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Előszó
2017 tavaszán a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
és a Társadalmi Reflexió Intézet együttműködésében valósult meg egy
kifejezetten a szakkollégistákra fókuszáló kutatás. Ez ritkább műfaj,
érdemtelenül kevés figyelem jut a tehetséggondozás ezen ágára. Munkánk célja az volt, hogy válaszokat körvonalazzon néhány kérdésre,
amelyek ezekkel a különleges tehetséggondozó intézményekkel kapcsolatban felmerülhetnek - hiszen nehéz mérni a hatásukat, hatékonyságukat, valódi presztízsüket.
Az egyrészt egy online kérdőív segítségével, másrészt pedig kvalitatív (szakértői) interjúkkal megvalósuló adatgyűjtés egyedi alkalom
volt, mert korábban - tudtunkkal - még nem készült olyan felmérés,
ami ennyire célzottan ezt a felsőoktatáson belül is kis elit csoportot, a
szakkollégiumi hallgatókat vizsgálta volna meghatározott szempontok
alapján.
Melyek a főbb motivációk a szakkollégiumba jelentkezés során?
Milyen hozzáadott értékei vannak a szakkollégiumnak? Milyen a szakkollégisták kultúrafogyasztása? Többek között ezek voltak azok a kérdések, amelyekre a 2018 nyarán megjelentetett első tanulmánykötet
szerzői keresték a válaszokat.
E második kötetben további fontos kérdéseket vetettünk fel, hogy
jobban megismerhessük azokat az egyetemistákat, akik szakkollégiumi hallgatók is egyben. Örömünkre szolgál, hogy a kutatás eredményeit feldolgozó második tanulmánykötetben az első kötet visszatérő
szerzői és a kutatásban résztvevő szakemberek mellett újabb hallgatók
kaptak lehetőséget arra, hogy tudományos igénnyel dolgozzanak fel
egy-egy területet.
A második kötet tanulmányai a szakkollégisták közéleti szerepvállalását, kiválóságát, szubjektív életminőségét, valamint a szakkollégiumi végzettek szakterületi illeszkedését és külföldre vándorlásuk fő
motivációit vizsgálták.
Több klasszikus hipotézist immár adatokkal tudtunk bizonyítani:
a szakkollégisták a felsőoktatási hallgatók összességéhez képest valamivel aktívabbak direkt demokratikus részvételük tekintetében, a
szakkollégisták - még a nem szakkollégiumi-hallgató egyetemistákhoz
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képest is - kiemelkedően motiváltak arra, hogy hosszabb vagy rövidebb ideig külföldön éljenek, továbbá hogy a szakkollégisták általában
jelentősen elégedettebbek az életükkel, és a jövővel szembeni bizalmuk
is magasabb, mint nem szakkollégista társaiké. Emellett nagy arányban
vesznek részt hazai és nemzetközi tudományos versenyeken, magas
szintű nyelvtudással rendelkeznek, és munkavállalási arányuk jóval
magasabb, mint nem szakkollégiumi-tag egyetemi hallgatóké, ráadásul a szakkollégisták döntő többségének munkája illeszkedik korábbi
tanulmányaihoz.
Ez a második kötet tovább segítheti a tehetséggondozókat, szakkollégistákat és támogatókat abban, hogy megértsék e különleges kis
világot, amelyet a szakkollégiumok teremtettek a felsőoktatás egy apró
szegletében. Az egyházi szakkollégiumok, az egyetemekhez kapcsolódó szakkollégiumok és az önálló civil szakkollégiumok spektruma
nagyon széles, mégis a bennük folyó munka meglepően sok ponton
hasonlít. A Charta és az Interkoll minősítési rendszere ezt segíti, támogatja - egyfajta minőségbiztosítást jelent.
Számunkra a Társadalmi Reflexió Intézetben rengeteg tanulság
született a kutatásból. A Marosvásárhelytől Leuvenig sorakozó jezsuita
szakkollégiumok jelenleg a legnagyobb hálózatot jelentik Európában,
amely egyben felület arra, hogy teszteljünk új modelleket, befogadjunk
új ingereket a nemzetközi felsőoktatás különböző irányaiból.
E kötet tehát egyben ösztönzést nyújt ahhoz, hogy a szakkollégiumok a saját hatásméréseiket megkezdjék és folyamatosan vigyék, hogy
belső döntéseik még tájékozottabbak lehessenek. Ez a kulcsa annak,
hogy e tehetséggondozó műfajnak hosszú és szép jövője legyen.
Feledy Botond
igazgató
Társadalmi Reflexió Intézet
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Kurucz Barnabás

Szakkollégisták szubjektív életminősége
Bevezetés

Dolgozatomban a 2017-es szakkollégiumi kutatás eredményei
alapján kívánom bemutatni a felmérésben részt vett szakkollégisták szubjektív életminőségére vonatkozó adatokat. A témával
kapcsolatos kérdéseket a kérdőíven belül a IV. blokk – Szubjektív életminőség része foglalta magában. A blokkon belül az első
kérdés a válaszadó élettel való elégedettségére kérdezett rá, míg
a másik kérdés összesen 9 kijelentéssel kapcsolatban kérdezte
meg a válaszadót, hogy mennyire ért egyet a feltett állításokkal.
Az első állításblokk (4 állítás) leginkább a jövő alakításával kapcsolatban fogalmazott meg tételeket, tehát: „Nem tudom a problémáimat megoldani”; „Amit elhatározok azt véghez is viszem”;
„Jövőm alakulása elsősorban tőlem függ”; „Bízom a jövőmben”.
Egy egytől négyig terjedő skálán kellett meghatározni a válaszadóknak, hogy mennyire igazak ezen állítások saját magukra.
A második állításblokk hasonló metodikát (1-6 skála) alkalmazott, de az előzőtől eltérően az állítások valamilyen érzelmi,
közérzeti vagy hangulati állapotot fejeztek ki s a kérdésben pedig ezek utóbbi két hétben felbukkanó gyakoriságát firtatták. A
következő állítások szerepelte ebben a blokkban: „vidámnak és
jókedvűnek éreztem magam”; „nyugodtnak és ellazultnak éreztem magam”; „aktívnak és élénknek éreztem magam”; „frissen,
kipihenten ébredtem” ; „napjaim tele voltak érdekes dolgokkal”.
A továbbiakban elsőként egy rövid elméleti betekintést követően leíró jelleggel bemutatom, hogy a szakkollégisták mennyire
elégedettek életükkel, mennyire érzik úgy, hogy képesek irányítani azt, illetve, hogy a kérdezést megelőző két hétben milyen
közérzettel rendelkeztek. Ezt a puszta leíró fejezetet követően
egy alapvetően komparatív rész következik, melyben más adatbázisokban szereplő adatokkal vetem össze a jelen kutatás ezen
témában mért eredményeit.
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Szubjektív életminőség
Az 1960-as évektől a fejlett nyugati országokban a társadalom
fő célkitűzése már nem a gazdasági növekedés volt, hanem az
emberek életminőségének a javítása1. Egyre több életminőséggel kapcsolatos kutatás indult, az életminőség mára mind a
köznyelvben, mind a társadalomtudományi szakirodalomban
gyakran használt fogalom. A szubjektív életminőség mérésére a
mai napig nincs egységes, mindenki által elfogadott mérőszám
kidolgozva. Két komolyabb irányzat létezik a szubjektív életminőség valamiféle leírásának, körül határolásának és mérésének
kísérletére. Az egyéni jólétre fókuszáló életminőség‐koncepció2
az egyik irány, amely az objektív egyéni életfeltételek szubjektív percepciójának fontosságát is beemeli a vizsgálatba. A másik
irányzat a társadalmak minőségét kívánja számszerűsíteni. Az
objektív komponensek közé tartoznak a külsődleges anyagi viszonyok, anyagi biztonság, támogatást nyújtó belső kapcsolati
háló (családi kör és barátok). A szubjektív összetevők között az
individuum saját vélekedése, értékelése és értékítélete lelhető fel.
A társadalom helyzetéről nyilvánított egyéni véleményt társadalmi életminőségnek hívjuk, az egyén önmagával kapcsolatos
megítélését szubjektív életminőségnek3 . A szubjektív életminőség összetevőinek skálája széles, kutatástól függ, hogy pontosan
mely elemeit kívánják mérni. Általában része a boldogságág, autonómia fok, általános megelégedettség az élettel, pozitív‐negatív élmények, érzések stb. Az egyéni életkörülmények, életminőség mérésének két lehetősége kínálkozik. Egyrészt meghatároz-

1 Káposzta, J. - Nagy, H. (2013): A vidékfejlesztés és a környezetipar
kapcsolata az endogén fejlődésben.
In: Journal o f Central European Green Innovation, 1 (1), pp. 71-82. illetve
Ercsey Ida: Az életminőség mérése, 2010.
2 Quality of Life
3 Szabó Laura: A boldogság relatív fogyatékosság és szubjektív életminőség,
Szociológiai Szemle 2003/3, pp. 86-105.
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ható „a jólétre vonatkozó indikátorok egy olyan viszonylag szűk
köre, amely az integráltság kritériumának megfelelve a kis szám
ellenére is adekvát módon jelzi a releváns társadalmi jelenségekkel
kapcsolatos elmozdulásokat”4 Metodológiai problémát okozhat
az, hogy a kevesebb mutató használata megfelelő hatékonyságot
eredményez‐e, de ezen problémát most érintetlen hagyjuk.

