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Előszó

M

i fán terem a szakkollégista? Erre a kérdésre
próbálunk meg választ adni ebben a mostani
kötetben. Sok olyan fogalom vagy tulajdonság van,
amit a szakkollégista szóhoz társítunk: fokozott érdeklődés a
közélet iránt, kiváló tanulmányi eredmény, vagy éppen a
kiterjedt kapcsolatrendszer. De valóban igazak ezek, vagy
csupán alaptalan feltételezés mindez?
Tudomásunk szerint a közelmúltban még nem született
olyan átfogó, kérdőíves adatfelvételből és szakértői interjúkból
álló, a szakkollégistákra fókuszáló kutatás, ami a felsőoktatáson
belül is egy szűk réteg, a szakkollégiumok hallgatóinak sajátosságait országos szinten, reprezentatív mintára törekedve vizsgálta. Honnan jönnek? Mik a céljaik? Milyen tulajdonságokkal bírnak? Mennyiben különböznek, vagy különböznek-e egyáltalán
nem szakkollégista hallgatótársaiktól?
A szakkollégium a maga nemében mindig is szimbolikus jelentéstartalommal bírt és számos sztereotípia övezte. Az 1989
előtti elnyomó rendszer idején a szabad és igazi politikai párbeszéd terepei voltak ezek az intézmények, majd a rendszerváltást
követően a szakkollégiumok a tehetséggondozás misszióját tűzték ki zászlajukra, amit a szigorú, már a rekrutáció során megjelenő szakmai követelményekkel is mutatnak. A szakkollégistákhoz egyre inkább olyan jelzőket társított a közbeszéd, mint
„kiválóság”, „elit”, „motiváció”, a szakkollégisták egyre növekvő,
de továbbra is heterogén csoportját egy kalap alá véve, holott a
szakkollégiumok intézményi struktúráját, vagy éppen az egyes
konkrét tudományterületekre, vagy inkább a multidiszciplinaritásra koncentráló szakkollégiumokat tekintve nem is lehetne
közöttük nagyobb az eltérés. Hiába a számtalan szakmai profil,
rengeteg olyan dolog van, ami közös ezekben a fiatalokban.
A 2017 tavaszán a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája és a Társadalmi Reflexió Intézet együttműködé-
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sében megvalósult kutatás során – sok más mellett – ezeket a
közös tulajdonságokat is megpróbáltuk feltérképezni. A kutatás
eredményeit bemutató, kétrészes tanulmánykötet-sorozatunk
első darabját tartja most kezében az olvasó. A kötetben szereplő tanulmányok a szakkollégiumba való jelentkezés motivációi,
a kultúrafogyasztás és a szakmai kiválóság mellett vizsgálták
még a társadalmi mobilitás kérdését a felsőoktatás és a szakkollégium viszonylatában, a tehetségfejlesztés és a kapcsolatépítés
összefüggését, illetve a szakkollégium hozzáadott értékeit is. A
kutatás eredményeit az Aktív Fiatalok 2015, a Diplomás Pályakövetési rendszer szintén 2015-ös, valamint a Magyar Ifjúságkutatás 2016 adataival hasonlították össze a kötetben szereplő
tanulmányok.
Bízunk benne, hogy sikerül olyan adatokat hoznunk, valamint néhány olyan összefüggésre és trendre rávilágítanunk a
szakkollégisták esetében, valamint az ők és a nem szakkollégiumi hallgatók összehasonlításának vonatkozásában, ami új fényben láttatja majd ezt a különleges csoportot.

Feledy Botond
igazgató
Társadalmi Reflexió Intézet
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Kollár Dávid:

Társadalmi mobilitás a felsőoktatásban
és a szakkollégiumokban
Absztrakt
Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy milyen mértékben határozzák meg közvetve vagy közvetlen a családi háttér változói a
felsőoktatásban elérhető vertikális mobilitási csatornákhoz való
hozzáférést. Egyrészt felderítem, hogy a felsőoktatás rendszerén
belül melyek azok a mobilitási csatornák, amelyek a legmarkánsabban teszik lehetővé a kedvezőbb társadalmi pozíciók megszerzését. Másrészt megvizsgálom, hogy mely tényezők azok,
amelyek szignifikánsan befolyásolják azok elérését, különös tekintettel a szülők iskolai végzettségére és a család anyagi helyzetére. Végezetül pedig, összehasonlítom a szakkollégistákra
vonatkozó eredményeimet a nem szakkollégista tanulókéval,
melynek segítségével megállapíthatóvá válik, hogy a szakkollégiumi tagság növeli vagy csökkenti a hallgatók lehetőségeit a
mobilitási csatornákhoz való hozzáféréshez.

Elméleti háttér:
A mobilitás kutatások a társadalmi struktúrában megszerezhető hierarchikusan tagolt pozíciók közti felfelé és lefelé irányuló
mozgásokat vizsgálják. Sorokin klasszikus definíciója szerint a
„Társadalmi mobilitás alatt egyének vagy társadalmi objektumok
vagy értékek – vagyis minden, amit emberi tevékenység alkotott
vagy módosított – egyik társadalmi helyzetből egy másikba való
átmenetét értjük.” (Sorokin 1964, 1331)

1 „By social mobility is understood any trasition of an individual or social
object or value - anything that has ben created or modified by human activity
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Általánosságban megkülönböztethető inter- illetve intragenerációs mobilitás, előbbi a generációk közötti, utóbbi pedig
az egyén életútjában bekövetkező státusz változásokat állítja az
elemzései középpontjába.
Másrészt szintén különbséget tehetünk azon törekvések között, amelyek azt analizálják, hogy az egyén számára milyen csatornák és eszközök állnak rendelkezésre a kedvezőbb pozíciók
megszerzéséhez, illetve, hogy a társadalmi struktúra egésze milyen mértékben tekinthető mobilnak. Bár a két terület nagyon
erősen összefonódik és kauzális rendszerként értelmezhető, véleményem szerint az empirikus vizsgálatok szempontjából eltérő
diszpozíciót kívánnak meg a kutatótól. A vizsgálatok elsősorban
a másodikra fókuszálnak, amelynek három legmarkánsabb eleme a pozíciók hierarchikus struktúrájának feltárása, mobilitási
indikátorok kidolgozása és ezek nemzetközi vagy időbeli összehasonlítása (Róbert 1990). (Lásd például: Simkus 1981, Andorka 1992, Bukodi 2002, Eurofound 2017)
Ezzel szemben a másik megközelítés (Például: Blau-Duncan
1967, Treiman 1970) – amit dolgozatomban alkalmazni kívánok – a társadalmi struktúrát többé-kevésbé adottnak tekinti,
és azt vizsgálja, hogy egy adott társadalmi rendszeren vagy alrendszeren (példaul oktatás) belül, milyen módokon érthetőek
el a kedvezőbb pozíciók. Pontosabban, azokra a kérdésekre kíván választ adni, hogy Vannak-e kedvezményezettek a mobilitási
csatornákhoz való hozzáférés tekintetében?, Mely mobilitási csatornák azok, amelyek leghatékonyabban látják el a funkciójukat?,
illetve, hogy A mobilitási csatornák rendszerében milyen strukturális kapcsolatok fedezhetőek fel?. Jól látható, hogy ezek egyszerre
okai és okozati a társadalmi struktúrának, azonban az általanos
mobilitási mutatók helyett a mobilitási csatornákra fókuszálnak.
A már korábban idézett Sorokin szerint a társadalmi mobili-

– from on social position to another”
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tás csatornái „olyan rések, lépcsők, liftek, vagy csatornák, amelyek
lehetővé teszik az egyének szamára a rétegek közötti felfelé vagy lefelé történő mozgást2” (Sorokin 1964, 164) A szerző művében hét
mobilitási csatornát emel ki: hadsereg, egyház, iskola, kormányzati/politikai szervezetek, szakmai szervezetek, vagyonteremtő
szervezetek. Ezek egy része mára nyilvánvalóan inadekvátta vált,
a családi, vallási és politikai kötelékek gyengülése (Inglehart
1977, Beck 2003, Kollár-Kollár 2017) miatt az ezekhez kapcsolódó mobilitási csatornák nem, vagy csak korlátozottan képesek
ellátni a szerepüket a társadalmi struktúrában megszerezhető
pozíciók elérésében és/vagy redisztribúciójában. A modern társadalmak alapvetően az oktatási rendszertől várják azt, hogy „a
lift szerepét betöltve, a társadalom legalsó szintjétől a legfelső felé
haladjon”(Sorokin 1964)
Az oktatási rendszerek, mint a mobilitási csatornák ideáltipikus modellje szerint tehát van egy input, ami általában a családi
háttér váltózóin keresztül definiálja a bekerülő személyek társadalmi struktúrában elfoglalt pozícióját. Egy output, ami a kikerülő személyek által megszerzett pozíciókon keresztül értelmezhető. Illetve maga az oktatási algoritmusok implementációja és
annak hatékonysága, vagyis, hogy az input és az output között
milyen mértékű pozitív differencia (felfelé mozgás) figyelhető
megAz oktatási rendszer tehát akkor működik hatékony mobilitási csatornaként, ha a különböző szinteken (alapfok, középfok,
felsőfok,) előrehaladva csökken a családi háttér kauzális hatása,
vagyis a saját műveleti módja szerint szelektál.
Azonban a rendszeren belüli tiszta szelekciót több tényező
is gátolja, egyrészt az ember fizikai és biológiai determináltsága,
(bár éppen a modernitás erősen differenciált saját belső logikája

2 „…there must be int he „membranes” between the strata „holes”, staircases”,
„elevators” or „chaanels” which permit individuals to move up and down,
from stratum to stratum.”
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szerint működő mezőszerkezetében sokkal kisebb ennek a hatása). Másrészt pedig a különböző tőketípusok generációk közötti átörökítése és felhalmozása. A gazdasági, kulturális és társadalmi tőke egymással interakcióban lévő komplex struktúrája
hordozza azokat a „finom disztinkciókat” amelyek a társadalmi
struktúrában megszerezhető pozíciókhoz és mobilitási csatornákhoz való közvetett vagy közvetlen hozzáférést elősegítik/gátolják. (Lásd: Bourdieu 1997)
Ezzel összhangban, dolgozatomban azt vizsgálom, hogy
milyen hatásai vannak családi háttér „tőkefelhalmozásának” a
felsőoktatás rendszerén belül elérhető másodlagos mobilitási
csatornákhoz való hozzáférésre, illetve milyen ettől (többé-kevésbe) független csatornák állnak rendelkezésre a hallgatók számára. Írásomban másodlagos mobilitási csatornaként értelmezek minden olyan jelenséget, amely az oktatás adott szintjén (jelen esetben felsőfok) belül további szelekciós műveleteket „hajt
végre”, ezzel hozzásegítve a személyeket a kedvezőbb pozíciók
eléréshez. Így tehát másodlagos mobilitási csatornaként definiálom, az idegen nyelvismeretet, a tanulmányi eredményeket,
a képzés alatti külföldi tanulmányokat, a képzés alatti szakmai
munkát, illetve a képzést követő külföldi tanulmányokat, munkát és nem utolsó sorban a komparatív elemzés középpontjában
álló szakkollégiumokat is.
A szakkollégium, mint intézmény önértelmezése szerint is
szelekciós műveleteket folytat, amelynek célja a tehetségek gondozása és azok adaptív együttműködésének elősegítése. Részletes áttekintést ad ezekről az OFI 2011 tanulmánya, amely az
alábbi 4 pontban foglalja össze a szakkollégiumok lehetséges
céljait,
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A szakkollégium célja lehet, hogy a tagjai minél jobb eredménnyel, minél magasabb színvonalon teljesítsék „anyaintézményük” tanulmányi követelményeit, illetve ehhez kapcsolódóan kiemelkedő szakmai produktumokat hozzanak
létre. Ehhez legjellemzőbb eszközként a tagok felsőoktatási
képzéseinek oktatóira épülő tutori rendszert tartanak fenn.
A szakkollégium célja lehet egy konkrét szak, kar képzéséhez kapcsolódva annak elmélyítése, professzionálisabb,
hatékonyabb oktatása kiscsoportos és/vagy egyéni oktatási
keretek között saját képzési rendszerben. Ez a cél fix oktatói
gárda meglétét, kiépítését feltételezi.
A szakkollégium célja lehet egy konkrét szak, kar képzésének kiegészítése, azaz az ’anyaintézményekben’ nem elérhető témákhoz, oktatókhoz, elméleti, de főként gyakorlati
tudáselemekhez való hozzáférés biztosítása. Ezen kiegészítő
jellegű kurzusok, projektek kiválasztásánál és megszervezésénél nagyon jelentős a tagi kezdeményezés.
A szakkollégium célja lehet egy olyan általános – azaz nem
konkrét szakmai ismereteket átadó – értelmiségi képzés,
amelynek keretei az egyetemen nem biztosítottak. Műszaki területen tanulók esetében ilyenek a humán műveltségre
koncentráló kurzusok vagy az olyan jól kamatoztatható képességek fejlesztése, mint az íráskészség, vitakészség, nyelvtudás elmélyítése. (OFI 2011.: 62-63.)

Látható tehát, hogy a szakkollégiumok elsődleges funkciójuk
szerint is az elitképzés színterei, amelyek a kulturális és társadalmi tőke felhalmozását lehetővé téve, hozzásegítik a hallgatókat
a kedvezőbb társadalmi pozíciók eléréshez. Másrészt a korábbi
kutatások igazolják, hogy „szakkollégiumok hallgatói bázisának
háttere kedvezőbb, mint a felsőoktatás hallgatóié általában” (Ceglédi–Tóbi-Harsányi 2016.: 360), vagyis a szakkollégiumok kettős elit jelleget öltenek. Mind a családi háttér tőkefelhalmozása,
mind pedig a szakkollégiumok saját műveleti módja szelektál a
hallgatók között.
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Adatok
A tanulmány középpontjában a HÖOK Szakkollégisták körében
végzett adatfelvétele áll, amelyet a Diplomás Pályakövetési rendszer 2015-ös adataival hasonlítok össze. Ahhoz, hogy a két adatbázis egymással megfeleltethető legyen és a szakkollégistákra
vonatkozó eredmények reprezentativitása javuljon, több adatszűrési műveletet is végrehajtottam. Első körben a szakkollégiumi mintából kizártam azokat az eseteket, amelyek a releváns
kutatási kérdések esetén nem mentek végig. Második körben
a szakkollégisták egyetemi háttere szerint szelektáltam, hiszen
az egyetemek (és a gyakran hozzájuk köthető szakkollégiumok)
önmagukban is eltérő szocio-demográfia jellemzőkkel rendelkeznek.

1. táblázat: A minta összetétele
a hallgatók egyetemi hovatartozása szerint
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BCE
BME
DE

11,9%
20,5%
9,2%

ELTE

31%

CEU

1,3%

NKE

4%

PPKE
PTE

0,3%
2,3%

SE

1%

SZE

0,3%

SZTE
SZIE

17,2%
2,3

Ahogy az 1. táblázatban az látható, 13 egyetemhez tartoznak a
megkérdezettek, ezek közül a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
és a Szent István Egyetem esetén csak egy-egy válaszadó került
bele a mintába, illetve a DPR adatbázisban nincs a Közép-európai Egyetemre járó hallgató, így ezeket az intézményeket kizártam a vizsgálatból. Harmadik lépésben képzési forma szerint
szűrtem BA-s MA-s, és Osztatlan-os tanulókra. Az eljárásokat
követően a szakkollégista mintanagysága n=273, a DPR-é pedig
n=7555.

