól működő szolgáltatásként jellemzett elemi 

szolgáltatások szerepelnek. 
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Az intézményi szakértői vélemények az egyetemi közösségi élettel kapcsolatban az alábbi 

táblában tekinthető át.  

10.2.1.5.tábla: Intézményi szakértői vélemények az egyetemi közösségi élettel kapcsolatban 

 

 Mennyire ért egyet az alábbi kijelentésekkel? 

 BME DF ELTE SZTE 

Rengeteg szervezett szabadidős program 

hozzáférhető a hallgatók számára 
Inkább egyetért 

Teljes 

mértékben 

egyetért 

Inkább 

egyetért 

Teljes 

mértékben 

egyetért 

A szervezett szabadidős programok 

kellően sokszínűek, hogy mindenki 

találjon számára érdekeset 

Inkább egyetért 

Teljes 

mértékben 

egyetért 

Inkább 

egyetért 

Teljes 

mértékben 

egyetért 

A szervezett szabadidős programok 

legjelentősebb része buli (zenés, táncos 

mulatság) 

Teljes 

mértékben nem 

ért egyet 

Inkább 

egyetért 

Inkább nem 

ért egyet 
 

A tudományos, szakmai programok kellő 

súllyal szerepelnek a szabadidős 

programok körében 

Inkább egyetért 
Inkább 

egyetért 

Teljes 

mértékben 

egyetért 

Inkább nem 

ért egyet 

Az egyetemi (campusokon lévő) közösségi 

terek kielégítik a kurzusok közötti 

rekreációs igényeket 

Inkább egyetért 
Inkább 

egyetért 

Egyáltalán 

nem ért 

egyet 

Egyáltalán 

nem ért egyet 

Az egyetemi (campusokon lévő) közösségi 

terek kielégítik a hallgatók társas igényeit 
Inkább egyetért 

Inkább 

egyetért 

Egyáltalán 

nem ért 

egyet 

Egyáltalán 

nem ért egyet 

Az egyetemi (campusokon lévő) közösségi 

terek kielégítik az önszerveződő hallgatói 

csoportok, közösségek igényeit 

Inkább egyetért 
Inkább 

egyetért 

Egyáltalán 

nem ért 

egyet 

Egyáltalán 

nem ért egyet 

Az egyetemi (campusokon lévő) közösségi 

terek nem szorulnak fejlesztésre 

Inkább nem ért 

egyet 

Inkább nem 

ért egyet 

Egyáltalán 

nem ért 

egyet 

Egyáltalán 

nem ért egyet 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára négy(!) intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 

A Hallgatói Önkormányzat által fenntartott kommunikációs csatornák az alábbi táblában 

tekinthető át.  

10.2.1.6.tábla: A Hallgatói Önkormányzat által fenntartott kommunikációs csatornák 

 

 BME DF ELTE SZTE 

Összegyetemi újság Igen Nem Nem Igen 

Kari újságok Igen Nem Igen Igen 

Kari szintű HÖK honlapok Igen Nem Nem Igen 

Facebook oldalak Igen Igen Igen Igen 

Hallgatói levelező listák Igen Igen Igen Igen 

Közösségi rádió Nem Nem Nem Nem 

Közösségi televízió Nem Nem Igen Nem 

Egyéb 
Kollégiumi 

televízió, rádió 
 Üzenőfalak 

Személyes 

kapcsolattartás 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára négy(!) intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 
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10.2.2 A beavatkozások jellemzői  

A kutatásba bevont beavatkozások köre, sikerességük 

A hallgatói élettel kapcsolatos beavatkozások 

legfontosabb megvalósítói a hallgatói 

önkormányzatok. Ennek megfelelően rendkívül 

érdekes, hogy csak hat intézmény esetében merültek 

fel a hallgatói élettel kapcsolatos beavatkozások. Ez 

egyértelműen mutatja, hogy a hallgatói 

önkormányzatok működési színvonala változó, bár 

az interjúink alapján az is egyértelmű, hogy a 

hallgatók életszervezése jellemzően kari szinten történik, miközben mi az EHÖK-ök elnökeivel 

igyekeztünk elvenni az interjúkat. Találkoztunk olyan esettel, amikor az újonnan kinevezett elnök 

az utóbbi években végbemenő szolgáltatásfejlesztéseket illetően erősen alul informált volt. 

Ugyanakkor érdemes megfigyelni azt is, hogy sokkal több szakértő számolt be hallgatói élettel 

kapcsolatos szolgáltatásfejlesztésről, mint ahány intézményről ismeretet szereztünk. A „plusz” 

szakértők viszont szinte kizárólag a Corvinus Egyetemről és a Dunaújvárosi Főiskoláról kerültek 

ki. Megítélésünk szerint a hallgatói élet szervezetei e két intézmény esetében a legintegránsabb 

részei az intézmény működtetésének. A Corvinus Egyetem életében a szakkollégiumi 

hagyományokra és a nemzetközi hallgatói szervezetek jelenlétére, míg Dunaújvárosban a 

selmecbányai diákhagyományokra lehet ezt visszavezetni.  

A beavatkozások anyagi forrása: 

A szakértők által említett beavatkozások jelentős része (30 db) olyan szolgáltatásfejlesztés, mely 

valamilyen szabadidős program megvalósítását tűzi 

ki célul. Ezen szolgáltatások jelentős integrációs 

hatással is bírnak, ezért esetükben jellemző, hogy a 

diákok részvételét az intézmény – kizárólagosan a 

Hallgatói Önkormányzatokon keresztül – anyagilag 

is támogatja, de a teljes ingyenességnél gyakoribb, 

hogy hallgatói hozzájárulást is várnak. Az 

ingyenesség leginkább azokra a programokra 

jellemző, melyek szakmai hozadékkal is 

rendelkeznek – ugyanakkor ezek esetében 

megfigyelhető, hogy pályázati forrásokat is sikerül 

becsatornázni. A pályázati források legtöbbször 

valamilyen nagyobb intézményfejlesztési pályázatot jelentenek, például a TÁMOP 4.1.1. Kisebb 

pályázati forrásokat jellemzően a kisebb hallgatói szervezetek tudnak bevonni, mint például a 

szakkollégiumok. 

10.2.2.1. tábla: A hallgatói élettel kapcsolatos 

beavatkozások áttekintése   
Információt szolgáltató intézmények 7 

Információt szolgáltató interjúalanyok 13 

Említett beavatkozások száma 57 

Feltárt beavatkozások száma 11 

Jó gyakorlatnak tekintett beavatkozások száma 8 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

10.2.2.2. ábra: A hallgatói élettel kapcsolatos 

beavatkozások finanszírozási háttere 

 
Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

31 

Belső forrás 

Pályázati forrás Külső forrás 

 

 

4 20 
2 
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A többi beavatkozás célja a hatékonyabb kommunikáció és szervezeti működtetés, illetve az 

infrastruktúra fejlesztése. 

A szolgáltatási rendszer működési, működtetési céljai  

A hallgatói élet szervezését a megkérdezett intézményi szakérők nem tekintik olyan feladatnak, 

mellyel a központi intézményvezetésnek kellene foglalkoznia. „Ezeket a célokat nem az 

intézmény fogalmazza meg, hanem az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, ezeket a 

szolgáltatásokat nem az intézmény működteti, hanem a Hökök és az önkéntes szervezetek.”  Ezzel 

összecsengő vélemény „Az intézmény az egyetemi hallgatói élettel kapcsolatos feladatait, 

szolgáltatásait a Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat szervezésében valósítja meg, amely 

tevékenység keretein belül legfőbb célja a hallgatók számára jogszabályban előírt szolgáltatások 

megfelelő szintű megvalósítása és folyamatos fejlesztése a hallgatók igényeinek megfelelően.” 

Azaz e területen a hallgatóknak nagy szabadságuk van az egyetemi élet fejlesztésére, a 

szolgáltatások minőségének emelésére. Az összegyűjtött szakértő vélemények alapján ennek 

nehézsége a régi és az új elemek összehangolásában, a kommunikációs csatornák hatékony 

használatában, valamint a programok minőségi és mennyiségi szempontú megvalósításában 

rejlik. 

Beavatkozások általános célrendszerekhez való kapcsolódása 

A hallgatói élettel kapcsolatos beavatkozások legnagyobb csoportjába az új közösségi programok 

tartoznak, melyek a HÖK-ök portfólió bővítéseként, 

frissítéseként foghatóak fel. Emellett az eddigi 

szolgáltatások hatékonyabbá, színvonalasabbá 

tételére törekszenek. Ez nem is annyira a közösségi 

programok esetében szembetűnő, mint a 

kommunikációs szolgáltatásoknál, melyek során 

erősen támaszkodnak az infokommunikációs 

technikák minél jobb kihasználására. A 

szolgáltatások színvonalának emeléséhez fontos, 

hogy ne csak belső források álljanak rendelkezésre, 

ezért lényegesnek tűnik a hallgatói cofinanszírozás 

is. A HÖK-ön kívüli egyéb hallgatói szervezetek 

szolgáltatásaira a jellemző, hogy ragaszkodnak 

profiljukhoz, és jellemzően addigi szolgáltatásaik 

színvonalának fejlesztésére törekszenek. Kapacitás 

                                                           
68

 Értékek: Üres mező esetében az adott cél az adott szolgáltatási alterületen nem jelenik meg markánsan, „+” 

jelölés esetében az adott cél az adott alterület fejlesztésében szereppel bír, „X” jelölésnél pedig az adott alterület 

fejlesztései elsődlegesen e cél megvalósítását célozzák. 

 

10.2.2.3. tábla: A hallgatói élettel kapcsolatos 

beavatkozások illeszkedése az általános 

szolgáltatásfejlesztési célrendszerekhez 
Meglévő szolgáltatás(ok) színvonalasabbá tétele + 

Meglévő szolgáltatás(ok) kapacitás bővítése  

Portfólió bővítés, új szolgáltatások bevezetése X 

 
Hozzáférés megkönnyítése  

Hatékonyabbá tétel IKT fejlesztéssel + 

Személyi juttatások bevezetése, bővítése  

Tanulmányi teljesítmény növelésének segítése  

Lemorzsolódás csökkentése  

Piaci források becsatornázása + 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése 

alapján
68
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növelést célul kitűző beavatkozásra nem akadtunk a jellemzően csökkenő hallgatói létszámok 

mellett, ellenben sokan panaszkodtak az felsőoktatásban tanulók derékhadának tekinthető Y-

generáció nehéz mobilizálhatóságára a közösségi programoknál.  

A fejlesztések, beavatkozások konkrét céljai 

A hallgatói élettel kapcsolatos feltárt szolgáltatásfejlesztések esetében a következő konkrét célok 

jelentek meg az interjúk során (az esemény jellegű közösségi programok feltárását kerültük az 

interjúk során): 

 Intézményi identitás növelése az együtt kellemesen és hasznosan eltöltött időnek 

köszönhetően. Ilyen programok a mindenkit megmozgatni igyekvő intézményi napok. Az 

intézményi identitás erősítése különösen azoknál a nagyobb intézményeknél jelenik meg 

markánsan, melyek nemrég mentek át az intézményi integráción – ezt célozzák olyan 

programok is, mint az összegyetemi gólyabálok.  