A válaszok bemutatása
A megkérdezettek fele (50, 32 százalék) volt elégedett az életével, 23,05 százalékuk pedig úgy nyilatkozott, hogy nagyon elégedett vele. 21,1 százalék gondolta úgy, hogy elégedett is meg
nem is, tehát határozatlan volt a kérdés kapcsán, míg pusztán
csak 3,90 százalék válaszolta, hogy nem elégedett az életével,
illetve elhanyagolható 1,6 százalék egyáltalán nem elégedett az
életével. Összességében elmondható, hogy a szakkollégistákat
megelégedettség jellemzi jelenlegi életükkel, kb. 73 százalék esetében egyértelműen kijelenthetjük ezt, ha a semlegesek 21 százaléka nem is sorolható az elégedettek közé, de sémikképp sem
az élettel elégedetlenek körét bővítik, akik csupán egy elenyésző
kisebbséget alkotnak.

4 Lengyel György (2002): Bevezetés: társadalmi indikátorok, akciópotenciál,
szubjektív jólét. In: Lengyel
György (szerk): Indikátorok és elemzések. BKÁE, Budapest, pp. 5‐23.
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1. ábra: Élettel való elégedettség

Áttérve az első állításblokkra kijelenthetjük, hogy a kijelentés,
miszerint „Nem tudom a problémáimat megoldani” a válaszadók
túlnyomó többségére saját állításuk szerint nem igaz. Azok aránya, akik teljes mértékben elutasítják ezt az állítást 56,35 százalék, továbbá 33,55 százalék inkább nem tartja önmagára érvényesnek a fent megfogalmazott mondatot. Inkább igennel a
válaszadók 8,47 százaléka válaszolt, míg az állítást teljes mértékben rájuk vonatkozónak egy 1,63 százalékos kisebbség gondolta. Summázásképp megfogalmazhatjuk, hogy 89,9 százaléka a
megkérdezetteknek utasítja el valamilyen mértékben az állítást,
a fennmaradó 10,1 százalék vélte valamilyen mértékben helytállónak vele szemben az említett kijelentést. Alapvetően erős a
problémamegoldásra való hajlandóság, tehát a szakkollégisták
önbevallásuk alapján képesek saját problémáikat megoldani,
csak nagyon kevesen állították ennek ellenkezőjét.
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2. ábra: Problémamegoldás

Amit elhatározok azt véghez is viszem” – Ezen állítás kapcsán kijelenthetjük, hogy a válaszadókat határozottság és tettrekészség
jellemzi, melyet kiválóan alátámaszt, hogy 59,61 százalék vallott
úgy, hogy teljes mértékben ehhez mérten cselekszik, ezen felül
35,83 százalék csatlakozott az igenlők táborához, igaz némileg
kisebb intenzitással. A megkérdezettek pár százalékos (3,3 százalék) csoportja vélte úgy, hogy személyével kapcsolatban nem
állja meg helyét a feltett mondat.
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3. ábra: Tettrekészség

Tovább haladva az állításokkal eljutunk a „Jövőm alakulása elsősorban tőlem függ” kijelentésig. Akárcsak az előző állítás esetében, itt is majdnem kizárólagos többségben vannak a mondattal
egyetértők csoportja, mellettük csak egy minimális csoport van,
akik nem érzik rájuk jellemzőnek az állítást. A megkérdezettek
több, mint fele (50,49 százalék) teljes mértékben úgy érzi, hogy
jövője alakulása elsősorban tőle függ. A válaszadók további
44,95 százaléka tartja inkább rávonatkozónak az állítást. A mondattal egyetértők széles csoportján kívül csak egy újfent pár százalékos (2,9 százalék) kisebbség áll, akik elutasítják, hogy jövőjük elsősorban tőlük függene. A szakkollégisták céltudatossága
és tettrekészsége egyfajta határozott céltudatosággal is párosul,
ahogy ebből a kérdésből ki is derült.
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4. ábra: Jövő alakulása

Végezetül a blokkban a jövőben való bizalom jelenik meg zárásként. Alapvetően egy igen széleskörű optimista, bizakodó
válaszstruktúrával találkozunk, melyből egyértelműen a jövővel kapcsolatos bizakodás és pozitív várakozások fejeződnek ki.
A megkérdezettek 94,8 százaléka tekint bizakodóan a jövőjére, közelebbről megvizsgálva láthatjuk, hogy 57 százalék teljes
mértékben bízik a jövőjében, 35,83 százalék pedig inkább bízik
benne. Saját jövőjükre kevésbé vagy egyáltalán nem bizakodóan
tekintők 7,2 százalékos aránya nem számít jelentékenynek, nem
töri meg az éltalánosnak tekinthető bizakodást.
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5. ábra: Bizalom a jövőben

Az elmúlt két hétben tapasztalt közérzet, hangulat és érzelem
gyakorisága kapcsán elsőként a vidámság és jókedvűség került
kérdésfeltevésre. A szakkollégisták 5,86 százaléka érezte magát végig jókedvűnek és vidámnak a kérdezés előtti két hétben.
31,60 százalék majdnem mindig vidám volt az említett időszakban, míg 34,53 százalék pedig több, mint a kérdezett idő felében
érezte boldognak magát. Kevesebb, mint a kérdezett idő felében
a szakkollégisták 20,52 százaléka érezte magát vidámnak. Néha
vagy pedig olyanok, akik nem éreztek boldogságot a kérdezést
megelőző két hétben összesen a válaszok 7,5 százalékát teszik ki.
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6. ábra: Vidámság

Nyugalmat és ellazultságot a kérdezetteknek csak 2,61 százaléka érzett végig azalatt a két hét alatt. Majdnem mindig nyugodt
és ellazult a megkérdezettek 17,26 százaléka volt a felmerülő
időszakban, de az idő több, mint felében 28,66 százalék érzett
hasonlóan. 27,69 százaléka a válaszoknak mutatja, hogy az idő
kevesebb, mint felében éreztek nyugalmat. Majdnem ötöde a válaszadóknak csak néha érezte, hogy lazíthat, míg 4,23 százalék
azok aránya, akik ilyet egyáltalán nem is éreztek. A válaszadók
kicsivel több, mint fele (51,5 százalék) tartozott azok közé, akik
a két hétből legfeljebb a felében érezték magukat nyugodtnak.
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7. ábra: Ellazultság

Mindig aktívnak és élénknek a válaszadók közel 5 százaléka (4,89
százalék) vallotta magát, majdnem mindig pedig 24,43 százalék
érezte magát. Azok aránya, akik saját bevallásuk szerint az idő
több, mint felében éreztek hasonlót, a megkérdezettek harmadát
(33,88 százalék) teszik ki. 23,45 százalék kevesebb, mint az idő
felében érezte, hogy élénk. A válaszadók 9,77 százaléka pedig
csak néha érezte magát aktívnak, míg 3,58 százalék pedig egyáltalán nem érzett ilyet a kérdezett időszakban.
8. ábra: Aktivitás
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A frissen és kipihenten való ébredés esetén tapasztalható a soha
és a néha válaszkategóriák leggyakoribb előfordulása az előző
állításokhoz képest. 12,7 százaléka a válaszadóknak egyszer sem
kelt fel úgy két hét alatt, hogy frissen és kipihenten érezze magát.
A szakkollégisták negyede (25,41 százaléka) csak néha tudott kipihenten ébredni, további negyede (25,41 százaléka) pedig kevesebb, mint az idő felében érezte ezt. Azok aránya, akik több,
mint az idő felében frissen ébredtek 21,82 százalék, míg azoké,
akik majdnem mindig, 11,73 százalék. Csupán a megkérdezettek 2,93 százaléka nyilatkozott úgy, hogy mindig frissen és kipihenten ébrett.
9. ábra: Frissen való ébredés