Módszertan
A társadalmi mobilitás kutatásának több módszertani eljárását
is ismerjük. Az intergenerációs mobilitás esetén a leggyakrabban
használt mérőeszköz a szülők és a gyermekek jövedelme közti elaszticitást méri, az alábbi regressziós egyenlet segítségével.
log(Ygyermek)=∝+β log(Yszülő)+ε
Ahol a log(Ygyermek) a gyermek, log(Yszülő) pedig a szülő
jövedelmének logaritmusa, β pedig az intergenerációs elaszticitás (IGE) mértéke, (a nagyobb β érték jelzi az alacsonyabb mobilitást).
Ez az eljárás igen jó közelítést ad az intergenerációs mobilitás
nemzetközi és/vagy időbeli összehasonlításához azonban a mobilitás struktúráját nem magyarázza, szemben Blau és Duncan
státuszmegszerzésre vonatkozó alapmodelljével. (Blau-Duncan
1967)
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1. ábra: Blau és Duncan klasszikus státuszelérési modellje (1967: 170);
a férfiak paraméterei az USA-ban 1962-ben

A modell 5 változó: Apa iskolázottsága, Apa foglalkozása, Gyermek iskolázottsága, Gyermek első foglalkozása és a Gyermek
aktuális foglalkozása, segítségével magyarázza a státuszmegszerzést. Jól látható, hogy a szülői háttér sokkal nagyobb közvetlen hatást fejt ki a gyermek iskolai végzettségére és első foglalkozására, mint a jelenlegi státuszra, ami viszont nagyban függ ettől
a két változótól.
Dolgozatomban a felsőoktatásban elérhető mobilitási csatornák elemzéséhez a fenti alapmodellt tekintem igazodási pontnak. Egyrészt mert a végzettségi mobilitást mérő szintén gyakran használt kereszttáblás és egyéb eljárások nem alkalmazhatók, hiszen a mintákban szereplők körében csak a belépési mobilitást lehet mérni (mindenki felsőfokú végzettségű vagy lesz).
Másrészt fontosnak tartom a felsőoktatás szelekciós eljárásainak
pontosabb felderítését, vagyis hogy a felsőoktatás során elérhető
másodlagos mobilitási csatornák közül melyek, azok, amelyek
előnyösebb pozíciókhoz jutatják az azokon belépőket, illetve,
hogy ezek a mobilitási csatornák milyen strukturális „hálózatot
alkotnak”.
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Az általam használni kívánt alapmodellben az input a szülők
végzettsége és anyagi helyzete, az output pedig a hallgató jövedelme, a kettő között pedig olyan már korábban említett mobilitási csatornák direkt és indirekt hatásait vizsgálom, mint az
idegen nyelvismeretet, a tanulmányi eredmények, a képzés alatti
külföldi tanulmányok, a képzés alatti szakmai munka, illetve a
képzést követő külföldi tanulmányok, munka.

Elemzés:
Elemzéseim első részében megvizsgálom a korábban már többször említett másodlagos mobilitási csatornák jövedelemre gyakorolt hatását3, majd prezentálom azok strukturális rendszerét.
A második részben pedig analizálom, hogy a szakkollégiumi
tagság csökkenti vagy növeli a csatornákhoz való hozzáférést és
azok kihasználtságának mértékét.

2. ábra: Legalább középfokon beszélt idegen nyelvek száma
és jövedelem átlaga Forrás: DPR-2015, Saját számítás

3 DPR adatok felvétele már végzett hallgatók körében történt, ezért van
lehetőség a jövedelem vizsgálatára
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Az idegen nyelvismeretet, az egyik legalapvetőbb másodlagos
mobilitási csatornaként értelmezem, amely explicit differenciát jelent a felsőoktatásban tanuló hallgatók között. A 2. ábrán a
jövedelem a legalább középfokon beszélt idegen nyelvek száma
szerinti átlaga látható. Világosan kivehető, hogy a beszélt idegen
nyelvek száma a jövedelem átlagának növekedését eredményezi.
A legnagyobb szakadék a két és három nyelvet beszélők között
figyelhető meg utóbbiak átlagosan 55 ezer forinttal keresnek
többet havonta.
3. ábra: Másodlagos mobilitási csatornák és jövedelmi átlag Forrás:
DPR-2015, Saját számítás

A 3. ábrán látható mindhárom másodlagos mobilitási csatorna
esetén szignifikáns (p <0,05) különbségek figyelhetőek meg a
jövedelem tekintetében. A tanulmányaik alatt szakmai munkát
végzők átlagosan 29 ezerrel, a tanulmányaik alatt külföldi részképzésben résztvevők 65 ezerrel, a tanulmányaik alatt külföldön
dolgozók 50 ezerrel és a hazai felsőfokú tanulmányaik után külföldi képzésben részesülők 147 ezerrel keresnek többet azoknál,
akik nem használták ki ezeknek a csatornáknak a kulturális és
társadalmi tőke felhalmozó hatásait.
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4. ábra: Külföldi munka és a jövedelem átlaga
Forrás: DPR-2015, Saját számítás

Bár a tanulmányokat követő külföldi munkavégzés (4. ábra)
nem tekinthető konkrétan a felsőoktatás rendszerén belül elérhető mobilitási csatornának, hanem maga is egyfajta output,
azonban mind a nyelvismerettel, mind képzés alatti külföldi tanulmányokkal, munkával és a hazai képzést követő külföldi tanulmányokkal erősen összefügg. A fenti grafikon megvizsgálva
egyértelműen kivehető a külföldi munkavállalás jövedelemre
gyakorolt pozitív hatása. A felsőfokú képzettségük után külföldi
munka tapasztalatot szerző, de Magyarországon elhelyezkedők
átlagosan 53 ezerrel keresnek többet azoknál, akik egyáltalán
nem rendelkeznek a tanulmányaikat követő külföldi munkatapasztalattal. Nem meglepő módón a legmagasabb 500 ezer forintos átlagos jövedelemre azok tesznek szert, akik jelenleg is
külföldön dolgoznak.
A következőkben az imént bemutatott másodlagos mobilitási csatornák rendszerét kívánom modellezni, hozzácsatolva
és inputként definiálva a szülők végzettségét és a család anyagi
helyzetét.

17

5. ábra: Másodlagos mobilitási csatornák strukturális modellje Forrás:
DPR-2015, Saját számítás

A modellben 8 manifeszt változó és egy látens változó (nyelvtudás)4 szerepel5. A változók között csak azokat a kapcsolatokat
vettem bele a strukturális egyenletbe, amelyek szignifikánsnak
mutatkoztak. A modellben két egymástól független a másodlagos mobilitási csatornákhoz való hozzáférést befolyásoló bemeneti változó-(csoport) szerepel. Az első ilyen az apa, anya végzettsége és a család anyagi helyzete, amely az intergenerációs tőke-átörökítés hatásait reprezentálja, a második pedig a hallgató
felsőfokú képzésben szerzett tanulmányi eredményei, amelyek
a felsőoktatás (egyik) saját szelekciós eljárásának tekinthető. A
két változó csoport közt nincs vagy elhanyagolható (β<0,05)
kapcsolat van. Ez a tény véleményem szerint már önmagában is
érdekes, miszerint sem a szülők végzettsége sem pedig a család
anyagi helyzeti nem befolyásolja szignifikánsan a tanulmányi
eredményeket.

4 Az orosz nyelvet teljesen eltérő látens struktúra reprezentálja így azt
kizártam a modellből.
5 A DPR adatbázisban nincs a szakkollégiumi tagságra vonatkozó kérdés
ezért nem szerepel a modellben
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A családi háttér változói egyedül a nyelvtudásra fejtenek
ki szignifikáns direkt hatást, mind az apa mind pedig az anya
(utóbbi erősebb) iskolai végzettsége pozitívan korrelál (r^2=0,3)
anyelvismerettel, vagyis a magasabb végzettségű szülők gyermekei magasabb idegen nyelvi kompetenciákra tesznek szert.
Vélhetően a magasabban kvalifikált szülők nagyobb hangsúlyt
fektetnek a gyermekeik idegen nyelvi képzésre, a nyelv, mint
kulturális tőke felhalmozására6.
A modellt közelebbről megnézve kiderül, hogy jól kalkuláltak azok a szülők, akik a gyermekeik idegen nyelv tudásába
fektetettek, hiszen a nyelvtudás az egyetlen olyan változó, amely
másik 5-re (közvetlenül a fizetésre is) direkt hatást gyakorol.
Legmarkánsabban (β=0,38) a képzés alatti külföldi tanulmányokat határozza meg, de szintén érdemi hatást gyakorol a képzés
alatt végzett külföldi munkára (β=0,21), a hazai képzést követő
külföldi tanulmányokra (β=0,18), az egyetemet követő külföldi
munkavégzésre (β=0,17) és a jövedelemre (β=0,13) is. A nyelvtudás tehát olyan másodlagos mobilitási csatorna, amely központi hozzáférést nyújt a többi csatornához.
A következő olyan mobilitási útvonal, amely kaput nyit más
csatornákhoz, a hallgatók tanulmányaik alatt végzett külföldi
részképzés. Amely a képzés alatti külföldi munkára, és a hazai
képzést követő külföldi tanulmányokra is szignifikáns hatást
(β=0,1 mindkét esetben) gyakorol. Azaz a tanulmányaik alatt
külföldön tanuló hallgatók, könnyebben jutnak a képzés alatti
külföldi munkalehetőséghez (részben éppen azért, mert a részképzés alatt munkát vállalhatnak), és nagyobb eséllyel tudnak a
hazai képzést követően külföldön tanulni.

6 A család anyagi helyzete ezzel szemben sokkal kisebb hatást gyakorol, ez
részben annak köszönhető, hogy egy olyan 5 fokú skálán kérdezték le, amely
nem alkalmas a jövedelmi különbségek valódi mérésére. (A család anyagi
helyzetének szubjektív megítélés esetén például az átlagos jelenthet 100 ezer
és 200 ezer forintos fizetést is)
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A most tárgyalt két változó pedig utat nyit (β = 0,17 illetve β =0,29) ahhoz a másodlagos mobilitási csatornához, amely
a legnagyobb pozitív differenciát jelenti (β=0,39) a jövedelem
szempontjából, vagyis a képzés utáni külföldi munkavállaláshoz. Azaz azok a hallgatók, akik a képzés alatt külföldi munkatapasztalatot szereztek és a képzés után külföldi tanulmányokat
folytattak nagyobb valószínűséggel jutnak külföldi munkához és
ezzel együtt kiemelkedően magas fizetéshez.
Az előbbiekben azokat az utakat és elágazásokat tekintettem
át, amelyek indirekt módon a családi háttér változóiból indulnak ki. A tanulmányi eredmények jól láthatóan, sokkal kisebb
direkt és indirekt hatást gyakorolnak a jövedelemre, a képzés
alatti külföldi tanulmányokat csak igen kis mértékben (β=0,05)
határozzák meg. Ennél nagyobb mértékben segíti elő a tanulmányok alatt végzett szakmai munkát, amely viszont szignifikáns
hatást gyakorol (β=0,14) a jövedelemre.
Összegezve tehát indirekt módón az intergenerációs tőke átörökítés nagyobb hatást gyakorol a jövedelemre, mint a felsőoktatási képzés saját szelekciós eljárása. Azonban a nyelvtudást követően már ennek sincs szignifikáns hatása, a másodlagos mobilitási csatornákhoz való hozzáféréshez, amelyek lehetővé teszik a
társadalmi hierarchiában kedvezőbb pozíciók megszerzését
Mielőtt azonban eredményeimet összehasonlítanám a szakkollégistákra vonatkozó mintával, az idegen nyelvi kompetenciák központi jellege miatt fontosnak tartom a téma alaposabb
vizsgálatát. Vagyis hogy melyek azok a nyelvek, amelyek a legnagyobb hatást gyakorolják a jövedelemre. A regressziós modell standardizált együtthatóit megvizsgálva jól látszik, hogy az
angol nyelv ismerete a legkifizetődőbb majd pedig ezt követi a
német. A másik négy nyelvnek vagy nincs, vagy elhanyagolható
önálló hatása van csak a fizetésre.
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Unstandardized
Coefficients

Model

B

Std.
Error

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

9,732

,000

(Constant)

90,768 9,326

v2.5.1| Milyen szintű
nyelvtudása van az alábbi
idegen nyelvekből? ANGOL

18,939 1,609

,162

11,770 ,000

v2.5.2| Milyen szintű
nyelvtudása van az alábbi
idegen nyelvekből? NÉMET

12,176 1,477

,110

8,244

,000

v2.5.3| Milyen szintű
nyelvtudása van az alábbi
idegen nyelvekből? FRANCIA

7,758

2,498

,042

3,105

,002

v2.5.4| Milyen szintű
nyelvtudása van az alábbi
idegen nyelvekből? OLASZ

-9,916

3,120

-,043

-3,178 ,001

v2.5.5| Milyen szintű
nyelvtudása van az alábbi
idegen nyelvekből? SPANYOL

4,417

3,373

,018

1,310

,190

v2.5.6| Milyen szintű
nyelvtudása van az alábbi
idegen nyelvekből? OROSZ

8,752

3,407

,034

2,569

,010

Forrás: DPR-2015, Saját számítás

„Leghasznosabb” nyelvnek önmagában tehát az angol vagy a
német tekinthető, azonban az továbbra is kérdés, hogy melyik
az a második idegen nyelv, amely a legnagyobb további pozitív
szelekciós hatással bír. Az alábbi modellben7 a nyelvek közötti
interakciós hatást vizsgáltam. Amelyből egyértelműen kiderül,
hogy az angol-spanyol, és a német-francia nyelvek kombinációja

7 Az itt bemutatott modellbe csak azokat az interakciókat illesztettem,
amelyek szignifikánsnak bizonyultak. (Kivétel ez alól az angol és német nyelv
együttese.)
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az, amely a legnagyobb hatást gyakorolja a jövedelemre. Vagyis
amennyiben az angolt és a németet első idegen nyelvnek tekintjük, akkor előbbi esetben a spanyol, utóbbiban pedig a francia,
mint második idegen nyelv tanulása a legkifizetődőbb. Érdekes,
hogy a közvélekedéssel szemben az angol és német nyelv együttes ismerete nincs szignifikáns hatással a fizetésre.
Unstandardized
Coefficients

Model

Standardized
Coefficients

t

Sig.