 Elérni, hogy a hallgatók minél nagyobb számban vegyenek részt a közösségi 

rendezvényeken. Ezt elősegítendő fontos a HÖK és az egyéb diákszervezetek valamint a 

hallgatók közötti távolság csökkentése például oly módon, hogy a szervezetek munkájába 

minél többen kapcsolódjanak be. Ez pedig nem csak az online térben történő 

kommunikáció fejlesztését kívánja meg, hanem olyan alkalmak szervezését is, amikor 

lehetőség van a személyes kapcsolatok kiépítésére. 

 Több helyen is felmerült az infrastruktúra fejlesztés igénye. Az hogy az intézmények, 

kampuszok rendelkezzenek közösségi terekkel (hallgatói klubok), ilyeneket alakítsanak 

ki. Ezek esetében a közösség szervezés igénye is elmerült. 

 Elősegíteni a hatékonyabb információáramlást, ezáltal növelni a programokon résztvevők 

számát. Ez a fejlesztési vonal fontos a hallgatói szervezetek érdekképviseleti munkája 

szempontjából is, illetve hozzájárul a hallgatók képzéseikkel, intézményükkel, 

felsőoktatási rendszerrel kapcsolatos tájékoztatásához is. 

 Hatékonyabb szervezeti működtetés. Ennek kapcsán több helyen felmerült a HÖK 

választás és annak szolgáltatásfejlesztési igénye. Jelenleg nem egyértelmű, hogy az 

intézmények jobban preferálnák az online lebonyolítást, ugyanakkor egyértelmű, hogy a 

részvételi arány az érdekképviselet miatt kiemelkedően fontos. Lényegesnek tűnik még a 

választási rendszer és annak alakítása is – az ezzel kapcsolatos kérdések a küldöttgyűjtés 

összeállítása, illetve az elnök szerepe (illetve ezzel összefüggésben közvetlen és közvetett 

választása) és a tisztviselők megszavazása vagy kiválasztása miatt érdekesek.   

A feltárt beavatkozások hatékonysága 

A feltárt szolgáltatások közül csak egy-kettő olyan van, melyek működésével nem elégedettek az 

interjúalanyaink, de csak néhány olyan van, amellyel tökéletesen elégedettek. Mind az 

információ eljuttatásával, mind a közösségi rendezvényekkel kapcsolatban a cél az lenne, hogy 

minél több hallgatót szólítsanak meg, illetve csábítanak el a rendezvényekre. Ugyanakkor a 

célcsoport elérését számos olyan tényező befolyásolhatja (pl.: időjárás), amire a szolgáltatást 
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nyújtóknak nincs befolyásuk, éppen ezért legalább ennyire fontos, hogy a jó gyakorlatoknak 

tartott beavatkozások minőségüktől lesznek jó gyakorlatok, illetve attól, hogy célrendszerük 

komplex. Például a hallgatói önkormányzatok kommunikációs tevékenysége nemcsak a 

tájékoztatás miatt fontos, hanem azért is, mert hozzájárulhat a média és kommunikáció szakos 

hallgatók szakmai gyakorlatához. De ilyen többlet komplex célrendszert tételezhetünk fel a 

szakmai-közösségi programok estében is, ahol még a tehetséggondozás is megjelenik. 

Szolgáltatások hozzáférhetősége és a beválása:  

A hozzáférés kapcsán is szét kell választani a szabadidős programokat a hallgatói élet egyéb 

szolgáltatásaitól. A nem szakmai jellegű szabadidős programok esetében széles körben jellemző, 

hogy a programokon való részvételért a hallgatóknak fizetniük kell – ez még az olyan, a hallgatói 

integrációt alapvetően meghatározó szolgáltatások esetében is így van, mint a gólyatábor és a 

gólyabál. Az egyéb, a hallgatókat közvetlenül érintő – azaz nem a diákszervezetek hatékonyság 

növelésével összefüggő – szolgáltatások esetében az igénybe vétel nem korlátozott. 

A hallgatói élettel kapcsolatos szolgáltatások 

klasszikusan nem segítik elő a felsőoktatási 

tanulmányok beválását. A különböző 

rendezvényeknek és eseményeknek a szakmai 

kapcsolatok kiépítésében és a tehetséggondozásban 

van fontos szerepük, amennyiben a hallgató eljár a 

nyilvános szakmai fórumokra. Az egyéb 

rendezvények a tehetséggondozáshoz kevésbé 

járulnak hozzá, de network építésre alkalmasak 

lehetnek, például a felsőbb évesekkel való 

összeismerkedés mind a tanulmányok, mind a munka világába történő kilépés során fontos lehet. 

Bár többször említettük, hogy a társas kapcsolatok jelentős védelmet jelenthetnek a 

lemorzsolódással szemben, ugyanakkor a hallgatói élet szolgáltatásfejlesztései nem szolgálják ezt 

a célt közvetlenül. 

A képzési teendőkre való koncentrálás relatív magas aránya az információáramlást segítő 

szolgáltatásfejlesztésekre vezethető vissza.   

A célcsoportok elérésének gyakorlata 

A célcsoport elérésének a javítása a beavatkozások jelentős részének elsődleges célja, 

ugyanakkor ezek hatékonyságával összességében nem maradéktalanul elégedettek a szakértők. 

Ebben szerepet játszik a kommunikációs csatornák sokrétűsége, egyszerre alkalmazzák az offline 

és online csatornákat. Az utóbbi esetében folyamatosan újabb csatornák nyílnak, a ma már 

klasszikusnak számító honlap, e-mail és körlevél, valamint évfolyamlevező listák mellett egyre 

nagyobb hangsúlyt kap a facebook, de már itt vannak az olyan új területek, mint a mobiltelefonok 

applikációi vagy a twitter. 

10.2.2.4. tábla: A hallgatói élettel kapcsolatos 

beavatkozások hatásai a beválással 

kapcsolatban (N=11) 
Segíti a képzési teendőkre való koncentrálást 45% 

Segíti a szakmai kapcsolatrendszer fejlődését 45% 

Színvonalasabbá teszi a tehetséggondozást 27% 

Csökkenti a lemorzsolódást 18% 

Növeli a diploma értékét 18% 

Elősegíti a hallgatók hatékonyabb tanulását 9% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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Rendkívül érdekesek azok az információszolgáltatások, melyek saját tartalmat állítanak elő. 

Jellemző, hogy ezeket a saját tartalmakat saját felületeken igyekszenek célba juttatni. Tipikus 

példái ennek a hallgatói lapok, szervezeti honlapok, ezek együttesen alkotják a hallgatói élet 

belső nyilvánosságát. Ugyanakkor elmondható, hogy ezek fejlesztése nem általánosan jellemző – 

mindössze a BCE és az ELTE esetében találtunk ezen a területen beavatkozást.  

Közvetlen hatások az egyénre 

Nem meglepő, hogy a hallgatói élet a hallgatók 

kapcsolati hálójára van a legnagyobb hatással. Szinte 

mindegyik szolgáltatás erősíti a hallgató kapcsolati 

hálóját, és ez által közösséghez való tartozásának 

érzését, s végső soron az intézményi identitás tudat 

kialakulását. A szolgáltatások igénybe vétele 

mindeközben hozzájárul az életkorra jellemző új 

kapcsolatok kialakulásához, s ennek megfelelően ezek a szolgáltatások a párkapcsolatok 

kialakításában is fontos szerepet játszatnak. A különböző társasági eseményeken való részvételek 

során a fiatal különböző helyzetekben próbálhatja ki magát –különösen ha a szolgáltatásoknak 

nemcsak igénybe vevője, hanem például szervezője is – ez pedig hozzásegíti a felnőtté váláshoz, 

az önállósodáshoz.   

Szociális és társadalmi hatások: 

Az egyetemi hallgatói élet esetében a szociális és 

társadalmi hatások elenyészőek. Ugyanakkor vannak 

olyan szolgáltatások, melyek kimondottan ezt a célt 

tűzték zászlajukra. Ezek közé sorolhatók azok az 

infrastruktúrafejlesztések, melyek olyan hallgatói 

klubokat szeretnének megvalósítani, ahol azok is jól 

érezhetik magukat, és esetleg segítséget kérhetnek, 

akiknek a hallgatói életbe történő belépés nehézséget okoz. Ezen helyek esetében a legnehezebb 

kihívások egyike, hogy megfelelő árszinten biztosítsanak megfelelő szolgáltatásokat, azaz, hogy 

a helynek ne legyen jövedelmi küszöbe, az oda betérő ne érezze, hogy fogyasztania kell. Ezt 

például automatákkal lehet elérni. 

Beavatkozások általános jellemzése 

Az egyedi követő beavatkozások legnagyobb csoportját az olyan rendezvények alkotják, melyek 

más intézményben is megtalálhatóak. Ilyenek a 

különböző közös sportolási lehetőségeket biztosító 

infrastruktúrabérlések (esti fürdőzés, jeges este), 

turisztikai lehetőségek (sítábor, borkóstoló) vagy a 

hallgatók különböző csoportjainak versenyeztetése. 

Természetesen találkoztunk néhány olyan közösségi 

10.2.2.5. tábla: A hallgatói élettel kapcsolatos 

beavatkozások hatásai az egyén szintjén 

(N=11) 
Elősegíti a közösségi kapcsolati háló fejlődését 82% 

Elősegíti a személyes kapcsolati háló fejlődését 73% 

Elősegíti az önállósodást, önálló életkezdést 45% 

   

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

10.2.2.6. tábla: A hallgatói élettel kapcsolatos 

beavatkozások hatásai az egyén szintjén 

(N=11) 
Elősegíti a társadalmi mobilitást 27% 

Elősegíti a hátránykompenzációt 27% 

Elősegíti az esélyegyenlőséget 9% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

10.2.2.7. tábla: A hallgatói élettel kapcsolatos 

beavatkozások áttekintése (N=57)  

 Egyedi Rendszerszintű 

 

 

Követő 36 3 

Úttörő 16 2 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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programmal is, melyet valamilyen egyediségük miatt az úttörő beavatkozások kategóriájába 

tettünk (mesterszakosok nyári tábora, OccsóVacsi).  

Mivel a hazai felsőoktatási rendszer jó gyakorlatainak az úttörő jellegű szolgáltatási 

beavatkozásokat tekintettük, így ezek közül mutatunk be az alábbiakban néhány rendszerszintű és 

egyedi szolgáltatást. Az úttörő jellegű beavatkozások között kakukktojásként ismertetjük a 

selmecbányai diákhagyományokat is, melyek oly meghatározónak tűnnek, hogy alapvetően 

meghatározzák egy-egy beavatkozás sikerességét azon intézmények esetében, melyek követik a 

hallgatói életnek ezen szerveződési formáját. Természetesen ezeknek a beavatkozásoknak a 

kivonatát is elérhetővé tesszük a többi feltárt beavatkozással együtt a tanulmányhoz csatolt 

FOI_Szolg_Beavatkozasok.zip fájlban rendezve. 

Kiemelt rendszerszintű jó gyakorlat  

DUF Selmecbányai Diákhagyományok: Dunaújvároson kívül Miskolcon és Sopronban, a 

Georgikonban is őrzik ezeket a hagyományokat, melynek gyökerei a 18. századig nyúlnak vissza. 