Utolsó állításként a „napjaim tele voltak érdekes dolgokkal” szerepel. Meglepően magas azok aránya, akiknek napjai mindig
tele vannak érdekes dolgokkal, arányuk 11,73 százalék. Ötödük
(20,52 százalék) majdnem mindig talál valami érdekeset a napjaiban. Majdnem harmada (32,25 százalék) a megkérdezetteknek több, mint a két hét felében talált érdekességet, míg azok
aránya, akik a két hét kevesebb, mint felében véltek érdekessé-

19

get felfedezni 18,89 százalék. A szakkollégisták 13,68 százaléka
néha találta csak bármi érdekességet átlagos napjaiban, míg 2,93
százalék soha nem tapasztalt ilyet. Summaként elmondható,
hogy saját életükben nagy arányban képesek a megkérdezettek
érdekes dolgokat felfedezni, a kiégés jelei egyáltalán nem mutatkoznak.
10. ábra: Napi érdekességek

Összehasonlítás:
A Magyar Ifjúság 2016-os felmérés során három olyan kérdést is
feltettek, mely kérdések összehasonlítási alapot szolgáltathatnak
a szakkollégisták és az átlagos fiatalok között az elégedettséggel, a jövőben való bizalommal s végül az utóbbi időben érzett
boldogsággal kapcsolatos szubjektív élményeik összehasonlításában. Az életkor alapján korlátoztam az Ifjúság 2016-os adatbázisában, hogy mely életkori szakaszban lévő alanyokat vegye
figyelembe az SPSS. Bekerült minden 17 éves vagy annál idősebb, de 29 évesnél nem idősebb válaszadó, ezzel szűrve ki azokat, akik5 jelentősen torzíthatják a válaszokat.

5 A fiatalabb generációk
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Magyar Ifjúságkutatás és a szakkollégisták
Az Ifjúságkutatásban feltett egyik kérdés az, hogy (p19_9) Men�nyire elégedett Ön a következő dolgokkal? : mindent egybevetve
azzal, ahogyan most él, ezt kívánom összevetni a szakkollégistákkal készült kutatás ( k43) Mennyire elégedett jelenleg életével?
-kérdésével. Továbbá a (p30A_1) Kérem, jellemezze Önmagát
a tulajdonság-párok segítségével! : 1 - bízom a jövőben, 7 - félek
a jövőtől-- kérdést a (k44_4) [Bízom a jövőmben.] A következő
állítások mennyire igazak Önre? –változóval. Végezetül az Ifjúságkutatás (p30B_7) Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal?
Mostanában gyakran érezte magát boldognak. kérdését a szakkollégiumi kutatás (k45_1) […vidámnak és jókedvűnek éreztem
magam.] Kérem, értékelje az alábbi táblázatban található állításokat a szerint, hogy mennyire voltak jellemzőek Önre az elmúlt
két hétben. —kérdésével.
Az ifjúságkutatásban a válaszadók 17,72 százaléka volt teljesen elégedett az életével, 41,1 százalék inkább elégedett volt, míg
32,16 százalék elégedett is meg nem is. Azok aránya, akik inkább
vagy teljesmértékben elégedetlenek saját életükkel összesen 8
százaléka a válaszoknak, ebből 2,3 egyáltalán nem elégedett, a
maradék 5,87 százalék pedig inkább nem elégedett.
Elmondhatjuk, hogy összességében nagyobb arányban voltak elégedettek életükkel az a szakkollégisták (73,37 százalék),
mint az ifjúságkutatás alanyai (59,5 százalék), de ha felbontjuk
az elégedetteket, akkor láthatjuk, hogy az intenzitás is erősebb
a szakkollégisták között. Hiszen csak 18,4 százalék volt teljesen
elégedett az életével az ifjúságkutatás esetében, míg a szakkollégisták 23,05 százaléka vélekedett hasonlóképp. Kisebb az elégedetlenek aránya is a szakkollégisták közt (5,5 százalék), mint az
ifjúságkutatás alanyai közt (8 százalék). Többlet egyértelműen az
elégedett is meg nem is csoport esetén fedezhető fel, méghozzá
az ifjúságkutatás mutat e téren nagyobb arányokat (32,6 százalék
szemben a 21,1 százalékkal).
A jövővel kapcsolatos bizalom egy hétfokú skálán lett mér-
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ve az ifjúságkutatásban, ami megnehezíti az összehasonlítást, de
nem teszi lehetetlenné. A szakkollégiumi kutatás négyes fokú
skálát használt, de mivel a válaszok szerkezete elsöprő bizakodást fejez ki, így érdemesebb egy bízik-nem bízik oppozícióra
egyszerűsíteni, továbbá a hetes fokú skálát is érdemes hármasra
egyszerűsíteni. A Magyar Ifjúságkutatás 2016 alapján, 55,9 százalék válaszolta a megkérdezetteknek, hogy bízik a jövőjében6 és
29 százalék gondolta úgy, hogy nem bizakodó a jövőjével kapcsolatban. A fennmaradó 15,1 százalék a középső értéket jelölte
meg. A szakkollégista alanyok sokkal inkább bizakodóak, hiszen 94,8 százalékuk tekint bizalommal jövője felé, s csak 7,2
százalék az, aki szorong, nem bízik az elkövetkezendőkben. Felmerül a probléma, hogy a szakkollégiumi kutatásban nem volt
középső érték, tehát adott esetben, aki azt jelölte volna, lehetséges hogy inkább a bizakodást választotta, nem kizárhatóan akár
megfelelési kényszert miatt. Még akkor is, ha a középső értéket jelölőket hozzávesszük a bizakodókhoz, akkor is csak 71,3
százalékot kapunk, szemben a 94,8 százalékkal, ebből fakadóan
érvényesnek tartjuk a két csoport eltérő jövőbe vetett bizalmára
tett megállapítást.
Az utolsó változó, ami összehasonlításra kerül, az az utóbbi időben érzett boldogság. A szakkollégiumi kutatásban ez
az utóbbi két hétre vonatkozott, mellette pedig a gyakoriságot
vizsgálta, míg az ifjúságkutatásban nem jelöltek meg pontos
időtávot, illetve inkább intenzitást mértek, ennek okán az ös�szehasonlítást inkább csak jelképes erejűnek és megbízhatóságúnak tartjuk. Az ifjúságkutatásban azzal az állítással, hogy
„Mostanában gyakran érezte magát boldognak” a válaszadók
30,39 százaléka határozottan egyetértett, míg az inkább egyetértők aránya 37,58 százalék. Középen a megkérdezettek negyede
áll, míg inkább vagy egyáltalán nem értett egyet e kijelentéssel a

6 a 4-es érték, mint középértéktől való elhelyezkedés alapján határoztam meg
a bízik-nem bízik válaszok eloszlását.
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megkérdezettek 6,2 százaléka. A szakkollégisták 5,86 százaléka
érezte magát végig jókedvűnek és vidámnak a kérdezés előtti két
hétben. 31,6 százalék majdnem mindig vidám volt az említett
időszakban, míg 34,53 százalék pedig több, mint a kérdezett idő
felében érezte boldognak magát. Kevesebb, mint a kérdezett idő
felében a szakkollégisták 20,52 százaléka érezte magát vidámnak.