8,358

,000

1,854

,064

,177

2,244

,025

,177

5,403

,000

5,276

,028

,622

,534

-9,853

4,841

-,089

-2,035

,042

v2.5.3| Milyen szintű
nyelvtudása van az alábbi
idegen nyelvekből?
FRANCIA

-12,857

4,688

-,070

-2,742

,006

v2.5.5| Milyen szintű
nyelvtudása van az alábbi
idegen nyelvekből?
SPANYOL

-32,542

16,286

-,131

-1,998

,046

B

Std.
Error

(Constant)

180,890

21,643

angol_német

2,294

1,237

,092

angol_spanyol

8,121

3,619

német_francia

10,922

2,022

v2.5.1| Milyen szintű
nyelvtudása van az alábbi
idegen nyelvekből? ANGOL

3,282

v2.5.2| Milyen szintű
nyelvtudása van az alábbi
idegen nyelvekből? NÉMET

Beta

Forrás: DPR-2015, Saját számítás
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Elemzéseim második részében azt vizsgálom, hogy a korábban
bemutatott másodlagos mobilitási csatornákhoz való hozzáférést növeli vagy csökkenti e a szakkollégiumi tagság. Először
azonban fontosnak tartom áttekinteni a hallgatók bemeneti mobilitását, vagyis hogy milyen eltérő státuszszerkezettel rendelkeznek. Összehasonlítom a vizsgálatba bevont és azokból kizárt
egyetemekre járó végzettek, illetve szakkollégista tanulók szocio-demográfiai hátterét.
6. ábra: Szülők végzettsége Forrás: DPR-2015,HÖOK 2017 Saját
számítás

A 6. ábrán egyértelműen kivehető, hogy a vizsgálatba bevont
egyetemeken tanulók szülei között 6,6%-al felülreprezentáltak a
felsőfokú végzettségűek. Azonban még nagyobb ez a differencia
a szakkollégista hallgatók esetén, ahol a szülők 59,3% felsőfokú végzettségű (22,5%-al több mint a nem szakkollégista hallgatók körében). Vagyis a bemeneti oldalon egyfajta kettős szűrés figyelhető meg, első körben a vizsgálatba bevont egyetemek
hallgatói –vagyis amelyekhez kapcsolódóan léteznek szakkollégiumok– jobb státuszú körből kerülnek ki, második szűrőmechanizmusként pedig a szakkollégiumba bekerülők ezen a szűrt
szegmensen belül is lényegesen magasabb státuszúak.
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7. ábra Forrás: Család anyagihelyzete DPR-2015,HÖOK 2017
Saját számítás

Ezzel szemben, ahogy az a 7. ábrán látható, a vizsgálatba bevont
és abból kizárt egyetemek esetén nincs különbség a család anyagi helyzetét illetően azonban a szakkollégisták lényegesen jobb
anyagi helyzetű családokból érkeznek. A megkérdezettek közel
fele (48,9%) az átlagosnál valamivel jobbnak vagy az átlagosnál
sokkal jobbnak ítéli meg családja anyagi helyzetét.
8. ábra Forrás: Tanulmányi eredmények DPR-2015,HÖOK 2017
Saját számítás
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A korábban bemutatott modellben a családi háttér változóktól
független másik inputként, amely szelekciós hatással van a mobilitási csatornához való hozzáférésre, a tanulmányi eredményeket definiáltam. Bár kiderült, hogy ennek csak gyenge hatása
van a kauzális struktúrára, mégis fontosnak tartom összevetni a
két minta közti különbségeket. Az adatokat megvizsgálva egyértelműen kiderül, hogy a szakkollégista hallgatók szignifikánsan
jobb eredményeket érnek el társaiknál. Közel 25%-al többen
vannak azok, akiknek a tanulmányi eredménye „sokkal jobb,
mint a többieké” Ez részben magyarázható azzal, hogy sok szakkollégium esetén a tagság alapból is magas tanulmányi eredményekhez kötött, másrészt pedig hogy a szakkollégiumi tagság
kedvező hatással van a bekerülők teljesítményére, kulturális
tőke felhalmozására.
9. ábra Forrás: Idegen nyelv DPR-2015,HÖOK 2017 Saját számítás

Az idegen nyelvi kompetenciák tekintetében (8. ábra) nincs
számottevő különbség a szakkollégista és a nem szakkollégista
hallgatók között, ennek ellenére mégis látszik, hogy előbbi esetben magasabb azok aránya, akik legalább két nyelvet középfokon beszélnek. Annyiban ez az eredmény mindenképp érdekes,
hogy bár a szakkollégista hallgatók magasabb státuszú körből
kerülnek ki, ami a korábbi eredmények szerint szignifikáns ha-
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tással van a hallgatók idegen nyelv ismeretére, azonban mégis
minimális különbséget tapasztalhatunk a két eltérő státuszszerkezettel rendelkező minta között.
10. ábra Forrás: Másodlagos mobilitási csatornák DPR-2015,HÖOK
2017 Saját számítás

A 10. ábrából kiderül, hogy a szakkollégisták minden másodlagos mobilitási csatorna esetén felülreprezentáltak. Legkisebb
mértékben a tanulmányaik alatti külföldi részképzés esetén,
ahol nincs szignifikáns különbség a két minta között, azt azonban fontos hozzátenni, hogy a szakkollégisták tanulmányai még
nem záródtak le, és a megkérdezettek 70,3% tervezi, hogy a jövőben még külföldi tanulmányokat folytat. Ugyan a tanulmányok esetén nincs, a képzés alatti külföldi munkavégzés tekintetében már számottevő különbségek figyelhetők meg, a szakkollégisták közül megközelítőleg 6%-al többen vállaltak munkát
külföldön. Legnagyobb differencia, a szakmai munka tekintetében mutatkozik meg, közel 20%-al többen végeztek ilyen irányú
tevékenységet a szakkollégista hallgatók közül. Vélhetően tehát a
szakkollégium olyan mikro közösség, amely elősegíti a szakmai
munkához szükséges kulturális, és különösképpen társadalmi
tőke felhalmozását.
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Összefoglalás
Elemzéseim első felében a felsőoktatásban hozzáférhető másodlagos mobilitási csatornák kauzális struktúráját vizsgáltam. A családi háttér váltózóknak direkt hatását csak az idegen nyelvi kompetenciákra vonatkozóan tudtam kimutatni, amely azonban központi kategória a mobilitási csatornákhoz való hozzáférés szempontjából. Közvetlen hatással van mind a képzés alatti külföldi
tanulmányokra, a képzés alatti külföldi munkavégzésre, a képzést
követő külföldi tanulmányokra, illetve munkavégzésre és magára
a jövedelemre is (amelynek alakulást a felépített modell 21%-ban
magyarázza). Az idegen nyelvismeret struktúráját központi jellege miatt alaposabban is megvizsgáltam és arra jutottam, hogy az
angol-spanyol és német-francia nyelvkombinációk azok, amelyek
a legnagyobb hatást gyakorolják a jövedelemre. Az eredményeket
vizsgálataim második részében összehasonlítottam a szakkollégiumi mintával, amelyből egyrészt kiderült, hogy a szakkollégisták
szocio-demográfia összetétele sokkal kedvezőbb, mint az egyetemi hallgatóké általában. Másrészt igazoltam azt, hogy a szakkollégiumi tagság kedvező hatással van a másodlagos mobilitási
csatornákhoz való hozzáférésre, hiszen a vizsgált „közösség” tagjai mind a képzés alatti külföldi tanulmányok, munka és szakmai
munka területén felülreprezentáltak. Azonban elemzésiemből az
is kiderült, hogy nincs számottevő különbség a szakkollégisták
és a nem szakkollégisták között az idegen nyelvismeret tekintetében. Véleményem szerint ebből egyértelműen következik az,
hogy a szakkollégista hallgatók nem a kedvező családi hátterük
miatt férnek hozza magasabb arányban a másodlagos mobilitási
csatornákhoz – hiszen annak éppen, hogy csak a nyelvismeretre
vonatkozó direkt hatását sikerült kimutatni – hanem a szakkollégium mint intézmény olyan sajátos műveleti móddal rendelkezik,
amely elősegíti a tagok kulturális és társadalmi tőke felhalmozását, és ezzel összhangban a másodlagos mobilitási csatornákba
való becsatlakozást, amelynek segítségével – azonos nyelvtudás
mellett is – kedvezőbb pozíciókat szerezhetnek meg a társadalmi
hierarchiában.
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Tehetségfejlesztés és kapcsolatépítés
– avagy a szakkollégium hozzáadott értékei
Készítette: Mikó Fruzsina és Ungvári Mária

1. Bevezetés
A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium megbízásából a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciája készített 2017-ben
szakkollégiumi adatgyűjtést. Az adatgyűjtés során a kvantitatív, illetve a kvalitatív módszer kombinált alkalmazására került
sor. Jelen tanulmány fókuszában a kvalitatív adatfelvétel eredményei állnak, mely adatfelvétel keretében tíz alumni státuszú
szakkollégiumi taggal készült szakértői interjú. Az interjús vizsgálat célja a szakkollégiumi tagok egyéni életútjának, valamint
a tagságuk hallgatói pályára gyakorolt hatásának feltérképezése.
A beszélgetések során kitértünk többek között az alanyok tanulmányi, illetve szakmai sikereire, továbbá arra, mit tekintenek a
szakkollégium legfontosabb feladatának, valamint szakkollégiumi tagságuk milyen pozitív hatásairól tudnak beszámolni. A
kvalitatív eredmények összegzését megelőzően azonban fontosnak tartjuk, hogy a vizsgált kérdéskört a szakirodalom segítségével is körbejárjuk. A következő fejezetben olyan – az interjúk
esetében is központi jellegű – fogalmakat ismertetünk, mint pl.
a tehetségkép, vagy a kapcsolathálózat.

2. Elméleti háttér
2.1. Tehetségkép és tehetséggondozás
A tehetség számos definíciója létezik. Hamar Mária tanulmányában a következőképp definiálja a tehetséges személyt: „az a
személy, aki valamilyen emberi tevékenységben az átlagot meg-
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haladó képességgel vagy képességek együttesével rendelkezik, és
átlagon felüli teljesítményre képes” (Hamar 1998: 31). Sternberg
1993-ban a tehetség kritériumait egy pentagonális modellben
írta le, mely alapján „a tehetség ritka, kiváló, kimutatható, értéket létrehozó teljesítményben jelenik meg” (Gyarmathy 2013:
94). A mai szemlélet szerinti tehetségkép a tehetséget a teljesítménnyel azonosítja, tehát azt engedi feltételezni, hogy a tehetség
bárkiben kifejleszthető, az alapvető adottságok megléte mellett.
Az említett szemlélet szerint a tehetséggondozás szélesebb kör
számára nyitott, elvégre az emberek többsége esetében feltételezi a tehetség kifejlesztésének lehetőségét. A megközelítés szerint magával, a tehetség fogalmával a kiemelkedő teljesítményt
nyújtó egyének jellemezhetőek (Gyarmathy 2007). Ezzel szemben a tehetség prediszpozíciós elmélete szerint a tehetség nem
teljesítmény, hanem tevékenység, mely tevékenységhez a tehetséggondozás, illetve a tanítás és fejlesztés feladata a megfelelő
környezet biztosítása. A megközelítés szerint a tehetségeses személy attitűdjei eltérnek a többség attitűdjeitől, azonban az eltérés önmagában még nem egyenlő a tehetséggel. Az említett
eltérés tehetségként való megjelenéséhez szükséges a megfelelő
környezet, mely pozitívan reagál az egyén belső tulajdonságaira.
A belső tényezők határozzák meg az egyén számára megfelelő
környezetet, tehát a tehetségek ellátása során is szükséges az
egyéni fejlődési utak figyelembevétele (Gyarmathy 2013).
Az egyének veleszületett adottságai és a környezeti hatások
mellett személyiségjegyeik is nagy szerepet játszanak tehetségükben (Hamar 1998), a személyiség erősítése pedig a tehetséggondozás fontos részét képezi (Gyarmathy 2007). Gyarmathy
Éva (2007) definiálása szerint a tehetséggondozás egy többszintű, összetett tevékenység, melynek célja, hogy a tehetség megmutatkozásának és fejlődésének megfelelő sokszínű környezetet biztosítson. A tehetséggondozás abban az esetben hatékony,
ha tiszteletben tartja az egyediséget, a környezeti változókon
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keresztül támogatja az egyéni fejlődést, tevékenységre irányul,
módszertani sokféleségre épül, valamint erősíti az önálló és a
társas tevékenységet egyaránt (Gyarmathy 2013).
2.2. Átmenet a felsőoktatásból a munkaerőpiacra
Az iskolából kikerülő fiatalok munkaerőpiaci beilleszkedésének,
a képzettségüknek, tehetségüknek, lehetőségeiknek megfelelő
munkaerőpiaci pályára állás időszakát az átmenet időszakának
nevezzük, mely jelentősége az iskolázás kiterjedésével párhuzamosan egyre növekszik (Galasi-Timár-Varga 2001). A diplomások számának növekedése a munkaerőpiacon is jelentős változásokhoz vezetett: egyfajta rejtett, szakmai túlképzettség alakult
ki azáltal, hogy az érettségihez kötött pozíciók egy részét is diplomások töltik be (Sipos 2015). Az átmenet időszakának jelenleg
még nem alakult ki egységes definíciója, Vincze Szilvia többek
között a következő értelmezést idézi tanulmányában: az átmenet
időszakán „a teljes idejű, nappali rendszerű képzésből a teljes
idejű foglalkoztatásba történő átkerülést értik” (Tót, 1999, 3. o.,
hivatkozza Vincze 2012). Az említett időszak – mely nemzetközi
tapasztalatok szerint 10 évnek felel meg – sajátossága többek között, hogy a fiatalok jelentős része már felsőoktatási tanulmányai
alatt munkát vállal. Növekszik az iskolai életút megszakításának,
a munkavállalástól az oktatásba történő visszatérésnek, illetve a
munkavállalás melletti tanulásnak a jelentősége (Couppié-Mansuy, 2000, hivatkozza Galasi-Timár-Varga, 2001). Továbbá az
élethosszig tartó tanulás jelentősége is nő. Az átmenet időszakának sikere az alapján ítélhető meg, hogy az oktatás során a
fiatalok milyen mértékben kapnak felkészítést az élethosszig tartó tanulásra, illetve beilleszkedésre (Galasi-Timár-Varga 2001).
Az a felsőoktatási intézmény minősíthető versenyképesebbnek,
melynek hallgatói a diplomát követően hamarabb képesek elhelyezkedni a munkaerő-piacon (Farkasné-Balogh-Sipos 2011).
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A felsőoktatás kiemelt feladata, hogy a kibocsájtott diplomák
értékét biztosítsa, a frissen végzettek sikeres munkaerőpiaci elhelyezkedése által. Akárcsak a tudás, a kompetencia is tanulás
révén készség szintre fejleszthető, azonban utóbbi nem feltétlenül szerezhető meg a formális képzési rendszer keretein belül
(Sipos 2015).
A felsőoktatás és a munkaerő-piac közötti kapcsolat kiépítését szolgálja a diplomás pályakövetési rendszer. A DPR kutatások célja „a fiatal diplomások életpályájával, státuszával, munkakörülményeivel és jövedelmével kapcsolatos” információk
felmérése, és az eredmények segítségével visszacsatolás nyújtása az intézmények felé (Farkasné-Balogh-Sipos 2011: 1). A
pályakövetés számos eleme közül történetileg az öregdiákok és
az oktatási intézmények közötti kapcsolat jött létre először. Az
alumnus jelentése végzett, diplomázott diák, e diákok összessége
– melyből a diákok szervezetet hoznak létre – pedig az alumni.
A felsőoktatási intézmények az alumni szervezeteknek köszönhetően visszaforgathatják tekintélyt szerzett diákjaik sikereit,
mely egyfajta minőségbiztosításként szolgál az intézmény számára. Az adott alumni tagjai számára kapcsolati hálójuk kölcsönös előnyökkel jár akár az információáramlás, akár a munkahelyi erőlemenetel tekintetében. A munkaerőpiac és a felsőoktatás
közötti kapcsolat kiépítésének nehezítői az intézményi, intézményközi, kormányzati oktatáspolitikai és nemzetközi térben
fennálló érdekellentétek. A legtisztább érdek a diákoknak tulajdonítható, akik tanulásuk irányát tudatosan választják és diplomájukkal dolgozni vágynak (Sáska 2010).
A státuszeléréssel kapcsolatban fontos megemlítenünk a
kapcsolathálózat segítő szerepét, mely mindemellett megakadályozhatja az emberek társadalomból való kiilleszkedését, illetve
biztosíthatja a társadalom makroszintű integrációját is (Kmetyty-Koltai 2016). Pierre Bourdieu (1979, 1980, 1983) nevéhez
fűződik a szociális tőke fogalma, mely az egyén társadalmi kapcsolatainak felel meg. Bourdieu szerint a társadalmi hierarchia
csúcsához való feljutáshoz pénztőke, kulturális tőke és szociális
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tőke egyaránt szükséges (Andorka 2006). A kapcsolati/társadalmi tőkén keresztül olyan erőforrások szerzése lehetséges, mint
a munkahely, vagy egy kiemelkedőbb munkahelyi pozíció (Lin
2001, hivatkozza Kmetty-Koltai 2016). Az egyetemi hallgatók
esetében pl. a diákszervezetekben való aktív közreműködés által
fejleszthetőek társadalmi érintkezési készségeik, illetve teremthetőek olyan kapcsolatok, melyek tanulmányukat követően is
jövedelmezhetőek lehetnek számukra (Giddens 2008). Míg a
szokások, viselkedési minták, tudás-stílusok (Angelusz–Tardos
1991, hivatkozza Kmetty-Koltai 2016) inkább a státusz megtartását segítik, a kapcsolati erőforrások a társadalmi mobilitás
zártságát segítenek feloldani, lehetővé teszik ugyanis az átjárást
a vertikális státusz-hierarchia egyes szintjei között. Kapcsolataink azonban nem csupán jobb pozícióhoz, illetve akár jobb
anyagi helyzethez segíthetnek hozzá, hanem az érzelmi segítségnyújtás és támogatás is fontos aspektusuk (Van der Gaag
2005, hivatkozza Kmetty-Koltai 2016). A nagyobb kapcsolathálózat kiszámíthatósága és stabilitása – mely a folyamatos pozitív
visszacsatolásból és a társadalmi szereprendszer kiépítését való
segítéséből következik – pedig növelheti az egyén elégedettségét
(Kmetty-Koltai 2016).