A diákélet ebben a formában nagyon erős közösségtudatot hoz létre a csatlakozó hallgatókban. A 

frissen bekerülő elsősök a „megkeresztelkedés” során a felsőbb évesek közül választanak „apát”, 

„anyát”, akik segíteni fogják őket tanulmányaik során, de akár később is a munka világában. A 

harmadévesek (firmák) választanak bizottságot, amelynek elnöke felel a gólyák (pogányok) 

integrációjáért. Ennek keretében olyan programokat szerveznek, mint a balekosítás, 

csoportépítés, szakmai kirándulás, gyárlátogatás, daltanulás, bálok, valamint szakonként 

szakestéket szerveznek (Gyakorlatilag a szabadidős programok 90%-áért felelősek, minden 

emlékére szerveznek valamilyen programot). Az erős közösségi élet az alumni rendszer 

működésén is meglátszik, s nagy segítség, hogy a rendszer segítségével a végzettek is 

mozgósíthatók. Az erős hagyományok ellenére a rendszert folyamatosan a kor kihívásaihoz kell 

igazítani (IKT – facebook, Bolognai-folyamat – alumni erősítése). 

BCE Média Központ: Egységes egyetemi médiaközpontot hoztak létre, a cél az volt, hogy 

elitegyetemhez méltó, hiteles, jó minőségű, többnyelvű kommunikációjuk legyen. A nyomtatott 

sajtót kiemelten fontosnak kezelték, mert az értelmiségi léthez kell a nyomtatott sajtó 

(Közgazdász újság - quality paper). Emellett fontos volt, hogy jó minőségűek legyenek a fiatalos, 

modern csatornák: blog, youtube, online rádió (ez a szűkös anyagi források miatt jelenleg csak 

terv), illetve naprakészek legyenek: Corvinus Online. Ezek mellett pedig az egyetemi élet 

szempontjából rendkívül fontosak az időszaki kiadványok, melyek speciális célcsoportoknak 

szólnak: gólyák, külföldi hallgatók, céges partnerek. 

Ezért teljesen átalakították belső és külső kommunikációs fórumaikat. A szervezeti háttért a HÖK 

biztosítja, a médiaképzésről pedig a média tanszék oktatói és hallgatói felelnek. Fontosnak 

fejlesztés, hogy minden kommunikáció egymást erősíti, ennek feltétele, hogy a tevékenységek 

felügyeletért és a döntéshozatalért egy szűk szakmai stáb felel. A Média Központ saját hallgatóik 

szakmai gyakorlati igényét is kielégíti, illetve az intézmény meglévő stúdió kapacitására, és 

technikai eszköz hátterére épít. 
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Kiemelt egyedi szintű elemi fejlesztések  

PTE OccsóVacsi: Az Occsó Vacsi nevű program lényege, hogy kibérelnek egy éttermet, ahol 

jelentős kedvezmény mellett tudnak a résztvevők választani 3 féle menü közül. A rendezvény 

elsődleges célja, hogy egy ilyen oldott, kötetlen alkalommal lehessen találkozni a HÖK-ösökkel, 

beszélgetni velük. Így a rendezvényen részt vesz minden HÖK-ös, a diákszervezetek képviselői 

és a HÖK munkája iránt érdeklődök. Az évente megrendezésre kerülő rendezvényt széles körben 

hirdetik a hallgatók között.  
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10.2.3 Fejlesztési tervek és azok gátjai 

A hallgatói élet kapcsán online nyilatkozó szakértők az intézmények fejlesztési tervei közül 

elsődlegesen az infrastrukturális fejlesztéseket emelték. Gyakorlatilag egyetlen szabadidős 

program sem szerepel a fejlesztendő területek között, e mögött az is szerepet játszat, hogy a 

szabadidős szolgáltatások esetében a finanszírozás előteremtése, a hallgatói co-finanszírozás 

miatt nem ütközik akkora nehézségekbe, hogy hosszú távon dédelgetni kelljen ezeket a terveket: 

 Közösségi terek hallgatóbarát fejlesztése 

 Hallgatói Klub kialakítása 

 Közösségi Konyha szolgáltatás kiterjesztése szélesebb hallgatói körökre 

 Egyetemi rádió indítása 

A szolgáltatási alterület fejlesztése esetében a vizsgált hat szempont közül kettő okoz jelentős 

problémát: a bevezetéshez és működéshez szükséges anyagi források elégtelensége.  

10.3.3.1.tábla: A fejlesztési tervek gátjai – Egyéb közösségi szolgáltatások 

 BME DF ELTE SZTE 

Nincs egységes (intézményi) akarat Nem Nem Nem Nem 

Jelenlegi munkaerő-állomány mellett nincs 

kapacitás 
Nem Nem Nem Nem 

Jelenlegi munkaerő-állomány nem 

rendelkezik a szükséges speciális tudással 
Nem Nem Nem Nem 

Nem biztosított a szolgáltatásokhoz 

szükséges helyigény (terem, iroda, stb.) 
Nem Nem Nem Nem 

Nem biztosították a szolgáltatás 

kialakításához szükséges anyagi erőforrások 
Igen Igen Nem Igen 

Nem biztosították a szolgáltatás 

működtetéséhez  szükséges anyagi 

erőforrások  

Igen Nem Igen Nem 

 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára négy(!) intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 
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Az alábbi táblában viszonyítási pontokként, példaszerűen szerepeltetjük a hallgatói élethez 

kapcsolódó fejlesztésének gátjait más hallgatói alszolgáltatási területekkel.  

10.3.3.2.tábla: A fejlesztési tervek gátjai – nagykép – Egyéb közösségi szolgáltatások 

 
Egyáltalán nem 

probléma 

Nem számottevő 

probléma 

Közepes 

jelentőségű 

probléma 

Jelentős probléma 

Nincs egységes 

(intézményi) akarat 

Könyvtár, Felvételi 

támogatás, 

Hallgatói élet 

Szakok közötti 

átjárás, Könyvtár, 

Támogatások 

Nemzetköziesedés, 

Toborzás, Alumni 
- 

Humánerőforrás 

kapacitáshiány 

Eljárási díjjak, 

Hallgatói élet, 
Tehetséggondozás 

Kollégiumok Könyvtár 

Toborzás 

Karriertámogatás, 

Támogatások 

Humánerőforrás  

kompetencia hiány 

Hallgatói élet, 

Toborzás, 

Kollégiumok 

Kollégiumok,Speci

ális hallgatói 

csoportok 

Felvételi támogatás, 

Szakok közötti 

átjárás 

Hallgatói integráció, 

Hallgatói juttatások, 

Toborzás 

Infrastrukturális 

korlátok 

Karriertámogatás, 

Nemzetköziesedés, 

Hallgatói élet 

Felvételi támogatás, 

Támogatások, 

Speciális hallgatói 

csoportok 

Hallgatói 

integráció, 

Kollégiumok 

- 

Anyagi források 

hiánya - bevezetés 
- 

Támogatások, 

Tehetséggondozás 

Gyakorlati tudás 

megszerzése, 

Alumni, Eljárási 

díjjak 

Szakok közötti 

átjárás, 

Nemzetköziesedés, 

Hallgatói élet 

Anyagi források 

hiánya - működtetés 
- 

Speciális hallgatói 

csoportok, 

Tehetséggondozás, 

Eljárási díjjak 

Támogatások, 

hallgatói integráció, 

Kollégiumok 

Hallgatói élet, 
Nemzetköziesedés, 

Karriertámogatás 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára négy(!) intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott. 

Értelmezés: Jelentős probléma: intézmények több mint 50 százaléka esetében; Közepes jelentőségű probléma: 

intézmények 33%-49%; Nem számottevő probléma: intézmények 1-32%; Egyáltalán nem probléma: 0% 
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10.2.4 Nemzetközi kitekintés 

 

Az egyetemi élethez, csak úgy, mint a sport, a klubok és társaságok is hozzátartoznak. A 

különböző egyetemeken rendkívül sokféle klub és társaság található. Minden hallgató találhat 

olyan klubot és társaságot, ami kedvére való, ahol hasonló érdeklődésű körű vagy gondolkodású 

hallgatókkal ismerkedhet meg. A sportolási lehetőségekhez hasonlóan a társaságokat és klubokat 

az elsőéves hallgatók egy rendezvény keretében ismerhetik meg az első, vagyis a gólyahetükön. 

Az egyetemek általában bátorítják az új klubok alapítását, hiszen ezek létrehozása és 

megszervezése különböző készséget fejleszt és sok jó élményt nyújt. A klubok és társaságok 

működését egy egységes egyetemi szabályzat határozza meg. 

A klubokat és társaságokat minden egyetemen összefogja egy szervezet, ami vagy maga a 

diákönkormányzat vagy egy alegysége. Ez az esernyő szervezet térítés nélkül biztosítja az 

infrastruktúrát, szállítási eszközöket és a klubok működéshez szükséges eszközök zömét. A 

klubok és társaságok vezetőit rendszeresen tréningezik, képzik, hogy klubjaik, társaságaik 

működését minél professzionálisabb módon tudják működtetni. A klubok és társaságok működési 

költségeik egy részére az egyetem biztosít forrást. 

A klubok és társaságok nagy része kér valamennyi tagdíjat – ennek összege nagyon változó; azok 

a társaságok, ahol csupán beszélgetnek a résztvevők, vagy vitáznak természetesen kevesebb 

összegből is meg tudják tartani találkozóikat, mint azok a társaságok, ahol a tagok például 

utaznak vagy valami olyan sportot űznek, amihez felszerelés kell. A vizsgált egyetemeken 

különböző számú klubot számlálnak; Cambridge-ben több mint 700 klub és társaság található, 

Exeterben körülbelül 180, Glasgowban több mint 200, Lancasterben nagyjából 170-et 

számlálnak, a London Metropolitan Egyetemen nagyjából 60, míg a UCL-en több mint 200 klub 

található.  

A témák, amelyek köré a társaságok szerveződnek kimeríthetetlenek: vannak társaságok, 

amelyek kultúrákat és nyelveket vesznek alapul, vannak, amik már meglévő szervezetek vagy 

politikai pártok 'leányszervezetei' vagy bizonyos szak, szakirány vagy tantárgy köré 

szerveződnek. Most lássunk néhány példát a különböző egyetemekről. 

 Cambridge University – Cambridge Egyetem Magyar Társaság (Cambridge University 

Hungarian Society): Fő célja ennek a társaságnak, hogy a Cambridge-en tanuló diákok 

megismerjék magyar társaikat, és akiket érdekel, Magyarország többet megtudjanak az 

országról és az ott lakókról, a tradíciójukról, ételeikről. 69 

 London Metropolitan University – Nigériai Társaság (Nigerian Society): A Nigéria 

Társaság arra jött létre, hogy promotálja a nigériai és afrikai kultúrát.70 

                                                           
69

 http://www.cusu.cam.ac.uk/societies/directory/hunsoc/  
70

 http://www.londonmetsu.org.uk/organisation/6344/  

http://www.cusu.cam.ac.uk/societies/directory/hunsoc/
http://www.londonmetsu.org.uk/organisation/6344/
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 Lancaster University – Amnesty International Társaság: Amnesty International egy 

nemzetközi szervezet, amely az emberi jogokért harcol világszerte. A lancasteri csoport 

arra jött létre, hogy az itteni diákok figyelmét felhívja a világban zajló jogsérelmekre, és 

tiltakozásokat generáljon.71 

 University of Glasgow – POLIS (Politically Inspired Stage): POLIS egy olyan társaság, 

amely nem tartozik politikai párthoz, azonban hangot ad olyan marginalizált 

csoportoknak, amelyeknek szükségük van financiális támogatásra vagy hallatni szeretnék 

hangjukat az elnyomás és egyéb hátrányokkal szemben.72  

 University of Exeter – Exeter Idősebb Diákok Társasága (Exeter Mature Students 

Society): Ez a társaság azoknak a diákoknak jött létre, akik valamivel idősebbek az átlag 

egyetemistáknál. Ha valaki 21 éves kora felett kezdi el az egyetemet, akkor már 'idős' 

diáknak számít. Sokak már családosok vagy dolgoznak, számukra idegen lehet a 

tinédzserek és jóval fiatalabbak környezete, így ez a csoport arra szolgál, hogy az idősebb 

diákok is megtalálják társaságukat és segíteni tudják egymást tanulmányaik során.73 

 University College London – Csokoládé Társaság (UCLU Chocolate Society): A UCL 

csokoládé társaság célja, hogy a tagok újabb és újabb csokoládékkal ismerkedjenek meg 

és finomabbnál finomabb csokoládékat kóstoljanak.74 

 

  

                                                           
71

 http://lusu.co.uk/get-involved/societies/our-activity-groups/  
72

 http://www.glasgowstudent.net/clubs/affiliated/p/  
73

 http://www.exeterguild.org/societies/EMS/  
74

 http://uclu.org/clubs-societies/chocolate-society  

http://lusu.co.uk/get-involved/societies/our-activity-groups/
http://www.glasgowstudent.net/clubs/affiliated/p/
http://www.exeterguild.org/societies/EMS/
http://uclu.org/clubs-societies/chocolate-society
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10.3 Alumni 

10.3.1 Szolgáltatások jellemzői 

Az alábbiakban bemutatjuk a szolgáltatási alterület általános jellegzetességeit.  