EVS és a szakkollégisták
Az összehasonlítás második részét a Magyarországon felvett
EVS (European Value Survey) adatbázis adatai alapján fogom
elvégezni. Az adatbázisban szereplő a008-as kérdés magyarul
így hangzik: „Mindent összevetve, mit mondana magáról, Ön 1
– nagyon boldog 2 – meglehetősen boldog 3 – nem nagyon boldog
4 – egyáltalán nem boldog”. A megkérdezettek 16,52 százaléka
vélte úgy, hogy nagyon boldog, meglehetősen boldognak a válaszadók 62,79 százaléka vallotta magát. Nem nagyon boldog a
kitöltők 17,22 százaléka míg egyáltalán nem boldognak az alanyok 3,47 százaléka érezte magát. Itt újfent fennáll a probléma,
miszerint itt intenzitást és nem gyakoriságot mértek a szakkollégiumi kutatásban. Pusztán jelezzük, hogy a szakkollégisták körében egy elhanyagolható kisebbséget (8 százalék körüli) leszámítva a boldogtalanság egyáltalán nem jellemző.
Az a17-es változó a „Mindent egybevetve, összességében men�nyire elégedett jelenlegi életével?” kérdésre adott válaszokat jelenti. Ebben az esetben egy 10 fokú skálán mérték az élettel való
elégedettséget. Az 1-es jelentette az elégedetlenséget, míg a 10-es
az elégedettséget. Az adatok alapján látható, hogy 7,3 százalék
azok aránya, akik egyest vagy kettest jelöltek meg, Ők egyáltalán nem elégedettek az életükkel. 13,7 százaléka a válaszadóknak
hármast vagy négyes értéket jelölt, Ők inkább nem elégedettek,
míg középső két értéket összesen 25 százaléka a megkérdezetteknek jelölte meg. Az inkább elégedettek (6-os és 7-es érték)
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aránya 38 százalék, míg a teljesen elégedetteké (9-es és 10-es érték) 15 százalék. A szakkollégisták (73 százaléka) elégedettebbek
az életükkel, az intenzitás is jóval erősebb, mint az EVS 2008-as
kutatása esetén, hiszen magasabb arányban vannak a nagyon
elégedettek a szakkollégisták között, mint az EVS-ben szereplők
közt. Középen is alacsonyabb arányban állnak szakkollégisták
(21 százalék szemben 38 százalékkal), míg az elégedetlenek közt
jóval magasabb az EVS-ben szereplők aránya (7,3 szemben az
5,5 százalékkal).
Az a278-as változó az élet feletti irányíthatóságról szól. „Kérem, a skála segítségével mondja meg, hogy Ön szerint mekkora
befolyása van arra, hogy miként alakul az élete!” kérdésre egy 10
fokú skálán kellett felelni, ahol az egyes érték jelentette azt, hogy
semmi befolyás nincs, míg a tízes azt, hogy nagyon nagy. Az
EVS válaszadóinak 5,5 százaléka jelölte meg az egyes vagy kettes értéket, míg 11,5 százalékuk a hármas vagy négyes értéket.
Középen a válaszadók 29 százaléka áll. A megkérdezetteknek 36
százaléka inkább alakíthatónak véli (7-es, 8-as érték) míg nagyon nagy befolyásolhatóságot (9-es, 10-es érték) a válaszadók
17 százaléka tulajdonít az életnek. Amennyiben ezeket az adatokat összevetjük a szakkollégisták adataival, hamar kiviláglik,
hogy a szakkollégisták fele teljes mértékben egyetértett azzal,
hogy a jövője csakis tőle függ, ahogy 44 százaléka vallotta, hogy
inkább tőle függ. Sokkal inkább jellemzi saját életük saját maguk általi alakíthatóságának eszménye a szakkollégistákat, mint
a hazai EVS alanyait.

Végső összegzés
A fentiek alapján összefoglalásként elmondható, hogy a szakkollégisták általában jelentősen elégedettebbek az életükkel, mint
a 2016-os ifjúságkutatás 17 és 29 év közötti válaszadói, de a jövővel szembeni bizalmuk is magasabb, mint nem szakkollégista
társaiké. A boldogság esetén nem tehetünk ilyen kijelentést, ám
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mintha az adatok itt is inkább afelé mutatnának, hogy a szakkollégiumi hallgatók boldogabbak, mint más átlagos fiatal. Az
EVS adatbázissal való összevetés esetén is kimutatható, hogy a
szakkollégisták elégedettebbek az életükkel, mint mások, illetve
saját életüket is sokkal inkább vélik maguk által alakíthatónak,
mint más emberek. Az így kirajzolódó karakter egy tudatos, elégedett, saját problémáit kezelni tudó, céltudatos, a jövőre nyitott
személyiség.
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Pintér Melinda

Kiválóság, szakmai és tudományos tevékenység
a szakkollégisták körében
„A szakkollégiumi munka középpontjában
a magas színvonalú munka áll.”
(Szakkollégiumi Charta)

1. Bevezetés
Ezekben a sajátosan magyar, szakkollégiumoknak hívott intézményekben – számítsuk a történetüket akár az 1895-ben alapított Eötvös Collegiumtól, akár az 1939 és 1949 között működő
népi kollégiumoktól, akár az 1970-ben megalakuló Rajk László
Szakkollégiumtól –egyvalami minden korban, minden egyes
képviselőjükben közös volt: az, hogy lehetőséget kívántak nyújtani azon hallgatók számára, akik a főiskolai, egyetemi képzésen
túl még többet, „szakmaibbat” szerettek volna kapni, és még tovább kívánták fejleszteni saját kompetenciáikat.
Így tehát végső soron „adja magát” az, hogy áttekintsük,
mennyire érvényesül a szakkollégiumokban jelenleg a fentebb
idézett, a Szakkollégiumi Chartában is kifejezésre juttatott magas színvonalú munka. Ennek, az áttekintésnek a lehetőséget
adja meg nekünk a 2017 tavaszán, a Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciája (HÖOK) és a Társadalmi Reflexió Intézet együttműködésében lefolytatott kutatás.
Jelen tanulmány a magas színvonalú munka megjelenését három, a szakkollégiumisághoz szorosan kötődő terület vizsgálatával igyekszik bemutatni, illetve elemezni. Ez a három terület
a kiválóság, valamint a szakmai és a tudományos tevékenység.
Elsőként áttekintjük, hogy ebben a konkrét elemzésben mit értünk szakmai és tudományos tevékenység, valamint a kiválóság
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fogalma alatt. Ezt követően elsőként a két utóbbi területet vizsgáljuk meg közelebbről a kutatás alapján, majd a kiválósággal
kapcsolatos eredményeket mutatjuk be. Végezetül pedig összefoglaljuk a tanulmány fontosabb megállapításait. A tanulmány
során folyamatosan kitérünk azokra az adatokra, illetve kutatási
eredményekre, amelyek jelen munka alapjául szolgáló felmérés
következtetéseit, eredményeit hivatottak összehasonlítani a felsőoktatásban tanuló összes egyetemistára vonatkozó megállapításokkal.
Bár igaz, hogy „(a) magyar felsőoktatási piacon a szakkollégiumok egyfajta költség-hatékony elitképzésnek is felfoghatóak,
mivel magánegyetemek a szó angolszász értelmében nálunk nem
találhatók (…)” (Feledy et al. 2014), fontos megjegyezni, hogy
a téma vizsgálatával nem cél, hogy a szakkollégiumok esetében
gyakran hangoztatott „versenyistálló”, vagy „elitoktatás” nézeteket még tovább erősítsük. Nézeteink szerint a szakkollégiumok
legfőbb szerepe a tehetséggondozás, amelynek immanens része
a jelen tanulmányban vizsgált három terület.
A tanulmány legfőbb célja az, hogy felderítsük ennek a magyar felsőoktatási rendszeren belül is különleges csoport, a szakkollégisták eredményeit az általunk meghatározott szempontok
alapján, illetve – ahol erre lehetőség nyílik – viszonyításképpen
összehasonlítsuk ezeket az eredményeket a teljes felsőoktatási
populációra vonatkoztatott adatokkal.

2. Általános áttekintés
A jelen tanulmányban a vizsgálat középpontjában álló 2017-es
kutatást megelőzően csak egyetlen alkalommal készült ilyen átfogó, a szakkollégiumokra és a szakkollégistákra fókuszáló kutatás (ADITUS, 2011), így ezért is különösen fontos ez az adatfelvétel.
A felmérés két részből állt: online kérdőívvel és szakértői interjúkkal történt az adatgyűjtés. Ebben a tanulmányban most
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a kvantitatív adatfelvételi rész általunk meghatározott szempontok, tehát a kiválóság, valamint a szakmai és a tudományos
eredmény szerint történő elemzése a cél. De miért pont ennek a
három területnek a vizsgálata a célszerű és pontosan mit fogunk
egyik vagy másik terület alatt érteni ebben a tanulmányban?
Elgondolásunk szerint ez az a három terület, amelyben a felsőoktatás legalapvetőbb, ismeretátadó funkcióján túlmutatva a
szakkollégiumok egyik legfontosabb célja, a tehetséggondozás
manifesztálódik. Ezeknek az intézményeknek a hallgatói mind a
szakmai tevékenységük, mind pedig a tudományos ismereteik és
ezekhez kapcsolódóan kitűzött céljaik terén ambiciózusabbak,
mint nem szakkollégista társaik – hiszen éppen ezért vállaltak
egyetemi tanulmányaik mellett még egy kvázi párhuzamos képzést is –; ahogyan az alábbiakban később részletezett kiválóság
terén is többet szeretnének mutatni és elérni, mint azok a hallgatók, akik nem vesznek részt egy szakkollégium munkájában
sem. Így talán ez a három szempont a tehetséggondozás terén
az, ami a legjobban leírja a szakkollégiumi „pluszt”.
A szakmai tevékenység tekintetében három alterületet fogunk vizsgálni: a külföldi tanulást, valamint a külföldi tanulmányok tervezését, az idegennyelv-ismeretet, és a szakmai gyakorlaton való részvételt. A külföldi tanulmányok azért fontosak a
vizsgálatunk során, mert a hallgatók több mint felének, 57 százalékának a külföldi tanulmányok vállalása esetében az egyik
legfontosabb motivációja az, hogy ezáltal növelje későbbi foglalkoztatásának esélyeit (Eurodesk Suervey 2017: Mobility and the
Role of Youth Information), így ezt mindenképpen a szakmai
előrejutási ambíciókhoz kell társítanunk. Ehhez szorosan kapcsolódik a nyelvtudás kérdése, hiszen a választott szakterületen
való sikeres érvényesülés, a nemzetközi ismertség előfeltétele a
biztos nyelvtudás. Ezen alterület harmadik vizsgálati fókusza
pedig a szakmai gyakorlat kérdése, ami egyértelműen kötődik a
szakmai tevékenységhez.
A tudományos tevékenység alterületén belül minden olyan
kérdést vizsgáltunk, ami a választott szakterület tudományos
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hátteréhez, illetve ezen a szakterületen belül kutatóként való
érvényesüléshez kötődik, úgy mint például a hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon és versenyeken való részvétel,
a publikáció, vagy a doktori programba való jelentkezés lehetősége.
A harmadik, kiválóságnak nevezett alterületen belül olyan
fókuszterületeket vizsgálunk, amelyek úgymond egyesítik, illetve egyszerre jelentik a szakmai, valamint a tudományos tevékenységek alterületét. A kiválóság vizsgálatakor áttekintettük,
hogy vajon mennyiben más az azonos területen tanuló egyetemistákhoz képest egy szakkollégiumi hallgató: jobb-e a tanulmányi eredménye, könnyebben veszi-e az akadályokat az egyetemen, aktívabban tud-e részt venni a választott szakterülete
szakmai és tudományos közegében, szeretné-e tágítani látókörét
más szakterületekkel való kapcsolatkeresés tekintetében, vagy
például, hogy nagyobb eséllyel publikál-e.