3. Módszertan
Az interjúalanyok kiválasztása során véletlenszerűen kerültek
kisorsolásra a bevont intézmények. A kisorsolt kollégiumok
kapcsolattartói kaptak felkérést, hogy egy-egy olyan személyt
ajánljanak az interjús vizsgálatra, aki tisztában van a szakkollégiumot érintő alapvető kérdésekkel, illetve státuszában alumni
hallgató. Összesen tíz alumni státuszú szakkollégiumi taggal került rögzítésre szakértői interjú. Az interjúk felvétele előre megírt kérdések, tehát interjú vezérfonal alapján történt. Az interjúk
során cél volt, hogy valamennyi – a vezérfonalban megjelölt –
tematikai terület érintésére sor kerüljön a beszélgetés során. Az
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interjúk hangfelvétel készítése mellett történtek, melyre előzetes
beleegyezésüket adták az interjúalanyok. Az adatfelvétel során
ügyeltünk arra, hogy az interjúk felhasználhatóságának értékében semmilyen zavaró körülmény ne okozhasson kárt. A feldolgozás alapja a hangfelvételekből készített szó szerinti átirat,
valamint interjúkivonat volt.

4. A kvalitatív eredmények összegzése
Az interjúk során elsősorban a hallgatók egyéni életútja, továbbá
a szakkollégiumba „vezető út”, illetve a szakkollégiumban – az
adatfelvétel időpontjáig – eltöltött idő hallgatói pályára gyakorolt hatása került előtérbe. A fenti kérdések eredményei által
feltérképezhetővé váltak a szakkollégiumba jelentkező hallgatók egyéni motivációi. Az említett kérdéskörök mellett az adott
szakkollégiumra vonatkozó alapvető kérdések, illetve a szakkollégiumok feladatával és a munka világával kapcsolatos kérdések
is felmérésre kerültek. Tehát az intézmény működése, a felvételi
eljárás, a bemeneti és kimeneti követelmények feltárása egyaránt
szerepelt az interjú céljai között, illetve a különböző tudományos aktivitásokhoz kapcsolódó attitűdök felmérése és az ezek
szerepével kapcsolatos információ is lényegesnek bizonyult. A
kutatás pilléreit azonban annak feltárása képezte, hogy milyen
tapasztalatokkal rendelkeznek a szakkollégista hallgatók a munkaerőpiaccal kapcsolatban, illetve elhelyezkedésükhöz milyen
mértékben járul hozzá szakkollégiumi tagságuk. Végül a vizsgálat kiemelt célja volt arra a kérdésre megtalálni a választ, hogy
a hallgatók a szakkollégiumnak, mint intézményi formának
milyen hozzáadott értékét látják a leghangsúlyosabbnak, s hogy
milyen téren segíti leginkább a szakkollégium őket (társadalmi
felelősségvállalás, kapcsolatháló, tudás gyarapítása).
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4.1. A szakkollégiumi tagok tanulmányi sikerei
A különböző szakkollégiumok szervezeti felépítése, illetve bemeneti és kimeneti követelményei egyaránt eltérőek. Nem minden szakkollégium esetében feltétel a jó tanulmányi eredmény,
ennek ellenére az interjúra felkért alumni tagok többsége kiváló
eredményekkel – magas iskolai átlaggal, versenyeken elért eredményekkel – érkezett az általa választott szakkollégium intézményébe, ahol további tanulmányi sikereket ért el. Az eltérő
felépítésű intézmények interjúalanyainak kiváló eredményei
jó mutatói annak, hogy a kiemelkedő átlag elérését és a tudományos versenyeken való részvételt a tagok fontosnak tartják a
tanulmányaik folyamán, attól függetlenül, hogy az adott szakkollégium követelményként támasztja eléjük, vagy sem. Azzal
kapcsolatban, hogy a hallgatók későbbi pályafutás során milyen
hatása tapasztalható az egyetemi évek alatt szerzett jó jegyeknek, az egyik interjúalany úgy fogalmazott „sokkal fontosabb a
kapcsolatépítés és hogy találj egy olyan területet, amelyben majd
kutatni tudsz”. Fontos megemlítenünk, hogy a vizsgálatba bevont szakkollégiumi tagok többsége az adatfelvétel időpontjában
doktori képzést folytatott, vagy már megszerezte a fokozatot.
Az interjús vizsgálat céljai között szerepelt annak a feltérképezése is, hogy a már szakkollégista tanulókat milyen motivációk sarkallták az általuk választott szakkollégiumba való jelentkezésre. Az interjúalanyok többsége felsőoktatási tanulmányai
elején jelentkezett a szervezetbe. Az a feltételezés, mely szerint
esetleg a biztosított lakhatási körülmények is szerepet játszanak
a hallgatók jelentkezése során, nem igazolódott be – mindössze
egyetlen interjúalany említette. A motivációkkal kapcsolatban a
vizsgálati alanyok között egyetértés mutatkozott arra vonatkozóan, hogy a szakkollégiumba jelentkező személyek többnyire
az egyetemi tanulmányaikat szeretnék kiegészíteni.
A kvalitatív kutatás eredményeiből kiderül, hogy mely személyek vagy szervezetek gyakoroltak leginkább hatást a felkért
alumni tagok gondolkodására. A megkérdezettek elsősként egy
vagy több középiskolás tanárukat, majd egyetemi oktatójukat,
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végül a szakkollégium szervezetét említették, mint az életükben
és gondolkodásukban egyaránt meghatározó szerepet játszó
személyek/szervezet. Ezen a ponton fontos kiemelnünk, hogy
szakkollégiumi lét egésze fontos szerepet játszik a megkérdezettek életében, az oktatók által nyújtott segítség mellett ugyanis
diáktársaik sikerei is motiválóan hatnak.
4.2. A szakkollégium feladata
– Tehetségkép és szakmai elhivatottság
Ahogy már említettük, a kvalitatív kutatás egyik kiemelt céljaként szerepelt a szakkollégiumok tehetség kibontakoztatásában
elfoglalt szerepének megállapítása, valamint az intézmények
által a bemeneti és a kimeneti állapot között hozzáadott érték
felmérése. Ennek jó mutatója az intézmények Országos Tudományos Diákköri Konferencián résztvevő hallgatóinak aránya,
a publikáció, illetve hogy ezek közül bármelyiket kimeneti követelményként támasztja-e a szervezet a szakkollégisták elé. A
vizsgálat eredményei szerint az említett tudományos aktivitások
nagy népszerűségnek örvendenek a hallgatók körében anélkül
is, hogy az intézmények követelményként szerepeltetnék őket.
A megkérdezett személyek észrevétele, hogy a szakkollégista
hallgatók nagyobb részben vesznek részt az Országos Tudományos Diákköri Konferencián – és általában a helyezéseket is ők
hozzák el – szintén attól függetlenül, hogy ezt a kollégium elvégzésének feltételeként meghatározná. Fontos tehát kiemelnünk,
hogy az eltérő felépítéssel rendelkező szakkollégiumok célja és
feladata a tagok kiválasztásának tekintetében megegyezik – az
intézmények az ambiciózus és tehetséges hallgatók kiválasztására és fejlesztésére törekednek. Az interjúalanyok elmondása
szerint – ahogy már korábban említettük – a szakkollégiumi jelentkezés általában a hagyományos egyetemi képzésnél „többre
vágyó” hallgatók körében jellemző.
A köztudatban élő kép szerint a szakkollégiumok a „tehetségesek gyülekezetei”, a valóságban azonban a kép sokkal összetettebb. A megkérdezett alumni státuszú hallgatók véleménye
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részben megegyezik a köztudatban kialakult képpel, a szakkollégium fontos feladatának tekintik ugyanis, hogy a szervezet
„összegyűjtse”, segítse és támogassa a tehetségesebb hallgatókat.
Azzal kapcsolatban azonban, hogy miként definiálható a tehetség, eltért a válaszadók véleménye. Legtöbben a folytonos törekvést, a motiváltságot, a céltudatosságot említették, mint a tehetséges személyek legkiemelkedőbb személyiségjegyei. A tehetség
fogalmának nem egyértelmű voltával kapcsolatban a következőképp nyilatkozott az egyik interjúalany:
„Sikerül a szakkollégiumon belül a tehetséget több dimenzióban megragadni, nem csak arról beszélünk, hogy valaki
akkor tehetséges, ha kitűnő az átlaga és sorra nyeri a tanulmányi versenyeket. A szakkollégium nem kizárólag azoknak való, akik nagyon okosak és borzalmasan jól teljesítenek tanulmányi szempontból. Szerintem a szakkollégiumi
lét sokkal összetettebb ennél.”
Továbbá a kvalitatív kutatás eredményei szerint, e szervezet hallgatóinak nem a veleszületett képességeik szolgálják a tagságuk
alapját és lényegét, hanem sokkal inkább a szorgalom és a tartós
motiváció, melynek mozgató eleme a tudásvágy, illetve a tanulás
öröme. A tehetséges személy tehát nem csupán törekvő, motivált, illetve céltudatos, hanem egyúttal érdeklődő is.
Az interjús kutatás eredményei arra engedtek következtetni,
hogy a szakkollégista és a nem szakkollégista hallgatók közti
különbség nem a tudásuk mértékében rejlik, hanem sokkal inkább a magasabb szakmai színvonal eléréséért való vágyukban.
A szakkollégiumi tagsággal rendelkező hallgatók előadások,
konferenciák résztvevői és szervezői, továbbá különböző projekteket készítenek, kutatási tevékenységeket végeznek az őket
érdeklő egyéni témákban. Az említett tevékenységek a hagyományos egyetemi tanulmányaik során kötelező tevékenységeken túlnyúlnak, azok kiegészítő részét képezik. Az interjúalanyok véleménye szerint a szervezői munkák, illetve a kutatási
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tevékenységek a tapasztalatszerzés mellett egyúttal segítik is a
hallgatókat intellektuális kibontakozásukban.
A megkérdezettek meglátásai alapján a szakkollégiumi évek
alatt létrejöhet szakmai szocializáció. Tehát olyan kiegészítő
ismereteket és készségeket sajátíthatnak el a hallgatók, melyek
szükségesek az adott szakma, foglalkozás gyakorlása során. Az
elsajátított készségek és képességek nem csupán kiemelkedőbb
és biztosabb helytállást eredményezhetnek egy későbbi munkahelyen, hanem szakmai és pszichés felkészültséget is kínálnak.
Az alumni tagok véleménye szerint ez hatalmas előnyt jelent
a nem szakkollégista társaikkal szemben, hiszen ilyen jellegű
készségek és képességek elsajátítása a hagyományos egyetemi
képzés keretében nem jellemző.
4.3. Kapcsolathálózat és munkaerőpiaci esélyek
A szakkollégista hallgatók a hagyományos frontális tanítás keretein kívül is találkoznak oktatóikkal, melynek köszönhetően
közvetlenebb kapcsolat, kommunikáció is létrejöhet a két fél
között. Ahogy a szakirodalom összefoglalása során is említettük, a pályakezdés szempontjából is hasznos kompetenciák egy
része sem feltétlenül szerezhető meg a formális képzési rendszer
keretein belül (Sipos 2015). A szakkollégiumi csoportok azáltal,
hogy kisebb létszámmal működnek, egy olyan környezetet teremtenek a diákok számára, amelyben bizalommal tudnak egymáshoz fordulni és képesek szakmailag is eredményesen együttműködni. A szakkollégiumi lét tehát különösen a tanulásra és a
közösségi munkára van pozitív hatással, a tagság során szerzett
kompetenciák pedig a munkaerő-piacon való helytálláshoz is
pozitívan járulnak hozzá.
A kvalitatív kutatás során vizsgált szakkollégiumoknak nem
hivatalos profiljuk a munkák közvetítése, azonban részben mégis
szerepet vállalnak ebben. Továbbá fontos megjegyeznünk, hogy
a megkérdezett szakkollégista hallgatók véleménye megegyezett
azzal kapcsolatban, hogy a munkaerő-piacon való elhelyezkedés
során nagyobb esélyekkel indulnak, mint a nem szakkollégista
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hallgatók. Elmondható tehát, hogy az az informális kapcsolat,
ami évek alatt, közös munkák folyamán az oktató és a hallgató
között kialakul, befolyásolhatja a tagok pályafutását a szakkollégium abszolválása után. A szakkollégiumi tagságnak köszönhető kapcsolati háló kiépülése során olyan szakmai tőkéhez jutnak
a hallgatók, amely képes őket előrébb vinni a pályájuk folyamán.
Ezen a ponton érdemes megemlítenünk, hogy nem csupán
az oktatókkal való közvetlenebb kapcsolatokból tudnak a későbbiekben profitálni a tagok, hanem szakkollégista társaik is biztosíthatják számukra a szakmai kapcsolatok bővülését. A speciális
intézményi forma további jellemzője, hogy a hallgatók példaképeket találhatnak egymás személyében, illetve egymás szakmai
előadásai, vagy a korábbi tagok által elért sikerekről szóló előadások pedig inspirálóan és motiválóan hatnak.
4.4. A szakkollégiumi közösség
Az interjús vizsgálat eredményei alapján a szakkollégiumi közösség egy olyan közösség, melynek tagjai segítik, támogatják,
lelkesítik egymást. Az alábbiakban következő idézet az egyik interjúalanytól származik:
„A legfontosabb feladata, hogy egy olyan környezetet adjon
a kollégium, ahol a tehetséges és motivált, eredményekre
éhes és azokért tenni akaró hallgatók, megtalálják azt a közeget, ahol otthon érezhetik magukat, ahol hasonló emberek közösségében lehetnek és motiválhatják egymást és így
kikerülhetnek abból a környezetből, ami az átlag felé húzná
vissza őket.”
A szakkollégium a folyamatos szakmai munkáknak és együttműködésnek köszönhetően inkább tekinthető szakmai társulásnak, mint kollégiumi közösségnek. A szakkollégiumi közegben
a tagok között létrejövő személyi vagy csoportközi kapcsolatok
által a hallgatók új tudást és multidiszciplináris ismereteket szerezhetnek akár egy társas folyamat alatt is, amelyek hatást gya-
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korolnak a tagok gondolataira, érzéseire és nézeteire egyaránt.
A tagok számára ezáltal nem csupán új készségek elsajátítására
nyílik lehetőség, hanem egyúttal megtanulnak csapatban dolgozni, és aktív formálóivá válni a közösségüknek. Ezen túlmenően jelentős feladatként szerepelhet egy szakkollégium életében,
hogy a tagjait arra sarkallja, közéleti szerepvállalás, társadalmi
felelősségvállalás keretében aktívan tegyenek környezetükért. E
törekvés sikerei részben az intézmény kezdeményezésétől, részben a hallgatók egyéni szándékaitól függnek. A hallgatók közéleti részvételre való ösztönzésének különböző formái találhatóak meg a szakkollégiumokban pl. közéleti szereplők meghívása,
karitatív jellegű akciók.