10.3.1.1. tábla: A szolgáltatás alapvető jellemzői – alumni 

Adatok tárolása Humánerőforrás háttér 

Nem vizsgáltuk 

 

 
A BME nagyobb hangsúlyt fektet a volt diákjaihoz 

kapcsolódó rendszerek működtetésére, mint a többi 

felsőoktatási intézmény. 
 

 Összes érintett  Teljes 

munkaidőben 

BME 10 fő 0 fő 

DF 2 fő 1 fő 

ELTE 3 fő 1 fő 

IBS 2 fő 0 fő 

PE 3 fő 1 fő 

PTE 3 fő 2 fő 

HÖK szerepe 

 Kizárólagosan a 

HÖK működteti a 

szolgáltatási 

területet 

Egyes programokat 

részben vagy egészben 

ők szerveznek 

Segítenek a szolgáltatási terület 

marketing tevékenységében, egyes 

elemek hirdetésében 

Ellenőrzik a 

szolgáltatási 

terület minőségét 

BME Nem Igen Igen Igen 

DF Nem Igen Nem Nem 

ELTE Nem Nem Igen Nem 

IBS Nem Nem Nem Nem 

PE Nem Nem Nem Nem 

PTE Nem Nem Igen Nem 
 

 

Forrás: GVI: Online survey 

A legfontosabb szolgáltatások értékelése az alábbi táblában tekinthető át.  

10.3.1.2. tábla: Legfontosabb szolgáltatások értékelése – alumni 

 
Legfontosabb Második legfontosabb Harmadik legfontosabb 

Negyedik 

legfontosabb 

BME 
Öregdiák 

kiadvány  
jó 

Tájékoztatás, 
információ-

szolgáltatás 

megfelelő 
Rendezvények 

szervezése 
megfelelő   

DF Honlap 
megfelel

ő 

Öregdiák 

találkozók 
Jó Hírlevél megfelelő   

ELTE rendezvények jó 

Alumni 

kedvezmény-

kártya 

jó 
Alumni-
Ösztöndíj 

jó   

IBS networking 
megfelel

ő 
marketing megfelelő tanácsadás megfelelő 

karrier-
fejlesztés 

jó 

PE 

honlapon 

keresztül 
információ 

szolgáltatása 

jó email hírlevél jó 
diplomás 

pályakövetés 
jó 

személyes 

karrier út 

kutatása 

megfelelő 

PTE 
tagkártya 

program 

megfelel

ő 

évfolyam-

találkozó 
szervezés 

jó, igény 

szerint 

ajándéktárgy 

értékesítés 
rossz 

egyetemi 

emlékgyűrű 
rendelés 

rossz 

 Szolg. 

megnevezése 

Szolg. 

működése 

Szolg.  

megnevezése 

Szolg.  

működése 

Szolg. 

megnevezése 

Szolg. 

működése 

Szolg. 

megnevezése 

Szolg. 

működése 
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Forrás: GVI: Online survey 

Összességében elmondható, hogy az alumni alterülethez tartozó vizsgált elemi szolgáltatások 

közül az alumni közösségi program nem működik az intézmények többségében. Ezen elemi 

szolgáltatások szervezési szintjét tekintve viszonylag homogén - többségük inkább intézmény 

szinten szervezett.  

10.3.1.3.tábla: Szolgáltatási paletta – Alumni 

 

 Működő 

aktív 

szolgáltatás 

(%) 

Szervezési szint (%) 
Intézményi 

szinten 

elérhető 

Minden 

karon 

elérhető 

Karok 

többségénél 

elérhető 

Campusokon 

elérhető 

Karok 

kisebbségén 

elérhető 

Alumni rendszer 88,6 93,6 3,2 3,2 0,0 0,0 

Alumni 

szakprogram 
60,0 85,7 9,5 4,8 0,0 0,0 

Alumni közösségi 

program 
42,9 80,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A működő aktív szolgáltatás minősítés z intézményi honlapokon található információ alapján 

került meghatározásra. Ha egy elemi szolgáltatás online „nem látható”, akkor a tényeges működéstől függetlenül 

nem kaphatott működő aktív szolgáltatás minősítést.  

Az online adatgyűjtés alapján az egyes elemi szolgáltatások esetében felmerülő hozzáférési 

korlátozások az alábbi arányban fordulnak elő. 

10.3.1.4.tábla: Működő aktív szolgáltatások hozzáférési korlátjai – Almuni 

 

 Hozzáférési korlátozások (%) 

 Anyagi Létszám Szociális 

Alumni rendszer 3,2 51,6 0,0 

Alumni közösségi program 6,7 33,3 0,0 

Alumni szakprogram 9,5 38,1 0,0 
 

Forrás: GVI – Intézményi honlapokon végzett adatgyűjtés 

Értelmezési korlátok: A táblázatban az intézményi honlapok alapján jól működő szolgáltatásként jellemzett elemi 

szolgáltatások szerepelnek. 
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Nem jellemző, hogy az öregediákok teljeskörűen vehetnének igénybe képzéseket – az állítás alól 

az IBS képez kivételt.  

10.3.1.5.tábla: Kedvezményes öregdiákokat célzó képzések 

 

 Doktori képzések Szakirányú továbbképzések Egyéb képzések, tréningek 

BME 
Nem lehet kedvezményesen 

igénybe venni 

Csak egy részét van lehetőség 

kedvezményesen igénybe venni 

Nem lehet kedvezményesen igénybe 

venni 

DF 
  

Nem lehet kedvezményesen 

igénybe venni 

Nem lehet kedvezményesen igénybe 

venni 

ELTE 
Nem lehet kedvezményesen 

igénybe venni 

Nem lehet kedvezményesen 

igénybe venni 

Minden képzést kedvezményesen 

igénybe vehetnek 

IBS 

Minden képzést 

kedvezményesen igénybe 

vehetnek 

Minden képzést 

kedvezményesen igénybe 

vehetnek 

 

PE 
Nem lehet kedvezményesen 

igénybe venni 

Nem lehet kedvezményesen 

igénybe venni 

Nem lehet kedvezményesen igénybe 

venni 

PTE 
Nem lehet kedvezményesen 

igénybe venni 

Csak egy részét van lehetőség 

kedvezményesen igénybe venni 

Minden képzést kedvezményesen 

igénybe vehetnek 
 

Forrás: GVI: Online survey  

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hat intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 

 

Az öregdiákok számára biztosított kedvezmények esetében is heterogén gyakorlattal találkozunk. 

A BME péládul semmilyen vizsgált szolgáltatást, az ELTE és az IBS pedig mindegyik esetében 

kedvezményt biztosít volt hallgatói részére.  

10.3.1.6.tábla: Öregdiákok egyéb kedvezményei 

 

 Könyvtárhasználat 

Sport 

infrastruktúra 

használat 

Terembérlés, 

rendezvényszervezés 

Fizetős rendezvényeken 

való részvétel 

BME Nem Nem Nem Nem 

DF Igen Igen Igen Nem 

ELTE Igen Igen Igen Igen 

IBS Igen Igen Igen Igen 

PE Nem Igen Igen Igen 

PTE Igen Igen Nem Igen 
 

Forrás: GVI: Online survey  

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hat intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 

 

 

  



362 / 379 

10.3.2 A beavatkozások jellemzői  

Bár a kutatás során számos (38) az intézmények öregdiákjait célzó beavatkozás került említésre,  

a feltárt beavatkozások körében összesen 4 olyan szolgáltatást találtunk, melyet interjúalanyaink 

kisebb-nagyobb megszorításokkal, de jó gyakorlatnak tekintettek. Ez bőven elmarad bármely más 

alterületet érintő szolgáltatásfejlesztés mögött. Az interjúk alapján a szolgáltatásfejlesztések ilyen 

alacsony beválásában számos tényező játszik szerepet. Ezek közül a legfontosabbak:    

 Nincs hagyománya az alumni rendszereknek, az öregdiákok jelentős része az egyetemi, 

főiskolai tanulmányai során nem találkozott öregdiákokkal, nem alakultak ki, nem 

átvehetőek a viselkedésminták 

 Nincs egységes intézményi identitás tudat, melyben jelentős szerepe van, hogy az 

öregdiákok jelentős része tanulmányait a felsőoktatási integrációt megelőzően fejezte be, 

és nem azonosul az újonnan létrejött intézménnyel (pl: DE, SZTE, ÓE) 

 Az intézmények területi tagoltsága miatt jóval erősebbek a kari identitások, mint az 

intézményiek (pl.: BCE, ELTE, PTE), és ez még ott is igaz, ahol egyetlen kampusz van 

(BME) 

 A központi alumnik és a „tagozatok” közötti együttműködés sok esetben optimalizálásra 

szorul  

 Az intézmények és az alumni tagok közötti kapcsolatok nem töltődnek fel tartalommal: 

nincs információáramlás, szakmai együttműködés, pénzügyi transzfer 

 Az alumni rendszereknek versenyezniük kell a web2-es tér információáramlásával, 

„hallhatónak, láthatónak kell maradni a zajban” 

 Rendkívül nehéz az alumni tagok mobilizálása, illetve az esetlegesen kialakuló 

keménymagok bővítése 

A beavatkozások anyagi forrása: 

Az alumni rendszerek esetében fontos lenne, hogy az egyetem külső forrásokat is be tudjon 

vonni. Ennek érdekében klasszikusan számíthatnak 

az öregdiákok közvetlen anyagi támogatására, 

illetve szóba jöhetnek az öregdiákok vásárlóerejére 

alapozott üzleti szolgáltatások. Mindkettőre látunk 

példákat, bár a fundrising egyenlőre gyerekcipőben 

jár („inkább viszi a pénzt”), míg a kedvezményekre 

jogosító alumni kártyák sikere mérsékelt.  