3. Szakmai tevékenység
A külföldi tanulmányok tekintetében elmondható, hogy a szakkollégisták csupán 15 százaléka tanult eddig felsőoktatási pályafutása során külföldön. Ez kevésnek is tűnhet, de árnyalja
a képet az, ha megnézzük, hogy mennyien tervezik a külföldi
tanulást a későbbiekben: a válaszadók 69 százaléka fontolgatja,
hogy a jövőben valamikor külföldi tanulmányokat végez.
A nyelvtudás tekintetében elég egyértelmű statisztikákkal
találkozunk: a szakkollégisták 98 százaléka beszél idegen nyelvet. Mivel azok aránya, akiknek nem magyar az anyanyelve,
elhanyagolható (1 százalék alatti), ezért azt mondhatjuk, hogy
az idegen nyelvek tanulása egyrészt tudatos szakmai készségfejlesztés, másrészt pedig szinte teljesen általánosnak mondható a
szakkollégisták körében. Ezek az arányok azért nagyon érzékletesek, mert ha az összes egyetemistát tekintjük, akkor láthatjuk,
hogy évről-évre az abszolutóriumot szerzett hallgatók átlagban
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körülbelül 20 százaléka nem kapja meg a diplomáját azért, mert
nem rendelkezik egy államilag elismert B2 fokú nyelvvizsgával
sem. Ellenben a szakkollégisták nyelvismerete igen magas szintű. Kétséget kizáróan az angol a legnépszerűbb nyelv: anyanyelvi
szinten 4 százalék, felsőfokon 45 százalék, középfokon pedig 46
százalékuk beszéli a nyelvet. A második helyen a német nyelv
áll: anyanyelvi szinten 1 százalék, felsőfokon 13 százalék, középfokon pedig 28 százaléka beszél németül a szakkollégistáknak. A
harmadik helyre a francia nyelv futott be: felsőfokon 2 százalék,
középfokon pedig 6 százalék beszél ezen a nyelven.
A szakkollégisták több mint fele vesz, vett részt szakmai gyakorlaton a felsőoktatásban töltött évei alatt. Nagy részük (48
százalékuk) azért, mert abban az intézményben, szakon, ahova
jártak, járnak, ez kötelező volt; de 9 százalékuk ennek ellenére
is szakmai gyakorlatozott. A válaszadók 21 százaléka ráadásul
úgy ítélte meg, hogy a gyakorlati helyre való felvételében előnyt
élvezett azáltal, hogy szakkollégiumi tag. Meg kell jegyeznünk,
hogy ez nemcsak a szakmai gyakorlati helyek megszerzését, hanem a későbbi munkaerő-piaci esélyeket is pozitívan befolyásolja, mint ahogyan az egy, a jelen kutatás eredményeiből született
másik tanulmány megállapításai alapján is kiderül: „… a megkérdezett szakkollégista hallgatók véleménye megegyezett azzal
kapcsolatban, hogy a munkaerő-piacon való elhelyezkedés során
nagyobb esélyekkel indulnak, mint a nem szakkollégista hallgatók.” (Mikó-Ungvári 2018).

4. Tudományos tevékenység
Arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tartja-e a felsőoktatási
pályafutását követően a doktori programba történő jelentkezést,
a válaszadók 24 százaléka magabiztos igennel válaszolt, további
39 százalékuk pedig szintén elképzelhetőnek tartja ezt, de még
gondolkodik rajta. Bizonytalan 14 százalék, és csupán 4 százalék
utasítja el kategorikusan a jelentkezés lehetőségét.

31

1. ábra: Doktori képzésre való jelentkezés lehetősége (%), N=329

A doktori képzésre jelentkezők számáról nem állnak rendelkezésre pontos adatok, de a 2017-ben, tehát a felmérés évében az
Oktatási Hivatal által készített statisztikákból megtudható (OH:
Felsőoktatási statisztikai adatok, letölthető kimutatások, 2017),
hogy a PhD programban abban az évben 2360 hallgató kezdte
meg új belépőként tanulmányait. Ez a körülbelül 200 ezer főnyi,
felsőoktatásban részt vevő hallgató csupán töredéke, és feltételezhetjük, hogy a doktori képzésre jelentkezett, de felvételt nem
nyert hallgatók aránya sem sokkal nagyobb ennél, tehát a harmadik képzési szintet az alap-, majd mesterképzést elvégző hallgatók csak nagyon kis százaléka választja. Amennyiben a szakkollégisták körében végzett felmérésnél csak az „igen, mindenképpen jelentkezni fogok” válaszkategóriát választókat tekintjük
a doktori képzésre történő későbbi potenciális jelentkezőnek,
úgy látható, hogy azon szakkollégisták aránya, akik szinte biztosra veszik, hogy később PhD képzésre is jelentkeznének, jóval
nagyobb az összes egyetemistáénál.
Hazai tudományos konferencián előadóként vagy versenyzőként a szakkollégisták 36 százaléka vett már részt, és nagy-
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jából ugyanekkora azok aránya (34 százalék) akik (eddig még
csak) látogatóként vettek részt ilyen eseményen. A nemzetközi
tudományos konferencián való részvétel aránya is igen magas:
14 százalék előadóként vagy versenyzőként, 17 százalék látogatóként vett már részt külföldi konferencián. Hazai tudományos
versenyen a szakkollégisták majdnem fele, 46 százaléka vett már
részt, nemzetközi színtéren pedig a válaszadók 12 százaléka próbálta már ki magát versenyhelyzetben.
A hazai felsőoktatásban a hallgatók tudományos megmérettetésének legelismertebb és legalapvetőbb terepe az Országos
Tudományos Diákköri Konferencia. A szakkollégisták 5 százaléka már a szakkollégiumi felvétele előtt írt Tudomány Diákköri
(TDK) dolgozatot, 26 százalékuk a szakkollégiumi tagsága alatt,
5 százalék pedig szakkollégiumi felvételét megelőzően, és tagsága alatt is. A válaszadók 7 százaléka a felmérés idején dolgozott
éppen ezen a munkán, 46 százalékuk pedig még nem kezdte el,
de tervezi, hogy a következő 1-2 évben el fogja kezdeni. Csupán
10 százalék volt azok aránya, akik nem írtak még TDK-dolgozatot, de nem is tervezik.
2. ábra: TDK-dolgozat a szakkollégisták körében (%), N=328
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Azok között a szakkollégisták között, akik már írtak TDK-dolgozatot, az OTDK-n első helyezést elértek aránya 9 százalék
volt, második helyezést 5, harmadik helyezést pedig 15 százalékuk ért el. A XXXII. OTDK (2015-ben) volt az első, amikor
a jelentkezési lapon a hallgatók feltüntethették, hogy tagjai voltak, vagy aktuálisan tagjai-e valamelyik szakkollégiumnak. Az
OTDK-ra ebben az évben nevező hallgatók közül összesen 822
hallgató jelölte a szakkollégiumi tagságot, ők az összes résztvevő
15,9 százalékát tették ki, a helyezést elérő hallgatók között pedig 17,9 százalék volt a szakkollégisták aránya (Cziráki-Szendrő
2016). Érdemes megjegyezni azt is, hogy szintén 2015-ben, a
Pro Scientia aranyéremben1 részesültek több mint fele, összesen
63 százaléka volt szakkollégista (Cziráki-Szendrő 2016).
Azt, hogy pontosan hány szakkollégista van Magyarországon, nehéz pontosan meghatározni. Jelenleg 130 regisztrált
szakkollégium működik az országban2, minősített és nem minősített keretek között. Az elemzést megkönnyítendő, ezt a két kategóriát most egyszerre fogjuk kezelni. Ha minden esetben átlag
40 fős létszámmal számolunk, akkor körülbelül 5 ezerre tehető a szakkollégisták száma.3 Amennyiben ezt a felsőoktatásban
jelenleg tanuló összes hallgató létszámához viszonyítjuk, ami
jelenleg körülbelül 200 ezerre tehető (KSH: Oktatási adatok),
úgy láthatjuk, hogy a szakkollégisták számarányukat tekintve
rendkívül felülreprezentáltak mind az OTDK-n indulók, mind
a helyezettek, leginkább pedig a Pro Scientia aranyéremben díjazottak között.