5. Összefoglalás
A kvalitatív kutatás eredményei alapján kijelenthető, hogy a
szakkollégiumi intézményi forma jelentős hozzáadott értékkel
járul hozzá a hallgatók pályafutásához, kapcsolathálójához, közösségi életükhöz, illetve tudásukhoz. A tagok olyan tapasztalatokkal és gyakorlati készségekkel gazdagodnak, melyeknek
köszönhetően kialakul bennük egy potenciális pályaérettség,
mely – az interjúalanyok véleménye szerint – a hagyományos
egyetemi képzés során nem elsajátítható. Azáltal, hogy a szakkollégista hallgatók esetében erősen megjelenik a szakmai tevékenység iránti vonzalom, a hivatástudat is elmélyülhet bennük. Az interjúalanyok véleménye megegyezett abban, hogy a
szakkollégiumi intézmény egy meghatározó kiindulópont az
egyén pályafutásában, mind a munka világába, mind a tudományos világba való becsatlakozáshoz fontos „ugródeszka”. Külön
hangsúlyoznánk a – jelen esetben a szakkollégiumi szervezetnek
köszönhetően is kialakult – kapcsolathálózat életútra gyakorolt
pozitív szerepét. Amint az elméleti háttér ismertetése során is
említettük, a kapcsolathálózat társadalmi integrációra gyakorolt
pozitív szerepe többek között a státuszelérés segítése – a szerzett
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kapcsolati tőke biztosíthat kiemelkedőbb munkahelyi pozíciót,
szakmai előrelépést (Lin 2001, hivatkozza Kmetty-Koltai 2016).
Végezetül fontos megemlíteni, hogy mindenekelőtt az egyén
feladata és felelőssége az, hogy milyen mértékben járul hozzá a
saját képességeinek, tudásának fejlesztéséhez. A szakkollégium
csupán lehetőséget és megfelelő környezetet biztosít a tehetség
kibontakozásához.
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Szilágyi Ádám – Duráczky Bálint:

Jelentkezési motivációk, hallgatói összetétel
A szakkollégisták csoportja társadalmi-összetétel és jelentkezési motiváció szempontjából is vizsgálatra érdemes közösség
a hazai ifjúságon és a felsőoktatási hallgatók csoportján belül.
A szakkollégistákhoz sokféle tulajdonságot társít a közbeszéd.
Gyakran hallunk arról, hogy kiemelkedő tehetségekből rekrutálódó csoport, arról, hogy olyan egyének jelentkeznek, akik a
közéleti problémákra nyitottak, az is ismert közvélekedés, hogy
a kapcsolatépítést fontosnak tartó fiatalok jelentkeznek ide, de
a szakkollégistákat motivációit szkeptikusan szemlélők a bekerüléssel járó lakhatási lehetőségben rejlő gazdasági előnyöket
is felemlegetik. Ezek a – tulajdonképpen – szelekciós tényezők
vagy másképp motivációk, amelyek által valaki a felsőoktatási
hallgatók sokaságából jelentkező válik feltételezik azt is, hogy
bizonyos társadalmi háttér változók szempontjából hasonlóak
a csoporttagjai. Tanulmányunk arra keresi a választ, hogy milyen motivációs struktúra húzódik meg a jelentkezések mögött
és milyen társadalmi háttérváltozók tekintetében a szakkollégisták mintába került csoportja. Az elemzés előtt bemutatjuk
a szakkollégiumi rendszer által felvállalt célokat, valamint a
szakkollégisták jelentkezési motivációira, rekrutációs bázisára
vonatkozó szakirodalmi előzményeket. Ezek biztosítanak alapot
ahhoz, hogy a közösségről szóló ismereteket összevessük a kutatás eredményeivel.
A hazai felsőoktatási hallgatók rendszerszintű tehetséggondozási feladatait két szervezeti struktúra hivatott ellátni:
az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), amely az
Országos Tudományos Diákköri Konferenciákat szervezi, illetve a szakkollégiumi rendszer. A két szervezet funkcionalitása
között rengeteg különbséget lehet felfedezni, amelyek bemutatása ugyan nem célja a tanulmánynak, de elgondolásunk szerint egyes különbségek kiemelése hasznos információforrásként
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szolgálhat a szakkollégiumba jelentkező hallgatók motivációinak megértéséhez, magyarázatához.
Noha mindkét intézmény a tehetséggondozás bástyájaként
ismert már önmeghatározásukban is felfedezhető egy jelentős
eltérés. A Tudományos és Művészeti Diákköri tevékenység célja, hogy „Az önképzés, az elitképzés és a tudósképzés színtere
legyen, ahol a kiemelkedő tudósok, mesterek körül kialakuló,
serkentő és demokratikus légkör iránt fogékony, tehetséges hallgatóknak az első tudományos sikerek élményét adja.” A hallgató-tanár műhelymunka eredményessége elsősorban a tudományos teljesítményben mutatkozik meg, tehát a tudományos
életben való előrehaladáshoz szükséges készségek fejlesztését
helyezi előtérbe. Általában a hallgató-tanár kapcsolat kialakulása is a egy-egy – tudományos szempontból – kiemelkedő
produktumhoz kapcsolódva jön létre, legyen az egy házidolgozat, szakdolgozat vagy egy kitűnő előadás. Pontos statisztika
vagy erre vonatkozó egyéb adatgyűjtés nem áll rendelkezésre,
de a tapasztalatok azt mutatják, hogy a TDK-ban való részvétel
kezdeményezője nagyobb részben az felülről, az oktató részéről
indított felkérésként érkezik. Ez a folyamat érthető is, hiszen a
hallgatók is az oktatói visszajelzéseken keresztül tudnak ráeszmélni, hogy a tudományos munkához szükséges kvalitásokkal
rendelkeznek. Mind önmeghatározásukban, mind jelentkezési
rendjében különböznek ettől a szakkollégiumok (Gerő és mtársai 2011). Szövegében az 1991-es Szakkollégiumi Chartára viszszautalva, a 2011-ben új szöveggel elfogadott dokumentum, három kiemelendő alapvetést tesz az intézménnyel kapcsolatban:
• „A szakkollégium széles körű autonomiával és kiterjedt önkormányzattal rendelkezik.”
• „A szakkollégiumi munka középpontjában a magas színvonalú munka áll.”
• „A szakkollégium egyik alapértékének a szakmai tevékenységen túl, a társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi réteg kinevelését tartja.” (Szakkollégiumi Charta 2011)
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Ugyan az egyes intézmények céljaik priorizálásában különbözhetnek egymástól, de az önmeghatározásokon túl a
gyakorlat is azt mutatja, hogy a tehetséggondázás ezen ága
kevésbé egyértelműen a tudományos életre összpontosít. Ez
magában foglalja, hogy a közéleti érdeklődés és a társadalmi
problémákra való érzékenység mellett a szakterületén kiváló
– de nem feltétlenül a tudományos kutatást hivatásának választó - szakembereket képez. A jelentkezésben is fellelhetők
az önmeghatározásból fakadó eltérések. A szakkollégumi közösségbe való bekerüléshez kapcsolódó kiválasztási rendszer
az önkéntes jelentkezéssel kezdődik, amelyet a szakkollégium
önkormányzata által kialakított felvételi eljáráson való sikeres
megmérettetés zár le (Forray 2016).
A két intézmény önmeghatározásából kiolvasható célokon
és rendszerbe való jelentkezés leggyakoribb formáján is látható, hogy a tehetséggondozási alrendszerként való azonosítás
nem tekinthető a teljeskörűség értelmében pontos meghatározásnak. Ezért, amikor azt vizsgáljuk, hogy milyen motivációs
tényezők húzódnak meg a jelentkezés hátterében, akkor sokkal
szélesebb körben kell vizsgálódnunk, mint az egyén készségeinek fejlesztése.
Az elmúlt évtized legátfogóbb szakkollégiumi elemzése is
foglalkozik a jelentkezők hátterével, motivációival. Ebben megállapítható, hogy a hazai szakkollégiumi rendszer heterogenitása nem csak a szervezetek területi elhelyezkedésében, típusaiban, fenntartói hátterében, hanem ennek megfelelően a felvettek
demográfiai adataiban és tanulmányi előmenetelükben is meglehetősen sokszínűek, megszólítva ezzel a felsőoktatási hallgatók egész közösségét (Gerő és mtársai 2011). Demeter (2012),
illetve Czeglédi és szerzőtársai (2016) által készített tanulmány
is hasonló motívumokat mutat be a szakkollégiumokkal kapcsolatban. Tanulmányának konklúziója, hogy az intézmények
szerepe és működése rendkívül sokrétű, amely meglátszik az
alkalmazott felvételi eljárásokban is. Ezek összetettségükben és
céljaikat tekintve egyaránt változnak, van ahol a szaktudás, van
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ahol a személyiség, van ahol a kritikus gondolkodás megléte a
leghangsúlyosabb. A felvételi eljárások különbözőségéből közvetve kiderül az is, hogy a jelentkezési motivációk is meglehetősen különbözőek lehetnek, hiszen más-más funkciót és szerepet vállalnak fel a szervezetek. A korábbi kutatások jelentős
része az intézményekre összpontosít, amelynek elsődlegesen
módszertani oka van. A szakkollégiumokkal kapcsolatos adatgyűjtés megvalósítása sokkal egyszerűbben megvalósítható,
mint a nehezen elérhető szakkollégiumi hallgatók felkeresésére
épülő kutatások. Ennek ellenére található olyan kutatás is, amely
a hallgatók motivációval foglalkozik. Ennek megállapításai arra
vonatkoznak, hogy a hallgatók társadalmi csoportja között nincs
jelentős eltérés, tehát nem mondható, hogy a képzettebb szülőkkel rendelkező fiatalok nagyobb valószínűséggel jelentkeznének.
Legalábbis a szülők iskolai végzettségét vizsgálva ez állapítható
meg. A tanulmány azonban kiemeli, hogy a motivációban már
különböznek a hallgatók társadalmi hátterük szerint. A reziliens csoportok tagjai közül jellemzően azok jelentkeznek a tehetséggondozó intézményekbe, akik sokkal tudatosabbak, mint
társaik. Azonban ahhoz, hogy az intézmények és a hallgatók
heterogenitásán túl a szelekciós tényezőket is kitudjuk emelni,
olyan adatgyűjtésekre és elemzésekre van szükség, amelyek valamilyen összehasonlítást is lehetővé tesznek meghatározott referenciacsoportokkal szemben.

2. Elemzés
Az imént bemutatott szakirodalmi megállapításokat követően
a szakkollégiumokba jelentkezés mögött húzódó motivációs
struktúra bemutatását tűztük ki célul. Ezt megelőzően viszont
kísérletet teszünk arra is, hogy bemutassuk a vizsgált csoportot
bizonyos társadalmi háttérváltozók tekintetében, mellyel tovább
árnyalható a szakkollégiumi hallgatók jellemzése.
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A statisztikai elemzés a vizsgálódás során a leíró statisztikák
bemutatására korlátozódik, azaz leginkább helyzetfeltáró célt
szolgál.
2.1 A szakkollégisták jellemzői társadalmi háttérváltozók
szerint
Az elemzés során a kapott eredmények értelmezéséhez összehasonlító adatokat alkalmazunk. Ezek forrása két adatfelvétel
eredményeire korlátozódik, melyek a Magyar Ifjúságkutatás
2016, illetve az Aktív Fiatalok 2015. Az fenti kutatásokkal való
összevetés lehetősége azonban erősen korlátozottnak bizonyul.
Az első és legfontosabb korlát, hogy ezen kutatások mintáiban ugyanúgy szerepelhetnek szakkollégiumi hallgatók, így
ezek az adatfelvételek nem alkalmazhatóak kontrollcsoportként.
Így a továbbiakban a nem szakkollégista-szakkollégista megkülönböztetés helyett az adott vizsgálati mintára hivatkozunk.
A második problémás pont, hogy a tanulmányunk alapjául
szolgáló adatfelvétel 2017-ben készült, míg a fent megnevezett
adatbázisok egyaránt egy korábbi állapotot reprezentáltnak.
Mivel az ebben a egy-két évben bekövetkezett trendekről nincs
információnk, így nem zárhatjuk ki, hogy a bemutatott változók
eloszlása átalakult a 2017-es évre – esetlegesen megközelítette a
szakkollégiumi mintáét.
Végül a harmadik jelentős probléma, hogy az összehasonlításra csak korlátozottan lehetünk képesek, ugyanis a szakkollégiumi kutatás kérdőíve nem illeszkedik a fent megnevezett kutatásokéhoz – azaz válaszkategóriák tekintetében nem minden
esetben azonosak.
A további eredményeket tehát a fentiekkel összefüggésben
érdemes értelmezni. A felsoroltak ellenére azonban ezen eredmények használata mellett döntöttünk, ugyanis ezek elhagyásával meglehetősen nehézkes lenne a bemutatott eredmények
jelentését és jelentőségét megállapítani.
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A továbbiakban négy szempont tekintetében vizsgáljuk a
szakkollégiumi hallgatókat, melyek a szülők iskolai végzettsége,
a lakóhely, a munkavállalás, illetve az idegennyelvi készség.
A következő ábra a mintába kerültek szüleinek iskolai végzettségét mutatja be. A táblázatra nézve elsőre is feltűnik, a
magasabb iskolai végzettségekhez tartozó százalékos arányok
túlsúlya. A mintába kerültek csaknem 39 százalékának egyetemet, további 18 százaléknak pedig főiskolát végzett édesapja/nevelőapja. A gimnáziumi érettségi aligha jellemző a minta szülői
hátterére. A szakközépiskola, technikum kategóriát megközelítőleg minden ötödik válaszadó jelölte meg, mellyel e kategória
a második legnépszerűbb. A minta 13 százalékára igaz az, hogy
édesapja/nevelőapja 8 általánosnál magasabb végzettségű, ám
nem szerzett érettségit. További 4 százaléknyi válaszadó édesapja/nevelőapja végzett 8 általánost, vagy annál kevesebbet.
A válaszadók anyjuk iskolai végzettségének vizsgálatakor hasonló képpel találkozunk. Ezesetben viszont 65 százalékra tehető azok aránya, akiknek anyjuk egyetemet/főiskolát végzett.
Ezt követően az alacsonyabb képzettségi szintek felé közeledve
egyre alacsonyabb arányokat látunk. Különbség az apák végzettségéhez képest, hogy a gimnáziumi végzettség jóval népszerűbb,
ezzel párhuzamosan pedig az alsó három kategória nagyságrendekkel kevesebb válaszadó anyjára jellemző.
Az látható tehát, hogy a szakkollégiumi hallgatók egy meglehetősen képzett családi háttérrel rendelkeznek, mely hatást nyilvánvalóan figyelembe kell vennünk szocio-ökonómiai hátterük
vizsgálata során.
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Táblázat 1: A mintába kerültek szüleinek iskolai végzettsége (%)
N=305
Végzettségi szintek
Legfeljebb 8 általános