Leghatékonyabbnak az alumni kiadványok reklám 

bevételei tűnnek, melyek optimális esetben 

nullszaldóssá teszik ezen kiadványok 

megjelentetését és célba juttatását. Ennek 

megfelelően az alumni szolgáltatások 

fejlesztésében a pályázati forrásoknak (különösen a 

TÁMOP 4.1.1C kiírásnak) fontos szerepük volt. 

10.3.2.1.ábra: A alumni szolgáltatásokkal 

kapcsolatos beavatkozások finanszírozási 

háttere 

 
Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

26 

Belső forrás 

Pályázati forrás Külső forrás 

 

 

5 5 
2 
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A szolgáltatási rendszer működési, működtetési céljai  

A alumni rendszerek működtetésével foglalkozó online nyilatkozó szakértőink  a rendszerrel 

kapcsolatban legfontosabbnak azt tartják, hogy az öregdiákok és az intézmények közötti 

kapcsolatot erősítésék, folyamatos interaktív kommunikáció biztosítsanak, illetve erre alapozva 

megszervezzék a támogatásszervező munkát. Néhány helyen a szakmai kapcsolatok fontosságát, 

illetve a volt hallgatók anyagi és lobbi erejét is kiemelik. Egy szakértő kiemelte, hogy fontos, 

hogy az alumnusok egymás erőforrásaihoz is hozzáférhessenek, azaz a rendszerbe ne csak az 

intézményi szolgáltatások miatt legyen érdemes bekapcsolódni.  

Érdekes, hogy ez a szemlélet máshol nem jelent meg, bár kérdésünk az intézményi célokra 

vonatkozott. Megjelent még a célok között az identitásképzés, mely kifejezés meglehetősen 

árulkodó, lévén, hogy nem egy kialakult identitást akar fenntartani az alumni rendszerben. 

Fontos megjegyezni, hogy a célok között nem szerepelt az alumni tagság létszámának emelése. 

Ebből arra következtethetünk, hogy az alumni rendszerek kiépítése előtt végzett diákok 

megszólítását ma már a nagyobb intézmények lezárt folyamatnak tekintik, s már csak az új tagok 

belépésére koncentrálnak. Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az új tagok 

beléptetését - az interjúk alapján - a diploma megszerzésekor érzik időszerűnek az intézmények, 

pedig sok esetben hasznosabb lenne az alumni rendszerbe való bevonást korábbi időponthoz 

(felvétel, sikeresen lezárt félév) kötni.   

Beavatkozások általános célrendszerekhez való kapcsolódása 

A vizsgált alterület esetében egyértelműen az új szolgáltatások kialakítását célozzák a 

beavatkozások. Ez is jól mutatja az alterület jelenlegi 

kiépületlenségét, ennek is köszönhető, hogy számos 

olyan szolgáltatással próbálkoznak, melynek sikere 

már a kialakítás pillanatában is kétséges (végzettek 

számára gyűrűk gyártása, külföldi alumni, támogatói 

tagság). Néhány szolgáltatás esetében pedig feltűnik 

a piaci források becsatornázásának igénye, mely 

esetben az alumni rendszer, mint hirdetési felület 

jelenik meg. Ehhez kapcsolódnak a személyi 

juttatások bővítései is. Ez gyakorlatilag a 

kedvezményes vásárlás lehetővé tételét jelenti. 

(Fontos megjegyeznünk, hogy a posztgraduális 

képzések esetében jellemzően sem a PhD, sem a 

szakirányú továbbképzések nem kedvezményesek az 

alumni tagok számára, s az egyéb tréningek, 

                                                           
75

 Értékek: Üres mező esetében az adott cél az adott szolgáltatási alterületen nem jelenik meg markánsan, „+” 

jelölés esetében az adott cél az adott alterület fejlesztésében szereppel bír, „X” jelölésnél pedig az adott alterület 

fejlesztései elsődlegesen e cél megvalósítását célozzák. 

 

10.3.2.2.tábla: Az alumni szolgáltatásokkal 

kapcsolatos beavatkozások illeszkedése az 

általános szolgáltatásfejlesztési 

célrendszerekhez 
Meglévő szolgáltatás(ok) színvonalasabbá tétele  

Meglévő szolgáltatás(ok) kapacitás bővítése  

Portfólió bővítés, új szolgáltatások bevezetése X 

 
Hozzáférés megkönnyítése  

Hatékonyabbá tétel IKT fejlesztéssel  

Személyi juttatások bevezetése, bővítése + 

Tanulmányi teljesítmény növelésének segítése  

Lemorzsolódás csökkentése  

Piaci források becsatornázása + 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése 

alapján
75
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tanfolyamok esetében is csak két-három intézménynél.)     

A fejlesztések, beavatkozások konkrét céljai 

Az öregdiákokat célzó szolgáltatásfejlesztések a következőket célozzák: 

 találkozási alkalmak elősegítése (kulturális és szakmai alumni rendezvények, alumni 

tagok bevonása az intézmény jelenlegi hallgatóit célzó szakmai rendezvényekbe, 

évfolyam-találkozók szervezésének segítése – ingyenes terem biztosítása) 

 információáramlás segítése (online csatornák használata, nyomtatott alumni kiadványok 

megjelentetése) 

 kedvezménykártyák biztosítása, melynek köszönhetően vonzóbbá válik a tagság 

Érdemes megjegyeznünk, hogy az alumni szolgáltatások kialakítását nem előzi meg a tagság 

igényeinek felmérése. Természetesen van ellen példa is, de azok a szolgáltatások, amelyekre a 

végzettek nagy számának lenne igénye, nem féltetlenül fenntarthatók (pszichológiai tanácsadás, 

segítség az álláskeresésben). 

A feltárt beavatkozások hatékonysága 

Az itt feltárt beavatkozások hatékonysága a legrosszabb minden szolgáltatási alterület között. A 

helyzetet az egyik interjúalanyunk a következőképpen festi le: 

„Az alumni, meg az alumni szolgáltatások még gyerekcipőben vannak. Van egy ördögi kör: ha 

nincs mögötte senki, akkor hogyan találod meg az új embereket, hogyan tudod őket bevonni?! 

Tartalmat kell mögé tenni, de miért jönne el bárki, ha nincs ott senki, aki miatt eljönne? Ráadásul 

támogatást várunk érte, miközben igazán hasznos szolgáltatást nem tudunk biztosítani, ráadásul 

a támogatásnak egyáltalán nincs kultusza Magyarországon.” 

Alapvetően jellemző, hogy ezen keretek hatékony átalakítására egyetlen egyedi 

szolgáltatásfejlesztés sem képes, ennek megfelelően a jó gyakorlatnak tekinthetők esetében is 

csak lokális sikerekkel találkozunk. Alapvető probléma, hogy a kultúra hiánya mellett (melynek 

kialakításához évtizedekre van szükség) a hagyományokra épített intézményi identitások is 

hiányoznak (azokon a helyeken, ahol az identitás és a közösségépítés a képzési időszakban erős, 

ott az alumni rendszerek is jobban működnek).   
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Szolgáltatások hozzáférhetősége és a beválása:  

A szolgáltatásokhoz való hozzáférést az intézmények sok esetben korlátozzák, például csak 

diplomát kapott, vagy abszolvált hallgatók válhatnak taggá. Az új tagok toborzásánál döntően a 

tanulmányi rendszerből kinyerhető elérésekre támaszkodnak, de vannak olyan intézmények is, 

melyek súlyt fektetnek a végzett hallgatók személyes toborzására is.  

Az alumni szolgáltatások specialitása, hogy a 

célcsoport elsődlegesen az öregdiákok, ennek 

megfelelően a legtöbb alumni szolgáltatásnak nincs 

hatás a képzésben résztvevő hallgatókra, és nem, 

vagy csak áttételesen járul hozzá a felsőoktatás 

sikeréhez. Az alumni rendszernek az ilyen jellegű 

minimális hatásai abból fakadnak, hogy néhány 

szakmai program lehetőséget kínál arra, hogy a régi 

és jelenlegi diákok  találkozzanak, tudást és 

tapasztalatot cseréljenek, mely elősegítheti a 

tanulmányok hatékonyabbá tételét, illetve orientálhatja a tehetséges hallgatókat (pl.: külső 

konzulens találhatnak). De ezek a lehetőségek – kutatói benyomásunk alapján – inkább 

elméletiek, semmint rendszerszinten megvalósulók. A diploma értékének emelése elsődlegesen a 

jól működő alumni csoporthoz való kapcsolódás lehetőségét rejti, míg a szakmai kapcsolatháló 

fejlődését a személyes találkozók biztosítják az újonnan megvalósított beavatkozások között.  

A célcsoportok elérésének gyakorlata 

Az alumni regisztráció során igyekeznek minden tag adatait frissíteni a tanulmányi rendszerből 

kinyerhető adatokhoz képest. Ezt követően a kommunikáció jellemzően online formában folyik, 

melynek fontos eszköze a hírlevél, illetve a honlap. Ezekkel szemben jellemző, hogy egyre 

jobban igyekeznek támaszkodni a közösségi portálokra, különösen a facebookra. Offline 

kommunikációt nem minden intézményben alkalmaznak, ezek közül a legfontosabbak az alumni 

magazinok, melyet Pécsen évente egyszer (a diplomaosztókhoz ütemezve), míg Debrecenben 

havonta jelentetnek meg.  

Közvetlen hatások az egyénre 

Az alumni szolgáltatások nem meglepő módon 

elsődlegesen a kapcsolati háló fejlődéséhez járulnak 

hozzá a beavatkozások által létrehozott különböző 

találkozási lehetőségeken keresztül. A közösségi 

portálon megjelenő alumni csoportoknak 

köszönhetően pedig lehetőség van az online 

kapcsolattartásra is.  

 

10.3.2.3.tábla: Az alumni szolgáltatásokkal 

kapcsolatos beavatkozások hatásai a beválással 

kapcsolatban (N=14) 
Segíti a szakmai kapcsolatrendszer fejlődését 64% 

Növeli a diploma értékét 29% 

Színvonalasabbá teszi a tehetséggondozást 14% 

Elősegíti a hallgatók hatékonyabb tanulását 7% 

Csökkenti a lemorzsolódást 7% 

Segíti a képzési teendőkre való koncentrálást 0% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

10.3.2.4.tábla: A szakváltással kapcsolatos 

beavatkozások hatásai az egyén szintjén  
Elősegíti a személyes kapcsolati háló fejlődését 64% 

Elősegíti a közösségi kapcsolati háló fejlődését 64% 

Elősegíti az önállósodást, önálló életkezdést  21% 

   

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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 Szociális és társadalmi hatások 

A szociális és társadalmi dimenziók mentén az 

alumni szolgáltatások hatása csak áttételesen – azaz 

nem az eredeti célcsoportot elérve valósul meg. Az 

alumni rendszerek esetében fontos a 

támogatásgyűjtés, melynek egyik kézenfekvő 

felhasználási módja az ösztöndíjak alapítása, 

melyekkel a tehetséges, vagy szociálisan rossz 

helyzetű költségtérítéses hallgatókat igyekeznek támogatni azok az intézmények, ahol erre 

lehetőség nyílik. (A BCE-n és az ELTE-n is fut ilyen program.) 

Beavatkozások általános jellemzése 

A beavatkozások típusának elemzésekor jól látszik, 

hogy az alterület kiépületlen, nagy számban vannak 

jelen az olyan egyedi szolgáltatásfejlesztések, 

melyeknek nincsenek máshol előzményei. Ezek 

beválása jellemzően alacsony. Ugyanakkor az is 

szembetűnő, hogy az újító beavatkozások nem 

irányulnak az alumni rendszer egészének 

átstrukturálására. Egy ilyen rendszer egészére kiható szolgáltatásfejlesztés minden esetben 

intézményi szintű szervezeti egység,  alumni központok, létrehozását jelentik.  