1 A Pro Scientia aranyérem az azt odaítélő OTDT hivatalos meghatározása
szerint ”nem egy-egy konferencián bemutatott előadást, pályamunkát ismer
el, hanem a hallgatói összteljesítmény alapján a kiemelkedő egyéniséget.”
2 Az adat forrása a Szakkollégiumi Egyeztető Fórum, korábbi nevén Interkoll
hivatalos honlapjáról származik: szakkoli.hu
3 Rendkívül hozzávetőleges becslés, léteznek ennél jóval nagyobb és jóval
kisebb létszámú szakkollégiumok. A konkrét szám feltehetőleg 4 és 5 ezer
között mozog.
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A publikáció is nagyon fontos fokmérője a tudományos tevékenységnek. A szakkollégisták 10 százaléka rendkívül fontosnak, további 26 százalékuk pedig fontosnak tartja azt, hogy
valaki már a felsőoktatási pályafutása alatt publikáljon.
3. ábra: Publikáció lehetősége a szakkollégisták körében (%), N=328

Ráadásul a szakkollégisták összesen majdnem harmadának jelent már meg publikációja: 3 százalékuk már a szakkollégiumi
pályafutása előtt, 23 százalékuk alatta, további 2 százalékuk pedig szakkollégiumi felvételük előtt és szakkollégistaként is publikált. További 12 százaléknak a felmérés idején megjelenés alatt
állt a tudományos publikációja.
4. ábra: Tényleges publikációk a szakkollégisták körében (%), N=328
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5. Kiválóság
Ha a szakkollégisták és a nem szakkollégisták közötti különbséget szeretnénk vizsgálni, akkor jó közelítés lehet, ha megnézzük,
mennyiben különbözik például tanulmányi eredményük a velük
azonos képzésre járókéhoz képest. A szakkollégisták 39 százalékának valamivel jobb, 31 százaléka esetében pedig sokkal jobb
a tanulmányi eredménye, mint az ugyanazon a képzésen tanuló
többi hallgatóé. Ez összesen a megkérdezettek több mint kétharmada.
5. ábra: Tanulmányi eredmény megítélése a szakkollégisták körében
a képzésre járó többi diákéhoz képest (%), N=356

Természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ugyanúgy
lehetnek további szakkollégisták azon az adott képzésen, ahova
a válaszadók járnak; de a szakkollégistáknak az összes egyetemistához viszonyított alacsony arányát tekintve nem valószínű,
hogy ezeket a kapott eredményeket ez a tény akár negatív, akár
pozitív formában befolyásolta volna.
A kiválóság egyik fokmérője lehet az is, ha megvizsgáljuk,
hogy a szakkollégium mennyiben járult hozzá a szakkollégisták
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készségeinek fejlesztéséhez, lehetőségi köreinek szélesítéséhez,
szakmai karrierjének alakításához. A szakkollégiumi tagság a
szakkollégisták több mint felét segítette abban, hogy könnyebben vegyék az egyetemhez kapcsolódó akadályokat: 35 százalék
szerint ez a megállapítás jellemző rá, míg további 21 százalék
mondta azt, hogy teljes mértékben egyetért ezzel az állítással.
6. ábra: Szakkollégiumi tagság megítélése, 1. alkérdés (%), N=319

A szakmai ismeret gyarapodását a szakkollégiumi tagság által
elsöprő többség gondolta igaznak: 41 százalék szerint jellemző
rá ez az állítás, 42 százalék szerint pedig teljes mértékben igaz rá
ez a megállapítás.
7. ábra: Szakkollégiumi tagság megítélése, 2. alkérdés (%), N=319
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A szakmai előmenetel, későbbi munkavállalás esélyeit is nagymértékben növeli a szakkollégiumi tagság – legalábbis a szakkollégisták szerint ez mindenképpen így van. Összesen 42 százalék vélte úgy, hogy kevésbé vagy nagyon erősen, de a szakkollégium segítette abban, hogy több, a képzési területéhez kötődő
munkalehetőséggel találkozzon.
8. ábra: Szakkollégiumi tagság megítélése, 3. alkérdés (%), N=319

Hasonló a helyzet, ha a tudományos összeköttetések erősítésére
vonatkozó kérdésre adott válaszok megoszlását nézzük. A szakkollégisták 27 százaléka szerint inkább jellemző, 14 százaléka
szerint pedig teljes mértékben jellemző rá az az állítás, hogy a
szakkollégiumi tagsága hozzájárult ahhoz, hogy kollegiális viszonyba kerüljön általa ismert oktatókkal és szakemberekkel.
9. ábra: Szakkollégiumi tagság megítélése, 4. alkérdés (%), N=319
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A tudományos élet vérkeringésébe való belépést is segíti a szakkollégium. A szakkollégisták nagy arányban vélekednek úgy,
hogy a szakkollégiumi tagság segítette őket abban, hogy vonzóbbnak találják a tudományos konferenciákon való részvételt:
33 százalék mondta azt, hogy jellemző, 26 százalék pedig azt,
hogy teljes mértékben jellemző rá ez az állítás.
10. ábra: Szakkollégiumi tagság megítélése, 5. alkérdés (%), N=319

Ismét a szakmai tevékenység tekintetben erősítik meg a szakkollégium hozzáadott értékét az arra az állításra vonatkozó válaszok, miszerint a szakkollégiumi tagság hozzájárult ahhoz, hogy
a szakkollégista jobban átlássa a választott tudományterülete
szakmai részét. A válaszadók több mint kétharmada értett egyet
ezzel az állítással: 36 százalék úgy ítélte meg, hogy jellemző rá ez
az állítás, 33 százalék pedig úgy, hogy teljes mértékben jellemző
rá mindez.
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11. ábra: Szakkollégiumi tagság megítélése, 6. alkérdés (%), N=319

A szakkollégiumi mozgalom egyik szintén fontos területe illetve célja az, hogy különböző tudományterületek képviselőit
összekapcsolja, ezáltal teremtve nagyobb hozzáadott értéket.
Nem hiába fontos szereplői a szakkollégiumi mozgalomnak az
inter- vagy multidiszciplináris szakkollégiumok, amelyek nemcsak egy adott szakról vagy szakterületről fogadnak hallgatókat,
hanem minden képzési területről; ezáltal alkotva egy olyan tudományos teret, amelyben találkozhatnak egymással és együtt
is működhetnek a különböző képzésekben résztvevő hallgatók.
Úgy tűnik, ez a cél, a tudományterületek összekapcsolása
nemcsak elméletben valósul meg, de a gyakorlatban is működik.
A szakkollégisták 34 százaléka jellemzőnek gondolta magára azt
az állítást, miszerint a szakkollégiumi tagsága hozzájárult ahhoz,
hogy más tudományterületek elméleti és módszertani ismereteivel is megismerkedjen; további 29 százalék pedig teljes mértékben jellemzőnek gondolta ezt magára nézve.
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12. ábra: Szakkollégiumi tagság megítélése, 7. alkérdés (%), N=319

Ismét a szakmaiság és a szakmai kapcsolatok számának növekedését húzza alá, hogy mennyiben gondolták a szakkollégisták
jellemzőnek magukra nézve azt, hogy a szakkollégiumi tagságuk hozzásegítette őket szakmai kapcsolataik gyarapodásához.
Többségében így gondolják: 43 százalékuk inkább, további 36
százalékuk pedig teljes mértékben jellemzőnek gondolta esetében ezt az állítást.
13. ábra: Szakkollégiumi tagság megítélése, 8. alkérdés (%), N=319