Apa (%) Anya (%)
3,6
1,6

Szakmunkásképző, szakiskola
(érettségi nélkül)

12,8

5,9

Szakközépiskola, technikum
Gimnázium

19,7
4,9

11,8
14,1

Főiskola
Egyetem

18,4
38,7

28,9
36,7

Nem tudja/Nem ismerte/Nem élt

2,0

1,0

Az összehasonlító adatok tekintetében jelen esetben is az Ifjúságkutatás 2016 eredményeire hivatkozunk. A kutatás eredményeit feldolgozó tanulmányban az egyes adatokat a tanuló/
hallgató iskolai végzettségéhez viszonyítva is elérhetjük. Úgy
gondoljuk, hogy jelen esetben a diplomások szüleinek iskolai
végzettségét érdemes referenciaként használni. További szempont, hogy e felmérés, illetve a szakkollégiumi mintára vonatkozó kérdőív során használt kérdőív válaszkategóriái a legfeljebb
nyolc osztályt/általánost, illetve a szakmunkásképzőt végzettek
kivételével nem egyeznek meg. Éppen ezért a gimnáziumi és
szakközépiskola, technikumban végzettek arányainak összegét
érettségivel rendelkezőkként értelmezzük, míg a főiskolát, egyetemet végzettek arányainak összegét diplomásokként. Az apa és
anya iskolai végzettségére vonatkozó táblázatokat az alábbi táblákban foglaltuk össze (2. és 3. táblázat).
Az apa iskolai végzettsége szinte minden kategóriában jelentős eltérést mutat a szakkollégiumi hallgatók, illetve a diplomás
fiatalok között, mely alól kivétel a legfeljebb nyolc általános kategória – ebben a különbség csupán 1,6 százalékpont a szakkollégiumi minta javára. További 12,4 százalékpontos eltéréssel
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a szakmunkásképzőt végzett szülők többen vannak a diplomás
fiatalok esetében, mint a szakkollégiumi mintánál. Ez a különbség a 12,4 százalékpont az érettségi tekintetében. Ugyanakkor
jól látható, hogy a diplomás apa/nevelőapa kategóriában a szakkollégiumi minta jelentős különbséget mutat, hiszen ez a válaszadók csaknem 57,1 százalékára jellemző, míg ez az arány a referenciaként használt kutatás esetében 36 százalék.
Táblázat 2: A mintába kerültek (N=305) és az Ifjúság Kutatás 2016
diplomás válaszadók apja/nevelőapja iskolai végzettsége
Apa iskolai
végzettsége (%)
Legfeljebb
8 általános

Szakkollégiumi
minta

Ifjúságkutatás 2016
(diplomás fiatalok)

3,6

2

Szakmunkásképző

12,8

25

Érettségi
Dimploma

24,6
57,1

37
36

Az anya/nevelőanya iskolai végzettsége tekintetében a nyolc általánost végzettek körében ugyancsak alacsony eltérés látható
– 1,4 százalékpont – ám jelen esetben a diplomás fiatalok esetében magasabb ez az arány. A szakmunkásképzőt végzett szülők a diplomás fiatalok esetében vannak túlsúlyban – 7,1 százalékpont –, míg az érettségi tekintetében ugyanez figyelhető
meg 27,1 százalékos különbséggel. A legjelentősebb különbség
jelen esetben is a diplomások esetében figyelhető meg, ugyanis
a szakkollégiumi minta esetében 34,6 százalékponttal magasabb
a diplomás anyák/nevelőanyák aránya, mint a diplomás fiatalok
körében.
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Táblázat 3: A mintába kerültek (N=305) és az Ifjúság Kutatás 2016
diplomás válaszadók anyja/nevelőanyja iskolai végzettsége
Apa iskolai
végzettsége (%)
Legfeljebb
8 általános
Szakmunkásképző

Szakkollégiumi
minta

Ifjúságkutatás 2016
(diplomás fiatalok)

1,6

3

5,9

13

Érettségi

25,9

53

Dimploma

65,6

31

Mindez jól mutatja, hogy a szakkollégiumi hallgatók társadalmi
hátterében jóval magasabb azoknak az aránya, akiknek a szülei
diplomával rendelkeznek, azaz részt vettek felsőfokú képzésben.
A különbségeket tovább árnyalja, hogy a viszonyítási alap egy
olyan csoport, akik már rendelkeznek diplomával, míg a szakkollégiumi hallgatók esetében ez nem általános.
Az szülők iskolai végzettségén túl egy másik sokatmondó
információ az, hogy e réteg milyen jellemzőkkel bír lakóhely
szempontjából. Az adatokat a következő (1. ábra) diagramon
foglaltuk össze.
Ahogyan az ábrán jól látható, a kollégiumban lakók teszik ki
a minta legnagyobb, csaknem 71 százalékát. Jellemző továbbá,
hogy a szakkollégista szüleinél lakik – ez 15,8 százalékukra volt
jellemző. A minta 7,6 százaléka albérletben, további 2,6 százalék pedig már saját lakásában él. A házastárssal vagy élettárssal
lakók 1,7 százalékos aránya az utolsó, mely meghaladja az 1 százalékos arányt. A fennmaradó kategóriák már alig jellemzőek a
megkérdezett szakkollégistákra.
A kollégiumban, és szüleikkel lakók magas százalékos aránya
azt bizonyítja, hogy a szakkollégiumi hallgatók esetében a magas státusszal nem járnak együtt az olyan lakástípusok, melyek
magasabb anyagi ráfordítást igényelnének – mint pl.: a saját lakás, vagy az albérlet, azaz az intézményekre jellemző bentlakásos rendszer kihasznált.
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Ábra 1: A mintába kerültek lakóhely szerinti megoszlása (%)
N=303

A bemutatott lakhatási adatok akkor nyernek igazi értelmet, ha
összehasonlítjuk más, fiatalokra jellemző adatokkal. Az Aktív
Fiatalok 2015 adatbázisát használó HÖOK jelentés – mely főként a hallgatók bevétel- és kiadásszerkezetét tárgyalta – erre kiválóan alkalmas. A feltett kérdés szintén arra vonatkozott, hogy
a hallgatók hol laknak a tanulmányi időszakokban.
A kollégiumban lakók a hazai főiskolások, egyetemisták körében 22 százalékot tettek ki a mintából. A hallgatók további 44
százalékára volt jellemző, hogy szüleiknél laknak, míg további
24 százalék választotta az albérletet, mint lakhatási formát. További 9 százalék rendelkezik saját lakással, az eddigiektől eltérő
kategóriák pedig összesen 1 százalékot tesznek ki.
Mindez tehát azt sugallja, hogy a szakkollégiumi mintába kerültek körében felülreprezentáltak a kollégiumban lakók. Fontos
továbbá kiemelni, hogy a HÖOK jelentése szerint a legnépszerűbb lakóhely a szülői ház, míg a szakkollégisták körében ez a
második helyre szorult. A legszembetűnőbb különbség – a kollégiumon túl – az albérletet választóknál látható.
A lakhatási helyzetet követően röviden kitérünk a munkavállalással kapcsolatos tendenciákra is. A kérdés arra vonatkozott, hogy volt-e a hallgatónak a szünidei munkavállalásokon
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kívül legalább 3 hónapig tartó munkavállalása. A kérdésre 306
érvényes válasz érkezett. A hallgatók 31,7 százaléka igennel felelt a kérdésre, a fennmaradó hányad pedig nemmel. Érdemes
felidéznünk az Aktív fiatalok 2015-ös adatait, habár a válaszlehetőségek más bontásban szerepeltek e felméréseknél, így az
összevetés ugyancsak problémás. Ezekből az látszik, hogy a hallgatók 21 százaléka dolgozott rendszeresen, további 27 százalék
pedig alkalmanként. Mivel kérdésfeltevésünkkel a rendszeres
munkavállalókat szólítottuk meg, ezt az adatot érdemes az öszszehasonlítás alapjaként választanunk, s így látszik, hogy a szakkollégista hallgatók körében magasabb a munkavállalás, a teljes
magyar felsőoktatásra vonatkozó adathoz képest.
Végezetül az idegen nyelvek ismeretével kapcsolatos adatokat mutatjuk be. A kérdésre érkezett 353 érvényes válasz alapján
azt mondhatjuk, hogy 98 százalékuk beszél valamilyen idegen
nyelvet, 0,3 százaléknak pedig nem magyar az anyanyelve – 1,7
százalék pedig csak magyarul tud. Az Ifjúságkutatás 2016 adatai
szerint a valamilyen idegen nyelvet beszélők aránya a teljes mintában 76 százalék, míg a diplomások körében 99%. E két adat
közül természetesen az utóbbit kell figyelembe vennünk, s ebből
jól látszik, hogy az idegen nyelvek magas arányú ismerete – lévén, hogy az oklevél megszerzésének feltétele – nem a szakkollégiumi hallgatók sajátos jellemzője.

2.2 A szakkollégisták jelentkezési motivációi
A szakkollégiumi pályafutás felmérésének első mérföldkövének
nevezhetjük a jelentkezéshez kapcsolódó motivációk megismerését. Ez két lépcsőbe került feltérképezésre: elsőként a legfontosabb motiváció, majd ezt követően a további ösztönző elemek
megjelölésére került sor.
A vizsgált kérdés tehát előre meghatározott válaszlehetőségek segítségével került feltérképezére. A tíz motiváció a következő volt: szakmai ismeretek gyarapítása (1), szakmai kapcsolatok
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építése (2), lakhatási helyzet megoldása (3), közösség és programok (4), a tehetség kamatoztatása (5), egyetemi tanulmányi
eredmények javítása (6), munkaerőpiaci helyzet javítása (7),
ösztöndíj lehetőségek (8), oktató ajánlás (9), hallgatói ajánlás
(10). Az alábbi táblázatban a legfontosabb motivációt érkezett
válaszok százalékos megoszlása látható, csökkenő sorrendben.
Az adatok alapján (15. ábra) úgy tűnik, hogy a leggyakoribb
motiváció a szakmai ismeretek gyarapítása volt – ehhez 36,9
százalékos arány tartozik. A következő legnépszerűbb kategória
„a közösség és a programok miatt” volt, mely a hallgatók 18,7
százalékát ösztönözte a jelentkezésre. Egyenlő arányban – 10,3
százalék – vannak azok, akik lakhatási helyzetük megoldása miatt, illetve szakmai kapcsolataik építése miatt jelentkeztek. Ettől
alig 1 százalékponttal marad el a „kamatoztatni szeretném a tehetségemet” kategória. További 6,3 százalékát a válaszadóknak
más hallgatók ajánlása motiválta, 2-3 százalékuk pedig az egyetemi tanulmányi eredményeit kívánta így javítani, ösztöndíj lehetősége miatt jelentkezett, vagy egy oktató ajánlása ösztönözte.
A legalacsonyabb százalékos arány az 1 százalék körüli „munkaerőpiaci helyzetem javítása miatt” kategória volt.
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Táblázat 3:
Az intézményi jelentkezéshez kapcsolódó legfontosabb motiváció(%)
N=343
Motivációk
Szakmai ismereteim gyarapítása miatt

(%)
36,9

A közösség és a programok miatt

18,7

Szakmai kapcsolataim építése miatt
Lakhatási helyzetem megoldása miatt

10,3
10,3

Kamatoztatni szeretném a tehetségemet
Hallgatói ajánlás miatt

9,7
6,3

Egyetemi tanulmányi eredményeim javítása miatt
Ösztöndíj lehetőségek miatt

2,7

Oktatói ajánlás miatt
Munkaerőpiaci helyzetem javítása miatt

1,8

2,4
0,9

Az legfontosabb okra vonatkozó kérdés alapján kiderül, hogy
bemutatott elméleti háttérnek megfelelően leginkább a szakmai
és közösségi, tehtséggondozási szempontok ösztönzik a hallgatókat a szakkollégiumba való jelentkezésre. Fontos viszont, hogy
a fenti lista 4. helyén megjelenik egy praktikus ok, ugyanis közel minden tízedik diák számára a legfontosabb érv a lakhatási
helyzet megoldása. A hallgatói ajánlások a szakkollégisták nem
elhanyagolható részét terelték az intézmények felé, míg az oktatói ajánlás alapján jelentkezők csaknem harmadannyian voltak.
Az olyan további praktikus okok, mint a tanulmányi eredmény
javítása, az ösztöndíjlehetőségek, vagy a munkaerőpiaci helyzet
javítása együttesen a minta hat százalékára jellemzőek.
A legfontosabb okot követően vizsgáljuk a további, jellemző motivációkat a jelentkezés során. Ahogyan az előbb is, jelen
esetben is a cellákhoz tartozó százalékos arány szerinti csökkenő
sorrendben szerepelnek a kategóriák – az adatokat a 2. táblázatban foglaltuk össze.
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Az második helyről az elsőre kerültek a „közösség és a programok” kategória válaszadói: 62 százalékra tehető arányuk.
A korábban minden tizedik válaszadót érintő kategória felkúszott
a második helyre a „közrejátszó” kategóriáknál, mely 10 szakkollégistából 6,5-et érint. A szakmai ismeretek a vizsgált minta
59,6 százaléknál játszottak fontos szerepet a jelentkezés során.
A válaszadók 47,4 százalékánál játszott fontos szerepet a hallgatói
ajánlás, melytől 7 százalékponttal marad el a „kamatoztatni szeretném a tehetségemet” kategóriát (is) megjelölők. A szakkollégisták megközelítőleg egyharmada számára jelentett motivációt
a lakhatási helyzet megoldásának lehetősége. A munkaerőpiaci
helyzet javítása és az ösztöndíj lehetőségek nagyjából megegyező
arányban, 27 százalék körüli százalékos aránnyal szerepelnek. Továbbá megközelítőleg minden ötödik válaszadót vonzott a szakkollégiumi szféra az egyetemi tanulmányi eredmények javítása
miatt. A „közrejátszó” motivációknál, a legutolsó elem az oktatói
ajánlás volt – ez a hallgatók 15,8 százalékánál jelent meg.
Táblázat 4: Az intézményi jelentkezéshez kapcsolódó legfontosabb
motiváció (%)
N=343
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Motivációk
A közösség és a programok miatt