Mivel a hazai felsőoktatási rendszer jó gyakorlatainak az úttörő jellegű szolgáltatási 

beavatkozásokat tekintettük, így ezúttal csak egyedi szolgáltatásokat tudunk bemutatni. Ráadásul 

mivel a szolgáltatási területen a jó gyakorlatok száma alacsony, ezúttal bemutatunk olyan 

beavatkozásokat is, melyek valamilyen külső ok miatt nem a tervezettnek megfelelően 

működnek. Természetesen ezeknek a beavatkozásoknak a kivonatát is elérhetővé tesszük a többi 

feltárt beavatkozással együtt a tanulmányhoz csatolt FOI_Szolg_Beavatkozasok.zip fájlban 

rendezve. 

Kiemelt rendszerszintű jó gyakorlat  

Kiemelt rendszerszintű jó gyakorlatot nem találtunk a szolgáltatási alterületen. 

Kiemelt egyedi szintű elemi fejlesztések  

DE DEzsavú egy alumnik számára készülő havi rendszerességgel megjelenő magazin, ami 2013-

ban indult. Fő profilja, hogy öregdiákoknak szóló általános információkat közöl, például alumni 

közösségi programokat hirdet, valamint bemutat olyan öregdiákokat, akik sikeresek lettek a saját 

területükön, illetve olyan családokat, akiknek több generációja végezte Debrecenben egyetemi 

tanulmányait. Fontos, hogy a magazint az alumni tagok ingyenesen kapják postán és az alumni 

rendezvényeken résztvevők is vehetnek el ingyen példányt. Néhány hónapos története ellenére a 

magazin elég népszerű, ami abból mérhető le, hogy az alumni tagok is kezdenek részt venni a 

tartalom összeállításában. 

10.3.2.1.tábla: A szakváltással kapcsolatos 

beavatkozások hatásai az egyén szintjén  
Elősegíti a társadalmi mobilitást  14% 

Elősegíti az esélyegyenlőséget 7% 

Elősegíti a hátránykompenzációt  0% 

  
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 

10.3.2.5.tábla: Az alumni kapcsolatos 

beavatkozások áttekintése (N=38)  

 Egyedi Rendszerszintű 

 

 

Követő 17 3 

Úttörő 18 0 

   
 

Forrás: A GVI saját interjús adatgyűjtése alapján 
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PTE Diplomaosztón történő toborzás: 2009 nyarától minden diplomaosztón van alumni pult. Így 

a diploma kézhez vétele után lehetséges helyben a regisztrálás. A munkával hallgató lányokat 

bíznak meg, akik egy az ETR-ből generált névsor alapján dolgoznak, és szükség esetén frissítik 

az adatokat. Általánosságban 60-98 százalék között regisztrálnak, ez függ a helyszíntől, illetve az 

alumni ismertségétől az adott szakon, karon. A kitelepüléseken ezeknél a pultoknál logós 

termékeket is lehet vásárolni, ezzel főleg a szülőket, rokonokat vásárlásra csábítani. 

BCE Tanácsadás a végzetteknek: Az alumni körben is végeztek mentálhigiénés felmérést. Az 

alumnusoktól megkérdezték, hogy szükségük volna-e tanácsadásra. Mivel jelentős érdeklődés 

mutatkozott, ezért ezt TÁMOP forrásból, ingyenes hozzáférés mellett biztosították. Az időpontok 

pillanatok alatt beteltek, így nem is tudták az igényeket maradéktalanul kielégíteni. Ugyanakkor 

pluszforrás nélkül a szolgáltatást nem tudták hosszú távon fenntartani. Pedig nagy fontos 

tapasztalat, hogy az egyetem és a munka világa közötti, valamint a szingliségből a családba 

történő átmenet is számos problémával jár, ezért sokaknak lenne szüksége szakember segítségére. 

Mivel az egyetem egy biztonságos terep, ahová szívesen visszajönnek, betérnek a hallgatók, 

ideális helyszíne lehetne a pszichológia és mentálhigiénés tanácsadásoknak és minthogy a 

hozzájuk fordulók jelentős része munkaerő-piaci kudarccal küzd, a szolgáltatást ingyenesen kell 

üzemeltetni. 
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10.3.3 Fejlesztési tervek és azok gátjai 

A válaszoló intézmények az alábbi pontokon tervezik fejleszteni a felvételi támogatást: 

 Öregdiák szervezet népszerűsítése,  

 Öregdiákoknak nyújtott szolgáltatások felmérésen alapuló megtervezése 

 Adatbázis újrastrukturálása 

 Kommunikáció fejlesztéses a HÖK aktív részvételével 

 Alumni ösztöndíj kiírása kari szinten 

 IBS Alumni kártya bevezetés 

 Mecenatúra kampány 

 Új honlap 

 Alumni akadémia képzés 

A felvételi támogatás fejlesztése esetében a vizsgált hat szempont közül egy okoz jelentős 

problémát: bevezetéshez szükséges források elégtelensége.  

10.3.3.1. tábla: A fejlesztési tervek gátjai – Alumni 

 BME DF ELTE IBS PE PTE 

Nincs egységes (intézményi) akarat Igen Nem Nem Nem Nem Igen 

Jelenlegi munkaerő-állomány 

mellett nincs kapacitás 
Igen Igen Nem Igen Nem Nem 

Jelenlegi munkaerő-állomány nem 

rendelkezik a szükséges speciális 

tudással 

Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Nem biztosított a szolgáltatásokhoz 

szükséges helyigény (terem, iroda, 

stb.) 

Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Nem biztosították a szolgáltatás 

kialakításához szükséges anyagi 

erőforrások 

Igen Nem Igen Nem Nem Nem 

Nem biztosították a szolgáltatás 

működtetéséhez  szükséges anyagi 

erőforrások  

Igen Nem Nem Igen Nem Nem 

 

Forrás: GVI: Online survey  

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hat intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott 
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Az alábbi táblában viszonyítási pontokként, példaszerűen szerepeltetjük a felsőoktatási 

hallgatóvá válást és megmaradást segítő szolgáltatások fejlesztésének gátjait más hallgatói 

alszolgáltatási területekkel.  

10.3.3.2. tábla: A fejlesztési tervek gátjai – nagykép – Alumni 

 

 
Egyáltalán nem 

probléma 

Nem számottevő 

probléma 

Közepes 

jelentőségű 

probléma 

Jelentős probléma 

Nincs egységes 

(intézményi) 

akarat 

Tehetséggondozás, 

Felvételi támogatás, 

Karriertámogatás 

Szakok közötti 

átjárás, Könyvtár, 

Hallgatói juttatások 

Nemzetköziesedés, 

Toborzás, Alumni 
- 

Humánerőforrás 

kapacitáshiány 

Eljárási díjjak, 

Hallgatói élet, 

Tehetséggondozás 

Kollégiumok Könyvtár 

Hallgatói integráció, 

Karriertámogatás, 

Alumni 

Humánerőforrás  

kompetencia 

hiány 

Hallgatói élet, 

Tehetséggondozás, 

Alumni 

Kollégiumok 
Könyvtár, felvételi 

támogatás, 

Hallgatói integráció, 

Hallgatói juttatások, 

Toborzás 

Infrastrukturális 

korlátok  

Karriertámogatás, 

Nemzetköziesedés, 

Alumni 

Felvételi támogatás, 

Hallgatói juttatások, 

Speciális hallgatói 

csoportok 

Hallgatói 

integráció, 

Kollégiumok 

- 

Anyagi források 

hiánya - 

bevezetés 

- 
Hallgatói juttatások, 

Teheteséggondozás 

Külső szakmai 

tanulmányok, 

Alumni, Eljárási 

díjjak 

Minőségbiztosítás, 

Nemzetköziesedés, 

Szakok közötti 

átjárás 

Anyagi források 

hiánya - 

működtetés 

- 

Speciális hallgatói 

csoportok, 

TehetséggondozásElj

árási díjjak 

Felvételi támogatás, 

hallgatói integráció, 

Alumni 

Hallgatói élet, 

Nemzetköziesedés, 

Szakok közötti 

átjárás 
 

Forrás: GVI: Online survey 

Érvényességi korlátok: A kérdőív moduljára hat intézmény adott választ, így az eredmények általánosítása 

korlátozott. 

Értelmezés: Jelentős probléma: intézmények több mint 50 százaléka esetében; Közepes jelentőségű probléma: 

intézmények 33%-49%; Nem számottevő probléma: intézmények 1-32%; Egyáltalán nem probléma: 0% 
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10.4 Esettanulmány: A BME sportközpont 

10.4.1 Az esettanulmány módszertana 
 

A BME Sportközpont 2012-ben nyitotta meg a kapuit. Az „ÉL”-jelű, egykori  épületakusztikai 

labor épületének részleges átalakításával új, funkcionálisan komplex sportközpontot valósított 

meg az egyetem. Az épület-átalakítás 2012-ben Pro Architectura Újbuda Díjban részesült.
76

 A 

felsőoktatásban mamutberuházásnak számító intézményt egy külső vállalkozó (a Jump Fitness 

Kft.) működteti, a BME Testnevelési tanszékével és az Egyetemi Sportbizottsággal összhangban 

és együttműködve.  

A szolgáltatás hallgatói megítélése érdekében a helyszínen, kérdezőbiztos segítségével felvett 

rövid kérdőíves vizsgálatot végeztünk, amelynek keretében 20, a Sportkomplexumot épp 

használó hallgató véleményét rögzítettük. 

A szolgáltatás intézményi oldalról történő feltérképezése érdekében pedig csoportos szakértői 

interjút készítettünk, amin a BME Sportiroda vezetője (az Egyetemi Sportbizottság titkára) és a 

Testnevelési tanszék vezetője vett részt. 

10.4.2 Hallgatói felmérés tanulságai 
 

A kérdőíves hallgatói felvételből kiderül, hogy a válaszadók alapvetően nagyon elégedettek a 

sportközpont által nyújtott szolgáltatásokkal. Az általános hallgatói elégedettség kiemelkedően 

magas a nyitva tartási idő, a megközelíthetőség / elhelyezkedés, az épített környezete és 

hangulata, az infrastruktúra, a tisztaság valamint a tanárok/ edzők hozzáállása tekintetében. 

Sportközpont által nyújtott szolgáltatások kapcsolatban.  

10.4.2.1. ábra: Elégedettség a szolgáltatással 

 

                                                           
76

 A beruházás építészeti tervezéséről és kivitelezéséről részletesen itt: http://www.tervlap.hu/cikk/show/id/2151 és 

http://www.hetedik.hu/files/tetopont_bme.pdf 
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371 / 379 

Forrás: GVI: Hallgató kérdőíves teszt 

Megjegyzés: Minél nagyobb az érték annál nagyobb az elégedettség 

1) Teljesen elégedetlen  

2) Inkább elégedetlen 

3) Inkább elégedett 

4) Teljesen elégedett 
 

A Megkérdezettek több mint háromnegyede teljes mértékben egyetértett azzal, hogy a 

Sportközpont létrejöttével többet tud szabadidejében sportolni. A Sportközpont árait döntő 

többségükben reálisnak gondolják a hallgatók, és ennek megfelelően csak kevesen gondolják 

drágának a belépőket. 