A sikeres publikációkat tekintve is segítséget jelent a szakkollégiumi tagság. A szakkollégisták több mint fele gondolja leg-
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alábbis azt, hogy a szakkollégium adta lehetőségek hozzájárultak a cikkeik, tanulmányaik, tudományos értekezéseik megjelentetéséhez.
14. ábra: Szakkollégiumi tagság megítélése, 9. alkérdés (%), N=319

6. Összegzés
Vajon tényleg megvalósul a szakkollégiumokban a Szakkollégiumi Chartában alapelvként megfogalmazott magas színvonalú
munka? Amennyiben a szakkollégisták szakmai és tudományos
tevékenységét, valamint ezt a két alterületet ötvöző kiválóságát
nézzük, akkor a válasz egyértelmű igen.
Szakmai teljesítményüket tekintve elmondhatjuk, hogy a
nyelvismeret, ezen belül is az angol nyelv ismerete általánosnak
mondható. Egy részük volt már külföldi tanulmányúton, de akik
még nem, azok döntő többségében tervezik a későbbiekben a
külföldi tanulmányokat. A szakmai gyakorlaton való részvétel szintén általánosnak mondható, nagy arányban vettek részt
szakmai gyakorlaton azon szakkollégisták is, akiknek amúgy
képzésükhöz kötődően nem lett volna ez kötelező.
Tudományos eredményeik tükrében is igazolhatjuk a magas
színvonalú munkát. A szakkollégisták nagy arányban vesznek
részt hazai és nemzetközi konferenciákon és versenyeken. OT-
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DK-helyezéseik és ehhez kapcsolódó, kiegészítő díjakkal való
jutalmazásuk (pl. Pro Scientia Aranyérem) esetében pedig a
szakkollégista díjazottak aránya messze meghaladja az egyetemista populáción belüli számarányukat. A későbbiekben doktori képzésre is jóval nagyobb arányban terveznek jelentkezni a
szakkollégisták, mint a nem szakkollégista egyetemista társaiknál ez valószínűsíthető.
A kiválóság például, megjelenik abban, hogy megítélésük
szerint jobb tanulmányi eredményük van, mint az azonos képzésen tanuló hallgatótársaiké, valamint hogy a szakkollégium
segített számukra az egyetemi akadályok leküzdésében is, általa nemcsak szakmai ismereteik gyarapodtak, de a tudományos
szcénában is egyre jobban megállják a helyüket azáltal, hogy
kapcsolatokra tettek szert, más tudományterületek módszertanát és elméleteit is megismerték, vagy hogy írásaikat nagyobb
eséllyel sikerült publikálniuk.
A szakkollégium tehát, ha csak ezeket a területeket tekintjük,
mindenképpen eléri a célját. A szakkollégisták számos területen
bizonyítják be, hogy a Szakkollégiumi Mozgalom egésze által
megfogalmazott alapelvek, keretek és célok valóban megvalósulnak, köztük például a magas színvonalú munka. Ha pedig a
szakkollégiumok számos más előnye mellett csak és kizárólag
ezen a három, általunk vizsgált területen mutatott hozzáadott
értékét nézzük, már önmagában azt mondhatjuk, hogy jelenleg
a magyar felsőoktatás egyik legfontosabb tehetséggondozó egységéről beszélünk.
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Solymoskövi Luca

A szakkollégisták szakmai sikeressége,
avagy, a szakkollégisták szakterületi
illeszkedésének összefüggései
Abstract
A főiskolai, egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok szerint, a munkaerő-piaci sikerességet a tanulmányokhoz illeszkedő munka és annak intenzitása befolyásolja. Ezek alapján azt
vizsgálom sikeresebbek-e a munkaerőpiacon a szakkollégisták,
a szakterületi illeszkedéseik alapján. A szakkollégiumi hallgatók
körében végzett 2017 HÖOK felmérés adatait felhasználva vizsgálom a szakkollégisták képzés alatti munkavégzésének hatásait a felsőoktatási életútra, valamint a szakkollégiumi tagság és a
munkaerő-piaci kilépés sikeressége közötti összefüggéseket. A
tanulmány kitér az egyetemi évek alatt végzett munka horizontális szakmai illeszkedésének bemutatására. A szakkollégisták
sikerességét a munkaerő-piaci beváláson és szakmai illeszkedésen keresztül értelmezi a tanulmány, amit szakterületi megoszlás
szerint is bemutat, a HÖOK 2017-es felmérésének adatai alapján.

Bevezetés
A hallgatói munkavégzés a munkaerő-piaci kilépésre gyakorolt
hatásai heterogén képet mutatnak. A hallgatók sikeres szakmai
karrierjével, munkaerő-piaci beválását nem csupán egyetemi tevékenységeik és tanulmányaik befolyásolják, hanem az egyetemi
évek alatt végzett szakmai vagy nem szakmai munka, illetve ennek a munkának az intenzitása. A magyar Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztálya a hallgatói munkavégzést négy
csoportra osztja. A tanulmányokhoz illeszkedő munka vég-
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zése jelentős szerepet játszik a szakmai és a munkaerő-piaci
érvényesülés szempontjából. A felmérések alapján a tanulmányokhoz illeszkedő munka az visszahat, vagyis pozitívan befolyásolja a képzés sikerességét, illetve a munkaerő-piaci beválást.
A hangsúly a szakmai illeszkedésen van, hiszen akár akadályozó
tényező is lehet a nem szakterületen végzett munka valamint a
végzett munka intenzitása. A diploma megszerzésének kitolódásával is összefügg a tanulmányokkal párhuzamosan végzett
nem szakterületen végzett munka. Azon hallgatók, akik tanulmányaik alatt horizontálisan nem illeszkedő munkát végeznek, vagyis nem saját szakterületükhöz kapcsolódó munkát végeztek
– azok számára nagyobb valószínűséggel tolódott ki a diploma
megszerzésének időpontja. Az Oktatási Hivatal elemzései alapján a hallgatók között már a tanulmányaik befejezése előtt elindul a munkaerő-piacra való kilépés. (Hámori, Horváth, 2017)

Korábbi tanulmányok
– hallgatói munkavállalás jelentősége a képzési
sikeresség és munkaerő-piaci beválás
A hallgatói munkavállalást vizsgálja az Aktív fiatalok 2015 felmérése, mely a főiskolai és egyetemi hallgatók körében mérte
a munkavállalási szokásokat. Az adatfelvételek 2011-re nyúlnak
vissza, így a tendenciák megfigyelésére is van lehetőség, e szerint csak kisebb mértékben növekedett az alkalmanként munkát
vállaló hallgatók aránya, a rendszeres munkavállalás változatlan
mértékben érinti a hallgatókat.
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forrás: Aktív fiatalok 2011.2013,2015

A szakterületi illeszkedésre vonatkozó eredmények mellett területi elosztás jellemzőket tudunk meg. Ez alapján feltételezhető,
hogy a fővárosban hallgatóknak több lehetőségük van a rendszeres munka vállalásra, szemben a többi településtípussal, ahol
alacsony arányban vannak egyetemi, főiskolai hallgatók a munkavállalók között. A rendszeres munkavállaló hallgatók 35 százaléka Budapesten van. A hallgatók 41 százalékának jelentette
a munkajövedelemből származó bevétel a havi megélhetésének
kiegészítését. A hallgatók bevételi szerkezetéből a szociális hátterére vonatkozó következtetések is levonhatók. (2.ábra)

forrás: Aktív Fiatalok Magyarországon, 2015
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A rendszeres munkavégzés képzési területenként eltérő a
hallgatók között. Legalacsonyabb a katonai/rendvédelemi, a hitéleti, valamint az orvostudományi képzésben résztvevők között.
A bölcsészettudományi, a gazdaságtudományi, a jogtudományi,
valamint a társadalomtudományi szakos hallgatók körében az
átlagosnál magasabb a rendszeresen munkát vállalók aránya.
(Aktív fiatalok 2015)
A munkaerő-piaci megjelenés és a tanulmányok összefüggéseit tágabban vizsgálja a 2016-ban készült országos Ifjúságkutatás, mely a nem csak a felsőoktatásban tanulókat foglalja magában, hanem a teljes 15-29 éves korosztályt. A felmérésben a
munkavégzés jellemzően az iskolai szüneteken kívül, legalább 3
hónapig tartó, formális munkát jelentette, ez alapján elmondható, hogy 2012-ben a fiatalok 47 százaléka, 2016-ban már a fiatalok 54 százaléka dolgozott. A huzamos munkavállalás kezdésének időpontját 19 éves kor, a korábbi évek adataihoz képest nőtt
a keresőtevékenységet folytató 15-29 éves korosztály aránya,
viszont a fekete foglalkoztatás visszaszorulóban van. A megkérdezettek 54 százaléka dolgozott, ami a 2012-es felméréshez képest 14 százalékos növekedést jelent. A kereső tevékenység egyre
fontosabbá válik a 15-29 éves korosztály számára.
A foglalkoztatás különböző formái jelennek meg, a kereső
tevékenység lehet melléktevékenység tanulás mellett, lehet bejelentett, vagy vállalkozóként, alvállalkozóként végzett tevékenység. A 15-29 éves korosztály 50 százalékának már a munka
jelenti a fő tevékenységet, szemben a 37 százalékkal, akik a tanulást jelölték elsődleges tevékenységnek.
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3. ábra
Elsődleges tevékenység a 15-29 év közötti fiatalok körében 2012-ben és
2016-ban
2012