(%)
62

Szakmai kapcsolataim építése miatt

60,5

Szakmai ismereteim gyarapítása miatt
Hallgatói ajánlás miatt

59,6
47,4

Kamatoztatni szeretném a tehetségemet

40,4

Lakhatási helyzetem megoldása miatt

30,4

Munkaerőpiaci helyzetem javítása miatt
Ösztöndíj lehetőségek miatt

26,9
26,6

Egyetemi tanulmányi eredményeim javítása miatt
Oktatói ajánlás miatt

21,9
15,8

Az első három hely ismételten a közösség és a szakmai szempontok szerepét hangsúlyozzák. Fontos azonban, hogy enyhe
előnyben vannak a kapcsolatokhoz és a közösségiességhez kapcsolódó válaszlehetőségek. A hallgatói ajánlás, mint ok jóval
előrébb került a listában, mely tovább hangsúlyozza a hallgatók
szerepét e képzésekre való jelentkezésben. Úgy látszik továbbá,
hogy a hallgatói ajánlás, mint motiváció a szakmai szempontok
mellett egyfajta támogató szerepet tölt be, míg erre az oktatói
ajánlás csak a hallgatók 15,8 százalékánál képes. A lakhatás,
mely a legfontosabb okok között a negyedik helyen szerepelt
a hatodik helyre került, mely arra enged következtetni, hogy
a hallgatók mintegy 30 százaléka esetében fontos szempont.
A további „praktikus” szempontok jól láthatóan a lista végére
kerültek, ám fontos, hogy közel minden negyedik hallgatónál
szerepet játszott az ösztöndíj, vagy a munkaerőpiaci helyzet javításának lehetősége. Az egyetemi tanulmányi eredményének javulását csupán megközelítőleg minden ötödik hallgató remélte
a szakkollégiumba való bekerülés következtében.
Összefoglalva a két kérdésre kapott válaszokat azt mondhatjuk, hogy a legjellemzőbb motivációk a közösség és programok,
a szakmai ismeretek gyarapítása és a szakmai kapcsolatépítés
voltak. Habár nem a legfontosabb motiváció volt, de nem elhanyagolható a hallgatói ajánlás sem. A szakkollégisták közül minden tizedik számára jelentette a tehetségük kamatoztatása a legfontosabb motivációt, de ez az első kérdés során más lehetőséget
jelölőknek 40 százalékánál is szerepet játszott. A legkevésbé motiváló tényezők a munkaerőpiaci helyzet javítása, az ösztöndíj
lehetőségek, az egyetemi tanulmányi eredmények javítása, illetve az oktatói ajánlás volt. Úgy véljük, hogy e kép egyúttal segítséget nyújthat a szakkollégiumok számára a tagtoborzás során
előtérbe helyezendő üzenetek megfogalmazásában is.
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Oszlay Zsófia – Ungvári Mária

Kultúrafogyasztás a szakkollégisták körében
Bevezetés
A ’kultúra’ kifejezés alatt elsősorban egy adott társadalom öszszegyűjtött és elfogadott anyagi és szellemi értékeit, normáit,
illetve az egyéni műveltséget értjük. 1 A kultúra egy közvetítő
közeg, mely segít értelmezni egy társadalmon belüli szokásokat,
cselekedeteket, megérteni a másik gondolkodását, érzéseit, motivációit, éppen ezért szerepe rendkívül fontos mindennapjainkban. Kultúrafogyasztásnak tekintjük többek között a színházba,
moziba, könyvtárba, múzeumba, koncertre járást, az olvasást
stb.2, melyeket két részre oszthatunk: az elitkultúrára, illetve a
populáris kultúrára (Esze, 2013).
Jelen tanulmány a szakkollégisták kultúrafogyasztási szokásaira fókuszál. A szakkollégiumok célja a felsőoktatásban résztvevő hallgatókból álló, a kötelező szakmai tevékenységeken túlmutató, szociálisan érzékeny értelmiségi réteg kialakítása, mely
képzés során az emberi és szakmai fejlődésre is nagy hangsúlyt
helyeznek, továbbá a szakkollégium teret biztosít a hallgatók
egymás közötti személyes és szakmai interakcióinak is.
A Debreceni Egyetemen végzett kutatás során megállapították, hogy a szakkollégisták körében nagyobb mértékű a tanulási
célú mobilitási programokban való részvétel (Márkus, 2014).
Ebből arra következtethetünk, hogy a magasabb szintű tudományos ambíciók megszerzése egy kiemelkedő motivációja a szak-

1A magyar értelmező szótár alapján
2Több olyan kutatást is alapul vettünk, amelyek ezeket a tényezőket
használják: Magyar Ifjúság Kutatás 2016,
Pavluska Valéria: Milyen kultúrafogyasztók a magyarok?
Esze Viktória: A szakkollégisták művelődési szokásai.
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kollégiumi jelentkezésnek. Ezzel együtt felmerül a kérdés, hogy
egy olyan közegben, ahol az értékteremtés elsődleges célkitűzésként jelenik meg, a kimagasló szakmai érdeklődés maga után
von-e egy magasabb szintű kulturális fogyasztást. Emiatt arra
keressük a választ, hogy a fiatalok, és a szakkollégista alcsoportja
miben különbözik a kulturális fogyasztás gyakoriságát illetően.
Az érdeklődési körnek ugyan nagy hatása van a fogyasztás
gyakoriságra, hiszen azok fognak eljárni színházba, kiállításra,
koncertekre, akik érdeklődnek ez iránt, azonban fontos kiemelni, hogy mindez nemcsak ebben ragadható meg. Azt, hogy valaki milyen gyakorisággal vesz részt ezekben a folyamatokban,
több tényező is befolyásolja, ilyen például a nem, a jövedelem,
az egyén és a szülők iskolai végzettsége, az életkor, és a rendelkezésre álló lehetőségek, melyre a településtípusa is hatással van
(Bukodi – Róbert, 2000). Míg a modern kultúra részvételében
a legjelentősebb szerepe az életkornak, illetve a településtípusnak van, addig a hagyományos kultúra sokkal inkább az iskolázottságtól, valamint vagyoni helyzettől függ (Hunyadi, 2005).
A debreceni kutatásból az is kiderült, hogy a szakkollégisták
szülei többségében felsőfokú végzettségűek. Mindezek alapján
úgy véljük ez esetünkben a szakkollégisták gyakoribb elitkultúra
fogyasztását, mint amit a magyar ifjúság körében mértek.
Emiatt egyaránt szükségesnek véltük annak vizsgálatát, hogy
milyen mértékben befolyásolhatják különböző tényezők a szakkollégisták kulturális tevékenységeit.
A kutatás során a kérdőíves adatfelvétel alkalmával több
olyan kérdésre válaszoltak a szakkollégisták, melyek alkalmasak
kultúrafogyasztásuk vizsgálatára. Így tehát a színházba, múzeumba, multiplex- és art moziba, könnyű- és komolyzenei koncertre járás gyakoriságát mértük fel, ezzel kapcsolatban pedig
lehetőségünk nyílt arra, hogy ezek a tényezők összehasonlíthatóak legyenek a legfrissebb, ifjúság körében végzett kutatással.
Az összevetéshez az Ifjúságkutatás legfrissebb, 2016-os eredményeit használtuk. A tárgyalt felmérés egy reprezentatív adatfelvétel a 15-29 éves magyarországi lakosságra, településtípusok,
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nemek és korcsoportok szerint, amely számtalan ifjúságot érintő
kérdést válaszol meg, így a számunka releváns kultúra fogyasztást is. Ezt a lehetőséget kihasználva tanulmányunk elsősorban
arra fókuszál, hogy milyen mértékben tér el a szakkollégisták
kulturális fogyasztása a magyar fiatalokétól. Továbbá az összehasonlítás során láthatóvá váló különbségek megmutatják, hogy
a szakkollégiumi tagság hatással lehet-e a kultúrában való részvételére.
Elsőként az általunk végzett kutatás eredményeit mutatjuk
be, amellyel egy képet kapunk a szakkollégista hallgatók kultúrafogyasztási szokásairól. A tényleges összehasonlítás előtt
fontos ezenkívül az is, hogy az Ifjúságkutatás ide vonatkozó
adatairól részletesen beszámoljunk, ugyanis az ifjúságkutatások
mintájának – elhanyagolhatóan – kicsi részét, de részét képezi
a szakkollégisták csoportja is. Ezek az eredményeket ábrák segítségével szemléltetjük. Miután egy általános képet is kaptunk
a fiatalok kultúra fogyasztásáról, a kutatások közt meglévő különbségek ismertetése következik. Végül különböző tényezők
vizsgálatára kerül sor, amely rávilágítanak arra, hogy a szakkollégisták körében milyen mértékben vannak jelen a már korábban említett befolyásoló faktorok.

Elemzés
Az alábbi részben az elemzés előtt szükséges módszertani háttérmunka ismertetésére kerül sor, amely az Ifjúságkutatással
való összevetés érdekében volt kiemelkedő fontosságú. Ahogy
korábban már említésre került, a tárgyalt felmérés egy teljeskörű vizsgálat a 15-29 éves magyarországi népességre, amely több
változó mentén mérte fel a fiatalok kultúrafogyasztását. Ezekből
mi kizárólag csak azokat emeltük ki az összehasonlítás érdekében, amelyek a szakkollégistákra vonatkozó kutatásban is szerepeltek. Szükséges hangsúlyozni azt, hogy a bemutatott adatokat
a végrehajtott változtatások tükrében érdemes kezelni, ugyanis
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az összevetés nem lehetett teljesen egyforma, hiszen az általunk
használt válaszkategóriák nem voltak teljes átfedésben az Ifjúságkutatás 2016 felmérésben használttal. Azaz míg az Ifjúságkutatás öt válaszlehetőséggel dolgozott (hetente, havonta többször,
2-3 havonta, évente többször, (szinte) soha), amely a kulturális
helyszínek látogatásának gyakoriságára vonatkozott, addig a
szakkollégiumi kutatás négy lehetőséggel többet tartalmazott
(majdnem) minden nap, hetente többször, havonta egyszer, ritkábban, mint évente). Az összehasonlítás sikere érdekében elengedhetetlennek tartottuk, hogy hasonló válaszlehetőségekkel
dolgozzunk, emiatt az elemzés alkalmával két kategória összevonásra került, mely közül az egyik a (szinte) soha, míg a másik
ritkábban, mint évente volt. Emellett fontos kiemelni azt, hogy
a szakkollégiumi adatfelvétel során nem volt olyan kitöltő, aki
(majdnem) minden nap, illetve a hetente többször választ jelölte
volna be, emiatt ezeket a továbbiakban figyelmen kívül hagytuk.
Összességében mindenesetre elmondható, hogy az eredmények
jól mutatják, hogy a szakkollégisták, illetve a magyar fiatalok
milyen gyakorisággal látogatják az adott helyszíneket.

Szakkollégisták kulturális fogyasztása
Elsőként a szakkollégiumi kutatás kulturális fogyasztására vonatkozó eredményeinek bemutatásával kezdjük az elemzést. Az
online kérdőívnek az ezzel kapcsolatos kérdéseit ugyan némi eltéréssel, de közel azonos válaszadószám jellemzi. A színházra,
múzeumra/kiállításra, multiplex mozira vonatkozó kérdéseket
310 fő töltötte ki, az art mozival, könnyűzenei koncerttel, komolyzenei koncerttel kapcsolatos kérdésekre 309-en adtak választ. A felmérés ennek a részét érintő adatait az első ábra mutatja.
A színházba járási szokások tekintetében látható, hogy a
szakkollégisták összességében nem gyakori színházlátogatók,
hiszen a hallgatóknak csak 15,2%-a látogat havonta legalább
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egyszer színházi előadásokat. Illetve az jól kivehető, hogy a legtöbb szakkollégista évente több alkalommal (39,4%) vagy 2-3
havonta (26,5%) jár el színházba. A múzeumba, illetve kiállításokra járás gyakorisága egy érdekes képet fest elénk, ugyanis
a hallgatók bár ritkábban látogatják ezeket a kulturális intézményeket, mégis kevesebb az olyan személy, aki (szinte) soha nem
jár. Továbbá elmondható, hogy itt is legtöbben évente többször
(46,1%) mennek el kiállításra, vagy múzeumba. Kétféle mozilátogatást vizsgáltunk meg, mely közül az egyik az elitkultúra3
egy bizonyos színtere (art mozi), míg a másik egy alacsonyabb
kulturális fogyasztást (multiplex mozi) képvisel. Az adatok nagy
mértékű eltérést mutatnak a két típus között. Az adatokat öszszevetve láthatjuk, hogy míg a multiplex mozinál a soha nem
látogatók aránya 13,9%, addig a művészmozinál ez meghaladja
a felét (57%). Így az art mozik a legritkább, a multiplex mozik
pedig a legyakoribb kultúrafogyasztási helyszínnek bizonyultak.
Ezenkívül elmondható még az is, hogy a hallgatók több mint
harmada 2-3 havonta (35,5%) néz meg egy filmet valamely multiplex moziban. Hasonló a helyzet a koncertlátogatás tekintetében is. A komolyzenei koncertek látogatása a szakkollégisták
körében jelentős mértékben elmarad a könnyűzeneihez képest.
A könnyűzenei koncertekre többségében 2-3 havonta (21,7%) és
évente többször (32%) járnak. Érdekes, hogy pontosan ugyanez
az arány (32%) mutatkozik meg a komolyzenei események tekintetében is, ennek ellenére fontos hangsúlyozni, hogy a válaszadók több mint a fele távol marad a hangversenyektől (51,5%).