A Sportközpont zsúfoltsága valamint legnagyobb előnyének megítélésben már sokkal 

megosztottabbak a hallgatók – nagyjából a válaszadók fele (n=9) véli túl zsúfoltnak az 

intézményt, és szintén ennyien gondolják az intézmény legnagyobb előnyének, hogy a 

kampuszon belül működik. A megkérdezett hallgatók közül a legkevésbé azzal értettek egyet, 

hogy a Sportközpontba kevesen járnak. 

 10.4.2.2. ábra: A sportközpont jellemzői 

 
Forrás: GVI: Hallgató kérdőíves teszt 

Megjegyzés: Minél nagyobb az érték annál inkább egyetértenek a válaszadók az állítással: 

1) Egyáltalán nem ért egyet  

2) Inkább nem ért egyet 

3) Inkább egyetért 

4) Teljesen egyetért 

 

A válaszadók közül a lekérdezés időpontjában (januári hétköznap délután) elsődlegesen azokat 

tudtuk megszólítani, akik az edzőtermet használták, illetve a falmászásról érkeztek. A 

kipróbálásra vonatkozó tervek alapján pedig a squash-nek és a falmászásnak a kipróbálási 

szándéka volt a legjellemzőbb. Átlagosan a megkérdezettek jellemzően két (átlag: 1,57) sportot 

próbáltak már ki, illetve jellemzően egy (átlag: 1,42) újabb sport kipróbálást fontolgatják. 
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10.4.2.3. tábla: Kipróbált és kipróbálni tervezett sportágak 
 Kipróbált / űzött sportok A kipróbálását fontolgatók 

Az összes említések száma 

Edzőterem (kondi) 8 3 

Falmászás 6 7 

Squash  3 7 

Fitness – Önvédelem 3 0 

Spinning  3 0 

Futball (teremfoci) 2 2 
 

*A többi sportágat csak 1-1 alkalommal említették a hallgatók 

Forrás: GVI: Hallgató kérdőíves teszt 
 

10.4.3 A szolgáltatás működésének részletes leírása (hallgatói nézőpont) 

 

A Sportközpont-beruházás / projekt egy 2008-as hallgatói felméréssel indult, amit a regnáló és 

nagyon sportszerető rektor (és egyben az egyetem vezetésének) kezdeményezésére történt. Ebből 

a kutatásból kiderült, hogy – elgondolásaikat megerősítette, mivel elég nagy igény rajzolódott ki 

erre. Ennek előzménye, hogy a sport fontosságát a rektorok már korábban a rendszerváltás után 

felismerték. Kiemelték, ahhoz, hogy ez a beruházás megvalósulhasson, kulcselemnek bizonyult a 

közös érdekek felismerése, az egy hajóban evezünk és egy irányba haladunk jelszó égisze alatt – 

emlékezett vissza a Testnevelési tanszék vezetője. Mind az előkészítésben, tervezésben és a 

megvalósításban végig együttműködött az egyetem vezetése, a Testnevelési tanszék, valamint az 

Egyetemi Sportbizottság – ami az interjúalanyok szerint példaértékű, és ennek okán sikerült jól 

megszervezniük és kialakítaniuk a szolgáltatásokat. Továbbá nagyon fontos volt az alapos 

előkészítés, tervezés és a rektorok aktív és kitartó támogatása, ami elsősorban a BME 

tradíciókból táplálkozott.  

A projekt sikeres megvalósulása szempontjából kulcsembernek bizonyult Dr. Andor György 

rektor-helyettes személye: aki egykori BME élsportoló, egyben gazdasági-pénzügyi szakember 

(BME Pénzügyi és Gazdaságtudományi Tanszék Vezetője), emellett mérnök és egyértelműen 

vezető típus. Maga az ötlet Dr. Bíró Pétertől (1994-1997), egy korábbi rektortól származott. Ő 

volt az, aki ebből a célból tanulmányútra küldte többek között a jelenlegi Sporttitkárt és 

Sportiroda vezetőjét, Dr. Vincze Pált az Egyesült Államok egyetemeire (Pl.: MIT - 

Massachusettsi Műszaki Egyetem). 

A nélkülözhetetlen pénzügy- és üzleti modellt Dr. Andor György dolgozta ki, amely alapján a 

Sportközpont beruházás megvalósítása, valamint annak hosszú távú fenntartása nem került szinte 

semmibe az egyetemnek. Az üzleti modell lényege, hogy az üzemeltetési jogokat egy külsős  cég  

veszi át, amely bizonyos időszakokban biztosítja a BME hallgatók számára a kizárólagos 

használatot, illetve kedvezményes belépést. Fontos kritérium volt a modell kialakításában, hogy a 

Sportközpont önfenntartó legyen, és ne függjön állami / egyetemi forrásoktól. Ez teljes 

mértékben megvalósult, így eddig több százmillió forintot spórolt az egyetemnek, aminek 

köszönhetően a beruházás nagyon gyorsan   megtérül. 
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A kihasználtsággal kapcsolatos elmondható, hogy a létesítmény a szorgalmi időszakban 100%-

osan kihasznált, és a vizsga időszakokban is vannak olyan idősávok, ahol megközelíti ezt – igaz 

ekkor elsősorban külsős hallgatók vagy magánemberek jóvoltából. Átlagosan a vizsgaidőszakban 

kb. 50-60%-os a kapacitáskihasználtság.  

A Sportközpont létrejöttének és az ezzel járó szervezeti változásoknak azért voltak / vannak 

hátrányt elszenvedői is, bár a kérdezett vezetők véleménye szerint a hozott pozitívumok ezt 

jócskán felülírják, illetve a specialitásuk miatt csak kevés számú hallgatót érintettek. A korábbi 

40-45 helyett ma „csak” 26 sportág űzhető akkreditáltan (azaz testnevelés óraként is felvehető). 

Ennek oka az átláthatóság növelése volt. Vannak, amiket személy szerint inkább sajnálnak, 

például a túrázást, az úszást vagy a boxot (utóbbit már kezdik újraéleszteni, ettől a félévtől indul 

kurzus, az úszásra pedig ideiglenes helyet keresnek, amíg nem épül meg az új uszoda), ám 

vannak, amiket nem, például az extrém sportokat (barlangászat, ejtőernyőzés). A megszűnt 

sportágaknál általános probléma volt, hogy a hallgatói teljesítmények nehezen voltak egységesen 

értékelhetőek illetve áttekinthetőek. Továbbá megjelentek – egyelőre csak szabadidős foglalkozás 

formájában, tanóra keretében még nem – újabb, tömegeket vonzó sportágak (pl.: TRX, jóga, 

spinning). 

A sportágak koncentrációja és ezzel összhangban végrehajtott racionalizáció miatt kevesebb lett a 

tanárok száma (jelenleg 11 főállású oktató dolgozik az egyetemen) , ám nőtt a külsős 

(szerződéses) tanárok aránya.  

Amíg nem létezett Sportközpont, korábban domináns volt a kollégiumi hallgatók jelenléte a 

különböző sportágakban. Ez meglátásuk szerint megváltozott, mára sokkal kiegyenlítettebb az 

arány, kb. 50-50%. Habár megjegyezték, hogy a kollégisták közül sokan inkább ide járnak. 

Például a Kármán Tódor Kollégiumban néhány éve egy kiválóan felszerelt edzőtermet alakítottak 

ki, ám mégis sokan ide, a Sportközpontba járnak, hiszen itt nagyon széles választékot, speciális 

és magas színvonalú edzési lehetőségeket találnak. De ennek ellenére a budapesti hallgatók azok, 

akikre tömegesen nagy hatást gyakorolt a Sportközpont megnyitása. 

A Sportközpont létrejöttével horizontális szempontok közül kiemelték, hogy elősegítheti a 

hallgatók oktatási és tanulmányi teljesítményének növelését, a tanulásra történő koncentrációját. 

Jelenleg gőzerővel dolgoznak a hátrányos helyzetű, de sportolni szerető hallgatókat segítő 

rendszer kialakításán, mivel vannak olyanok, akinek ez az 5000 forintos (havi bérlet) összeg 

kifizetése is gondot okoz. Ad hoc jelleggel működő, eseti kompenzációs lehetőségek már most 

vannak. Például megemlítették, hogy különböző bajnokságokban a csapatok kérelmezhetik, hogy 

szociális helyzete miatt ne kelljen fizetnie az arra rászoruló, hátrányos helyzetű csapattagjuknak. 

Emellett testnevelő tanárok jelzései alapján kaphatnak költségmentesítést. Eddig ez a szűrés, 

monitorozás esetlegesen, egyedileg volt lehetőség, ám most, 2014-től egy szervezett program 

keretében fog működni. Korábban is akadtak példák arra, hogy szociális alapon támogattak 

valakit. A gyakorlatban ilyenkor adott problémára és a támogatás szükségességére az oktató hívta 
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fel a sportiroda figyelmét. Példának említették, hogy az úszásoktatás ingyenessé tételében 

támogattak már cigány származású hallgatókat.  

Meglátásuk szerint elsősorban azzal segíti a képzési teendőkre való koncentrálást, hogy a sport jó 

hatással van a koncentrációra, a feszültség-levezetésre, a fáradság kezelésére, segíti a 

rekreálódást, akár a vizsgaidőszakokban is. Egzakt (tudományos) vizsgálatok még nincsenek, de 

van egy TDK-dolgozat, amely most kezdett foglalkozni ezzel, és kidolgozni rá egy objektív 

mérőeszközt.  Bár elsősorban a szorgalmi időszakban használják ki a létesítményt a műszakis 

hallgatók, azért a tapasztalataik szerint egyre többen jönnek már le a vizsgaidőszakban is, 

különösen az egyéni sportágakban figyelhető ez meg, amit a havi belépési adatok is 

visszaigazolnak. 

További horizontális hatása a Sportközpontnak, hogy mérsékli, kiegyenlíti a hallgatók közötti 

társadalmi különbségeket, így fontos tényező esélyegyenlőségi szempontból.  Például ilyen a már 

említett eddig még csak egyéni szinten működő támogatási rendszer, amelynek keretében a 

szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű hallgatók, akár ingyenesen vehetnek igénybe bizonyos 

sportszolgáltatásokat a központban. A sportot az interjúalanyok önmagában is egy kiegyenlítő 

funkcióval bíró társadalmi tényezőként említették. Nem tapasztalnak (az egyetemen amúgy 

másutt jellemző) polarizálódást ezen a téren. 

Véleményük szerint egyértelműen elősegíti a társas kapcsolatok kialakítását és a személyi 

kapcsolati háló fejlődését is a Sportközpont. Erre szerintük azért is van nagyon nagy szükség, 

mert megszűnt a tanköri-rendszer, amely társas kapcsolat elősegítő funkcióval bírt így nem 

maradt más, mint a sport. A társas kapcsolatok fejlődését különösen elősegítik a bajnokságok. Ez 

most kiemelt stratégia, és mivel óriási igény van rá. Idéntől indítanak el több sportágban új 

versenyrendszert, új bajnokságokat például kosárlabdában, röplabdában, küzdősportokban vagy 

most indul egy teljesen új teniszbajnokság – kizárólag BME hallgatók számára. Ezeken felül 

zajlik a budapesti versenyrendszer kialakítása, és az új csapatok beemelése. Jelképes összegű 

nevezési díjakat határoztak meg ezekre, pont azért, hogy ne legyen az anyagi akadály probléma 

az elindulásnál.  

Fontosnak tartják még, hogy a sport segíti a vidéki fiatalok beilleszkedését, és ezáltal elősegíti az 

önállósodást. „Nekünk az az ars poeticánk, hogy mindenki kapjon egy sportot, miután elmegy az 

egyetemről.” 

Az első év végén (2013-ban) a Hallgatói Önkormányzat készített egy online felmérést, amely 

adatai alapján a program beválását kitűnőre értékelhetjük, ám az interjúalanyok elmondása 

szerint ebből a jelentésből már az is kitűnik –, hogy nagy igény lenne a beruházás további 

fejlesztésére / bővítésére. 
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10.4.4 A szolgáltatás működésének részletes leírása (intézményi nézőpont) 

 

A projekt elsődleges célja színvonalas sporttolási lehetőségek biztosítása volt, és azok közel 

hozása a hallgatókhoz. Egy 5000 fős hallgatói kérdőíves felmérés alapján tudták meg, hogy a régi 

Sportközpontot (a Hauszmann Alajos utcában) mindössze a hallgatók 1%-a használta 

rendszeresen. Mára óriási változások történtek e tekintetben, mivel az új sportkomplexumban a 

műszakis hallgatók több mint 40%-a sportol rendszeresen a testnevelés órákon kívül is. Így a 

beruházás hatását rendkívül pozitívnak értékelik. 

Ami a változást generálta az az elhelyezkedése a komplexumnak – ami tudatosan lett kialakítva. 

Szinte belebotlanak a hallgatók, így akinek van egy-két lyukas órája, az könnyen le tudnak jönni 

egyet edzeni. Továbbá a korábban szanaszét lévő sportintézmények gazdálkodását nehezen 

lehetett kontrollálni, így sok esetben pazarló volt. 

A beruházást motiválta az általánosan gyenge és alacsony mértékű sportolás a hallgatók körében 

(ami még így is messze magasabb volt, mint más felsőoktatási intézetekben), amiben negatív 

tendencia érvényesült: negatív tendencia alatt azt értik, hogy a BME-re kerülő középiskolás 

fiatalok közül egyre kevesebben sportoltak rendszeresen, amely a 2008-as kérdőíves felmérési 

adatokban is visszaköszönt. 

A Sportközpont létrejöttével a Testnevelési tanszék illetve a BME Sportiroda elsődleges 

célcsoportjának, merítési bázisának tekinti az egyetem összes hallgatóját, ide értve az állami 

ösztöndíjasokat épp úgy, mint a költségtérítéseseket. Sőt emellett a BME dolgozóit is . 

Célcsoport  

Alapvetően két (részben átfedő) csoportját lehet elkülöníteni a Sportközpontot igénybe vevő 

hallgatóknak: egyrészt vannak azok, akik testnevelés óra keretében veszik igénybe a 

szolgáltatásokat, illetve vannak azok, akik ezen kívül sportolnak.
77

 Utóbbiak a helyszínen tudnak 

bérletet váltani. Bárki használhatja amúgy az intézményt, de vannak kedvezményes hallgatói 

idősávok (8-12 és 15-18 óra), mely időpontokra hallgatói bérletek is válthatnak, ezeket a 

kedvezményeket kizárólag a BME hallgatói használhatják. Tehát annak, aki ekkor – nem egy 

testnevelés óra keretében – jön sportolni, messze a piaci ár alatt kell fizetnie a szolgáltatásokért. 

Kialakítottak egy úgynevezett lyukasórarendszert is, amikor minden második órában a felsőbb 

éves hallgatók is járhatnak a testnevelési órákra. Reggel 6 órától éjfélig (vasárnap 22 óráig) van 

nyitva a Sportközpont, 15 és 18 óra között 90-100%-osan kihasználtak a Sportcentrum 

kapacitásai. 

  

                                                           
77

 Egy 2008-as, több mint 5000 BME hallgató bevonásával végzett felmérés azt mutatta, hogy a hallgatók 1-2%-a 

használta az egyetem sportinfrastruktúráját, ma ez az arány több mint 40%. 
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Az igénybevevők köréről vannak felméréseik. Az intézmény kihasználtsága alapvetően az 

egyetemi tanulási ciklusosokat követi, azaz az intézmény kihasználtsága (a hallgatói sávokban) 

sokkal magasabb a szorgalmi időszakokban. A testnevelési órákon (délelőtt) egy hétköznap kb. 

500-600 hallgató fordul meg, illetve hasonló számban délután, amikor a bajnokságok zajlanak. A 

BME hallgatók 90-95%-a bérletes. 2013-ban hetente átlagosan kb. 12-13 ezren használták a 

sportközpontot, ebből 60-70% a BME hallgatók és a BME dolgozók aránya (van külön BME 

dolgozói idősáv is). De az adatok didaktikusan is rendelkezésre állnak, mivel az elektronikus 

beléptető rendszer mindent rögzít és bármilyen időszakra lekérdezhető. 

Hozzáférhetőség 

A használatot nagyban segíti, hogy minden BME gólyának lehetőséget biztosítanak egy 

bemutatóra, amikor is mint egy tárlatvezetésen a kari mentorok csoportokban körbevezetik a 

hallgatókat az intézményben, és bemutatják az igénybe vehető szolgáltatások körét (sportágakat), 

valamint azok módját. De még ezt megelőzően, már a gólyatáborokban (illetve a beiratkozásnál) 

minden hallgató kap egy tájékoztató DVD-t, amelyen a Sportközponttal kapcsolatos összes 

információ megtalálható. Ezen kívül személyesen a helyszínen a sportirodában kapnak 

felvilágosítást, de a vállalkozó által üzemeltett Spotközpont saját weboldalán vagy az egyetem 

testnevelési tanszékének honlapján is sok minden felelhető az intézményben igénybe vehető 

sportolási lehetőségekről. 

Korábban – a Spotközpont megnyitása előtt – csak azon hallgatók kaptak részletesebb 

tájékoztatást az egyetemi sportolási lehetőségekről, akik felvették a testnevelést az órarendjükbe. 

Az egyetemi nyílt napon tömegek álltak sorba, hogy megnézhessék a Sportközpontot a 

potenciális felvételizők, a tanszék vezetőinek nagy meglepetésére, mivel ezt megelőzően senki 

nem volt kíváncsi a sportlétesítményekre.  

Létezik egy árkorlát, vannak hallgatói sávok, és vannak üzleti sávok, például 18 és 20 óra között, 

utóbbi elsősorban a profitot hozó külsősöknek van fenntartva. Nagyon sok féle / típusú bérlet 

kapható, attól függően mikor, milyen sportágat szeretne űzni az illető. Egy átlagos 16 alkalmas 

hallgatói bérlet 5000 Forint, ennek fejében (amennyiben nincs épp óra és/vagy van hely) 

bármilyen termet használhat, és sportolási lehetőséget választhat adott idősávokban a hallgató. 

Akiknek kötelező testnevelés órája van (felvette az órát a NEPTUN-ban), az a KTH-ban (azaz a 

Központi Tanulmányi Hivatalban) kap egy azonosító kártyát, és ezzel a kártyával tud belépni és 

bérletet váltani. 

A Sportközpont azoknak, akiknek nincs felvett testnevelés órája kizárólag ellenszolgáltatás 

fejében hozzáférhető, ám a hallgatói sávok kialakításával ez nagyon kedvezményes tarifával 

működik. Sőt vannak olyan sportágak (pl.: kosárlabda, foci, röplabda), amelyek ingyenesen 

űzhetők. 

  

http://bmefitness.hu/
http://uj.tnt.bme.hu/
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10.4.5 A szolgáltatás finanszírozása és fejlesztése 

 

A beruházást javarészben a Hauszman utcai sportlétesítmények eladásából keletkezett forrásból 

fedezték. A Sportközpont- beruházás és a szolgáltatások kialakítása összesen 1,3 milliárd 

Forintból valósult meg, de ehhez hozzájárul a hallgatói önkormányzat és az egyetemi 

költségvetés is. Az intézmény felállása után a leírt üzleti modellnek köszönhetően 

nagyságrendekkel csökkentek az egyetem sport és ehhez kapcsolódó kiadásai (bár egzakt 

számokat nem tudtak említeni). 

Ám a továbblépéshez szükség lenne új források bevonásához is, bár részben rendelkezésre állnak 

összegek, kb. 100 millió forint értékben, például a hallgatói képviselet által. Most elsősorban 

forrásbevonás kapcsán főként pályázati pénzekben gondolkoznak, amire akár külsős cég 

segítségét is igénybe veszik, amennyiben szükséges.  

Ami a fejlesztési terveket illeti egyelőre csak az 1. lépcső valósult meg, ami persze már 

önmagában óriási előrelépés, ám csak akkor lehet sikeres és fenntartható (különösen az egyre 

nagyobb érdeklődésre és igényekre való tekintettel), ha a beruházási tervek másik két fokozata is 

megvalósul. Egyelőre a megszorítások miatt a folytatásra jelenleg nincsen pénz. Az egyetem 

vezetésétől 2015-re kaptak ígéretet a munkálatok újraindítására, azaz a második lépcsőben 

megvalósítandó bővítésre. Ez konkrétan az alsószint illetve az alagsor sportlétesítményeinek 

kialakítását, valamint a későbbiekben az uszoda kérdésének rendezését foglalná magában. A 

tervek szerint kialakításra kerülne ott aerobik terem, vívó pást, lézerlövészet, ökölvívó szorító, és 

bővítenék a küzdősportolási lehetőségeket – és ezzel párhuzamosan a kiegészítő szolgáltatások 

bővítésére (öltözők, fürdők, büfék stb.) is sor kerülne. Az interjúalanyok elmondták, hogy maguk 

és az egyetem vezetésében sem számítottak ekkora mértékű sikerre és expanzióra a hallgatók 

körében. Nagyobb a fejlődés, mint várták, ezért új kapacitásokra lenne szükség, amire 

meggyőződésük szerint fokozott az igény a hallgatók részéről. 

Az intézményben működik egészség büfé, ám még nincs erre alapuló egészséges menzáztatás, 

ennek kialakítására is szükség lenne, mivel a helyes étkezés is lényeges eleme az egészséges 

életmódra való nevelésnek. 
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10.4.6 A szolgáltatás adaptálhatósága 

 

Az adaptálhatóság kapcsán a beszélgető partnerek arra hívták fel a figyelmet, hogy a BME egy 

tradicionális sportegyetem, vannak hagyományai, van egy szakmai (edzői) tudásbázisa, ezért 

eleve speciális helyzetben lévő intézmény. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a versenysport valamint az ezt 

megalapozó diáksportolási tradíciók miatt, szinte garantált a szolgáltatás sikeres működésének 

lehetősége. Az egyetemi patinás és eredményes sportágai, a diákok körében bevett értékek és  az 

egészséges életmódra szocializáló testnevelési órák megléte jó kiindulási alapot jelentett a projekt 

megvalósításához. 

Az adaptáció sikerességének lényeges feltételének gondolják az egyetemi vezetés eltökéltségét és 

a működő üzleti modell koncepcióját, amely egyértelműen Dr. Andor György személyének és 

szakértelmének köszönhető. Emellett nem elhanyagolandó szempont, hogy a BME tulajdonában 

volt a beruházás financiális alapjául szolgáló ingatlanvagyon valamint az átszervezéssel 

megüresedő és a Sportközpontnak otthont adó épület a kampuszon. 
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