3 Elitkultúra színtere az art mozi, az opera, a színház, a múzeum,
illetve a kiállítások és a hangversenyek – a Magyar Ifjúságkutatás alapján.
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1. ábra
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Szakkollégiumi kutatás 2017
Milyen gyakran látogatja az alábbi helyszíneket?
Milyen gyakran jár…?
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Kultúrafogyasztás az Ifjúságkutatás
2016 eredményei tükrében
Az összehasonlítás előtt fontos külön kitérnünk az Ifjúságkutatás eredményeinek részleteire. Ahogy már korábban említettük
az Ifjúságkutatás egy négyévente ismétlődő felmérés a magyar
fiatalok körében, amely során számos fontos kérdést górcső alá
vesznek, többek között a számunkra releváns kultúrafogyasztást
is. Az erre vonatkozó adatok a második táblázatban láthatók.
Érdekes eredmény, hogy a felmérés során a színházba, illetve
múzeumba, kiállításra járás összes válaszlehetőségében azonos
értékek születtek. Így elmondható, hogy mind a színház, mind
a múzeum, kiállítás látogatási aránya igen alacsony. A válaszadók több mint a fele (67%) mondta azt, hogy soha nem jár az
előzőleg említett kulturális intézményekbe. A multiplex moziknál már kicsit jobb a helyzet, hiszen itt többségében 2-3 havonta
(24%) és évente többször (26%) néznek meg egy filmet. Emellett
ez lett a felmérés alapján a legtöbbet látogatott helyszín. Ezzel ellentétben az art mozi már nem annyira népszerű, ugyanis a soha
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nem látogatók aránya eléri a 80%-ot. Hasonlóan „rossz” a kilátás
a komolyzenei koncertek tekintetében is, ahol ez az érték a 82%ot tesz ki. A könnyűzenei események az előzőhöz képest már
kedvezőbb képet festenek elénk, ugyanis a 15-29 év közöttiek
10%-a 2-3 havonta, illetve 31%-a évente több alkalommal jár el
valamilyen könnyűzenei koncertre. Ezzel az eredménnyel pedig
a második leggyakoribb kulturális fogyasztási forma a magyar
fiatalok körében.
2. ábra

színházba
múzeumba,
kiállításokra
multiplex
mozikba
art moziba
könnyűzenei
koncertekre
komolyzenei

Ifjúságkutatás 2016
Milyen gyakran jár a következő helyekre?
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–
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*A felmérés a nem tudom/nem válaszolok válaszlehetős éget is tartalmazta,
amely két esetben (könnyűzenei, komolyzenei koncert)
1% értéket vett fel - ezt a táblázatban nem jelöltük.

Összehasonlítás
A szakkollégistákra, illetve a magyar ifjúságra vonatkozó adatok összevetésekor láthatjuk, hogy a szakkollégiumi státusszal
rendelkező tanulók gyakoribb, emellett színesebb kultúrafogyasztást mutatnak, mint a fiatalok összessége. Legmarkánsabb
különbség némely elitkultúrához tartozó színtereknél (színház,
múzeum, kiállítás) látható. Ezeket a helyszíneket a nem látogatók
aránya a szakkollégistáknak csak az ötödét teszi ki, míg a 15-29
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éveseknek több mint a felét. Hasonlóságként elmondható, hogy
a modern kultúrafogyasztás egyik meghatározó eleme, a multiplex mozi, amely a legnépszerűbb kulturális helyszín mindkét
vizsgálat során. Bár a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint
a mozik látogatottságának száma az elmúlt három évben folyamatosan növekedett, azonban az Ifjúságkutatás eredményei azt
mutatják, hogy a fiatalok körében alacsonyabb ez az érték. Így
fontos kiemelni, hogy a fiatalok 42%-a még az elterjedtebb típusú moziba sem jár. (Ennek oka feltehetőleg a településtípusok
különbségeiben keresendő.4) Az art mozi mindkét felmérésnél
„népszerűtlennek” bizonyult, emiatt a választ a településtípusok
sajátosságai mellett a már meglévő kulturális tőkében, valamint
– valószínűleg – a kisebb marketingben kell keresni – az előbbit a későbbeikben részletesebben kifejtünk. Ami a koncerteket
illeti, egy érdekes képet kapunk, hiszen látható, hogy a szakkollégisták bár nagyobb arányban mennek valamilyen gyakorisággal könnyűzenei eseményre, viszont a két kutatása közel azonos
értéket mutat azokra, akik csak évente többszöri alkalommal
(32%-31%) járnak el. A hangversenyeknél már más helyzet rajzolódik ki: bár külön-külön vizsgálva mindkét kutatásnál háttérbe szorulnak a komolyzenei koncertek, mégis a szakkollégiumi tagok körében ennek a látogatása gyakoribbnak mondható.
A szakkollégistákat kiemelve a fiatal lakosságból, elmondható,
hogy mind a hagyományos, mind a modern kultúrafogyasztásban kiemelkedőbb, továbbá az elitkultúra szegmenseit is sűrűbben látogatják, mint a fiatalok összessége. Így a korábbi feltételezéseink helytállónak bizonyulnak. Fontos mégegyszer hangsúlyozni, hogy a kutatások adatainak összehasonlítását óvatosság-

4 Ezt alátámasztja a Ifjúságkutatás gyorsjelentése is: „elmondható, hogy míg
a budapestiek – az eddigi nagymintás ifjúságkutatások adataihoz hasonlóan
– élen járnak a magas kulturális értéket képviselő fogyasztásban (pl. színház,
hangverseny, könyvtár, múzeum, kiállítás), addig a községekben lakó 15–29
évesek művelődési házakba, diszkókba, bálokba, mulatságokra járnak.”
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gal érdemes kezelni, hiszen az Ifjúságkutatás szélesebb palettájú.
Továbbá figyelembe kell venni az elemzés során, hogy a felmérés
tágabb életkori keretet szabott ki, valamint a válaszadók eltérő
végzettséggel rendelkeznek, és különböző településtípusokon
élnek, ezek a szempontok pedig további meghatározó tényezői
lehetnek az egyén kultúrafogyasztásának.

A kultúrafogyasztást befolyásoló tényezők vizsgálata
A kereszttáblás elemzések során megvizsgáltuk, hogy a korábban már említett kultúrafogyasztást befolyásolható tényezők
(jövedelem, szülők iskolai végzettsége, nem) milyen hatással
vannak a hagyományos és a modern kultúrafogyasztásra a megkérdezett szakkollégisták körében.
A szakkollégisták anyagi helyzetéről az mondható el, hogy
átlagosan 75 850 Ft bevételük van egy hónapban, a szórás pedig
42 281 Ft. Az adatfelvétel során tíz olyan kérdésre kellett válaszolniuk, amelyek azt vizsgálták, mire mennyit szánnak jövedelmeikből. Általános létfenntartásra (tehát étkezés, tisztálkodás) átlagosan a bevételeik 35%-át, lakbérre pedig átlagosan a
25%-át költik. Volt olyan válaszadó, aki egyikre vagy másikra
saját bevallása szerint havi jövedelmének háromnegyedét költi
el, volt azonban aki ezekre mindössze pár százalékát áldozza,
így ezekben a kategóriákban 14-17%-os a szórás, ami mutatja,
hogy jelentős különbségek vannak a lakhatási lehetőségek között. Tanulmányaik finanszírozására (tandíj, könyvek, jegyzetek) összességében átlagosan 15%-ot szánnak, utazásra 10%-ot:
utóbbit meghatározza a város ahol tanulnak, az, ahol élnek, illetve a kettő közötti távolság is közrejátszik. Kultúrafogyasztás
tekintetében a szakkollégisták átlagosan jövedelmük körülbelül
7%-át költik el színházra, mozira, múzeumra, míg bulizásra és
kocsmába járásra közel 10%-ot. Ezeket az adatokat sajnos nem
tudtuk összehasonlítani az Ifjúságkutatás eredményeivel, így
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nem tudjuk, hogy életkori sajátosságok vagy a szakkollégista
tagságból eredőek-e.
A szülők iskolai végzettsége kapcsán azt jelenthetjük ki, hogy
mind az apák, mind az anyák többsége felsőfokú végzettséggel
rendelkezik, előbbi esetben 58,2%, utóbbi esetében 66,2% rendelkezik diplomával, illetve hogy az alapfokú végzettséggel rendelkező apák kétszer annyian (16,7%) vannak, mint az alapfokú
végzettséggel rendelkező anyák (7,6%). Ez alapján helytállónak
bizonyul az a feltételezésünk, hogy a szakkollégistákra általában
jellemző, hogy többségében felsőfokú végzettségű szülők gyermekei.
A szakkollégisták egy hónapra jutó bevétele és kultúrafogyasztásuk között az elemzés nem mutatott ki összefüggést, így
elmondható, hogy nem elsősorban a pénz hiánya okozza a különböző kulturális intézmények alacsony látogatottságát a szakkollégisták részéről.
Válaszadóink 51,8 %-a férfi, 48,2%-a pedig nő. A nemmel
való összehasonlítás elemzése során a hat esetből egynél találtunk szignifikáns összefüggést, még pedig az art mozik látogatottságát tekintve. Az alábbi táblázatból leolvasható, hogy a nők
közel háromszor annyian vannak a gyakori kategóriában, mint a
férfiak, és 8,3%-kal kevesebben a szinte soha nem járók kategóriájában, tehát a nők gyakrabban járnak művészfilmeket játszó
mozikba.
3. ábra
Milyen gyakran jár art moziba?
Gyakran
Ritkán
Szinte soha
Nem

Férfi
Nő

4,4%

34,2%

61,4%

12,9%

34%

53,1%

Sig. értéke: 0,025
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Színházba, múzeumba és komolyzenei koncertre is a nők
járnak gyakrabban, illetve multiplex moziba is, ugyanakkor
utóbbi esetében a szinte soha nem járók között is a nők vannak
többségben. A könnyű zenei koncertek látogatását illetően azt
mondhatjuk el, hogy a férfiak a gyakran járók kategóriájában
és a szinte soha nem járók kategóriájában is többen vannak,
ezekben az esetekben tehát a nemnek nincs magyarázó ereje a
koncertlátogatások tekintetében. Összességében megállapíthatjuk, hogy a nemnek egyáltalán nincs hatása a populáris kultúra
fogyasztására, és az elitkultúráéra is csak csekély mértékben.
A szülők iskolai végzettségével folytatott elemzések során két
szignifikáns kapcsolatot találtunk, az apa iskolai végzettsége és
az art moziba járás gyakorisága, illetve az anya végzettsége és a
színházba járás gyakorisága között. Előbbi esetében az mondható el, hogy bár a gyakori látogatás kategóriájában a középfokú
végzettséggel rendelkező apák gyermekei vannak többségben,
összességében a felsőfokú végzettségű apák gyermekei járnak
inkább ilyen típusú mozikba.
4. ábra
Milyen gyakran jár art moziba?
Gyakran
Ritkán
Szinte soha
Apa
végzettsége

Alapfokú

4,5%

33,6%

61,8%

Középfokú

26,7%

6,7%

66,7%

Felsőfokú

9,8%

37,4%

52,9%

Sig. értéke. 0,011

A színházba járás és az anyák iskolai végzettségét nézve azt
látjuk, hogy a szignifikáns kapcsolat az alsó- és felsőfokú végzettségű szülők között figyelhető meg: míg az alacsony végzett-
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ségűek gyermekei 6,8%-a nyilatkozott úgy, hogy gyakran jár
színházba, addig a felső végzettségűek gyermekeinek közel háromszorosa, 18%. Köztük és a középfokú végzettséggel rendelkező anyák gyermekei között nincs kiemelkedő eltérés a színházlátogatás gyakoriságát illetően, tehát azt mondhatjuk, hogy
az alacsonyabb iskolázottságú háttérből származók jelentősen
ritkábban járnak művészmozikba.
5. ábra
Milyen gyakran jár art moziba?
Gyakran
Ritkán
Szinte soha
Anya
végzettsége

Alapfokú

6,8%

61%

32,2%

Középfokú

14%

69,8%

16,3%

Felsőfokú

18%

66,5%

15,5%

Sig. értéke: 0,026

Két további olyan kapcsolatot találtunk az elemzés során, ami
szignifikáns, de a kereszttábla nem bizonyult megbízhatónak az
alacsony esetszám miatt, az apa végzettsége és a színházba járás,
illetve az anya végzettsége és a múzeumlátogatás gyakorisága
között.
Összességében elmondható, hogy a legtöbb esetben a középfokú végzettséggel rendelkező szülők gyermekei voltak többségben azok között, akik gyakran látogatják a felsorolt kulturális
intézményeket. Egyetlen esetben bizonyultak az alapfokú végzettségű szülők gyermekei a leggyakoribb látogatóknak, mégpedig egy nem hagyományos kulturálódási formánál, a multiplex
mozi esetében. Továbbá megfigyelhető, hogy minden szignifikáns összefüggés – az elfogadott és a nem megbízható is – az
elitkultúra fogyasztására volt hatással.
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Bár az Ifjúságkutatás a napilapok, könyvek, online tartalmak
olvasására nem tér ki, a szakkollégistákkal végzett adatfelvétel
kitér az otthoni kulturálódás gyakoriságának vizsgálatára. A
napi- és hetilapok olvasottsága nagyon alacsony (napilapok:
5,2%, hetilapok: 1,9%), ugyanakkor alig van olyan válaszadó, aki
szinte soha ne olvasna könyvet (1,3%), és a mindennapi, illetve
hetente többszöri olvasás jellemzi a válaszadókat. Leggyakrabban az internetes hírportálokat olvassák (63% majdnem minden
nap), de szintén gyakori a blogok (28,9%) és online folyóiratok
(26,6%), tehát az online elérhető tartalmak mindennapos olvasása. Ez a különbség magyarázható a technológia térhódításával,
az okostelefonok megjelenésével, ezáltal könnyebb és gyorsabb
elérni az internetes tartalmakat, mint a nyomtatásban megjelenő lapokat.
Az otthoni kulturálódás körében végzett kereszttáblás vizsgálatok egyik változó összevetése alkalmával sem mutattak szignifikáns összefüggést.

Konklúzió
A szakkollégisták körében elvégzett felmérés és az Ifjúságkutatás
2016 összehasonlításából kiderül, hogy van különbség a kultúrafogyasztási szokások tekintetében a szakkollégisták és az átlag
magyar fiatalok között. Az Ifjúságkutatás adatai alapján ugyanis
elmondható, hogy a hagyományos kulturális termékek fogyasztása egyre inkább csökken a 15-29 éves lakosság körében. Ezzel
ellentétben viszont a szakkollégiumi hallgatók kiemelkedőbb
és színesebb kultúrafogyasztást mutatnak a saját eredményeink
alapján. Ennek oka ugyan nem feltétlenül a szakkollégiumi státuszban rejlik, viszont ezen intézmények egy megfelelő keretet
biztosítanak a nagyobb mértékű kultúrafogyasztásra, illetve a
közösségteremtő erejüknél fogva teret adnak az intellektuális kibontakozásra, a kulturális élmények megosztására. Mindemellett fontos hozzáfűzni, hogy a szakkollégiumi közegben a más
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tagokkal létrejövő személyi vagy csoportközi kapcsolatok által
a hallgatók új tudást és multidiszciplináris ismereteket szerezhetnek akár egy társas folyamat alatt is, amelyek hatnak a tagok
gondolataira, érzéseire és nézeteire, ezáltal a kultúrafogyasztási
szokásaikra is.
A feltételezett befolyásoló tényezők vizsgálatánál leginkább
a szülők iskolai végzettsége volt meghatározó, míg jelen kutatás alkalmával azt az eredményt kaptuk, hogy a jövedelem nincs
hatással a kulturális intézmények látogatásának gyakoriságára.
Megállapítható továbbá, hogy az általunk vizsgált faktorok az
elitkultúra fogyasztására vannak hatással, a modern kultúráéra
nem. Ebben a kutatásban nem volt lehetőségünk településtípusonként elemezni a szakkollégisták szokásait, de egy későbbi
felmérés alkalmával érdemes kitérni rá, mert feltételezéseink
szerint a lakóhely szintű eltérések is felelősek lehetnek a kultúrafogyasztás differenciáiért. Továbbá érdemesnek tartanánk
annak vizsgálatát, hogyan hatnak a társaik egyéni preferenciái
a szakkollégistákra, vizsgálva a csoporthovatartozás érzésének
szerepét a kultúrafogyasztásuk formálódásában.
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