2016

tanul, részt vesz valamilyen iskolában tanfolyamon

42%

37%

dolgozik, akár bejelentve, akár nem,
akár alkalmazottként, akár vállalkozóként

39%

50%

álláskeresési járadékot kap

4%

3%

munkanélküli, ellátás nélkül

5%

1%

csecsemőgondozási díjat kap

0%

0%

GYED-en van

1%

4%

GYES-en van

4%

3%

főállású anya, gyermeknevelési támogatást (GYETet) kap

0%

0%

háztartásbeli, otthon van a gyerekekkel (GYED,
GYES, GYET nélkül)

1%

1%

eltartott, otthon van

1%

2%

rokkantnyugdíjas, rokkantjáradékos

0%

0%

szociálissegélyezett

1%

1%

1%

0%

nem tudja, nem válaszol
forrás: Új Nemzedék 2016

A munkaerőpiacon nem aktív fiatalok 74 százaléka tanul.
A megkérdezett 15-29 év közötti fiatalok 36 százaléka még sosem dolgozott pénzért, nincsen munkatapasztalata. A korábbi
adatfelvételekhez képest 59 százalékról 64 százalékra nőtt azok
aránya, akiknek eddigi élete során volt olyan munkája, amiért
fizetést kapott. (Ifjúság 2016)
Összességében elmondható, hogy a 15-29 éves korosztály
körében a munkavállalás egyre hangsúlyosabbá válik, egyre
több fiatal tartja ezt fő tevékenységének szemben a tanulással. A
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főiskolai, egyetemi hallgatók körében nem mutatkozik hasonló
növekedési tendencia, az elmúlt 5 évben ugyanolyan arányban
vállaltak rendszeres vagy alkalmi munkát a felsőoktatásban tanulók. Minden negyedik hallgatót érinti a munkavégzés a főiskolai, egyetemi évei alatt, akár pénzkeresési szándékkal akár
szakmai gyakorlatként végzi azt. A nappali tagozatos hallgatók
közül minden második hallgató munkavégzéssel egészíti ki jövedelmeit. (Laki–Szabó–Bauer 2001)

Szakkollégisták a tanulmányaik alatt végzett
szakmai gyakorlat és munkavégzés
szakmai illeszkedése
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 2017-es
szakkollégiumi adatgyűjtése kiterjedt a szakkollégisták munkavállalásinak hátterére is. A hallgatók szünidei munkavállaláson
kívül legalább 3 hónapig tartó munkavállalására vonatkozóan
306 érvényes válaszból a szakkollégisták 32 százaléka válaszolt
igennel. Az Aktív fiatalok 2015-ös felmérés alapján az összes
hallgatót figyelembe véve, - benne foglalva a szakkollégistákat
is – a hallgatók 21 százaléka dolgozott rendszeresen, és további
27 százalék dolgozott alkalmanként. Az adatok alapján, látható,
hogy a szakkollégista hallgatók körében magasabb a tanulmányok mellett munkát vállalók aránya.
A magasabb arányú tanulmányok melletti rendszeres munkavégzés horizontális, szakterületi illeszkedését is vizsgálta a
HÖOK 2017 felmérés. Az eredmények alapján a mintába 97
hallgató kerül. A rendszeres munkavégző hallgatók 79 százaléka
válaszolta azt, hogy munkája kötődik tanulmányaihoz. A külföldi munkavállalás alacsony százalékos arányt mutatott, mivel
a hallgatók csupán 17 százaléka jelölte, hogy tanulmányai alatt
külföldön vállalt munkát.
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4. ábra
Felsőoktatási tanulmányai közben, vagy azelőtt… (%)

forrás: HÖOK kutatási jelentés 2017

Az Ifjúság 2016 felmérésben a 15-29 éves korosztály 50 százaléka tartotta magát főfoglalkozású keresőtevékenységet végzőnek,
míg ez az arány a szakkollégisták körében sokkal magasabb. A
szakkollégisták 91 százaléka inkább főfoglalkozású diáknak
tekintette magát, aki tanulmányai mellett dolgozik, és csak 9,3
százalék, aki főfoglalkozású dolgozóként tekintett magára, aki
emellett tanul.
Felmérések szerint, a tanulmányokhoz illeszkedő munka pozitívan befolyásolja a képzés sikerességét, illetve a munkaerő-piaci beválást. (Hámori, Horváth, 2017) A HÖOK szakkollégiumi
adatgyűjtése kiterjedt a munkavállalás és a tanult tudományterület közötti kapcsolat feltárására is. A szakkollégisták 54 százalékának kapcsolódott munkája saját vagy a sajátjához közeli
tudományterülethez. A szakkollégisták 26 százalékának pedig
speciális, csak a tanulmányaival kapcsolatos tudást igényelt a
végzett munkája. Ezek alapján a hallgatók közel 80 százalékát
befolyásolta az egyetemi tanulmányai a felsőfokú tanulmányok alatt végzett munkában, és csak 13 százalék volt, akiknek
nem köthető a tanult tudományterületéhez a végzett munkája.
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5.ábra
Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok feleltek
meg legjobban ennek a munkának? (%)

forrás: HÖOK kutatási jelentés 2017

A hallgatók tudományterületenként eltérő mértékben vállalnak
munkát a tanulmányok alatt. A munkavállalási periódust a felmérés alapján megelőzi a felsőoktatási képzéshez kapcsolódóan
elérhető sokszor kötelező szakmai gyakorlatok végzése.

Szakkollégisiták szakmai gyakorlata
A HÖOK 2017-es szakkollégiumi adatgyűjtésében a szakmai
gyakorlatra vonatkozóan a hallgatók 67 százaléka, 323 fő válaszolt. A válaszadók között legnagyobb számban a természettudományi, műszaki és bölcsészettudományi területen tanuló
hallgatók voltak. A szakkollégisták 47 százaléka azért végzett
szakmai gyakorlatot – tehát a tudományterületéhez kapcsolódó munkát – mert azt az adott képzésében kötelezően előírták.
További 9 százalék nem kötelező jelleggel végzett szakmai gyakorlatot.

52

6.ábra
Szakmai gyakorlat végzése a felsőoktatásban töltött évek alatt
tudomány-területenként
Tudományterület

Igen/
kötelező volt

Igen

Nem

Összesen

Jog

0

1

1

2

Művészet

1

0

1

2

Bölcsészettudomány

5

3

30

38

Pedagógusképzés

5

1

9

15

Közigazgatási, rendészeti és
katonai

9

2

3

14

Informatika

12

2

10

24

Társadalomtudomány

12

2

6

20

Agrár

14

1

2

17

Orvos és egészégtudomány

17

0

6

23

Gazdaságtudomány

20

3

12

35

Természettudomány

25

7

38

70

Műszaki

33

7

23

63

összesen

153

29

141

323

A szakmai gyakorlat tudomány területenként való megoszlása
a képzési rendszerhez köthetően alakul. Az agrár-képzési területen a hallgatók 82 százaléka, orvos- és egészségtudományi
terület 74 százaléka, a közigazgatási, rendészeti és katonai képzések hallgatóinak 64 százaléka végzett kötelező szakmai gyakorlatot, a képzésekben előírtaknak megfelelően. A szabadon
választott szakmai gyakorlatot végzők között elsősorban gazdaságtudományok, művészeti és műszaki tudományterülethez
tartozó hallgatók találhatóak. A bölcsészettudományi hallgatók
szinte egyáltalán nem végeznek szakmai gyakorlatot a képzés
során, őket követik a pedagógusképzésben résztvevők és a természettudomány terület hallgatói. Jellemzően a jogi, művészeti
és informatikai területek hallgatói végeznek legkevésbé szakmai
gyakorlatot a képzés alatt.
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7.ábra

forrás: HÖOK kutatási jelentés 2017

Szakkollégisták rendszeres munkavégzése
A szakkollégisták felsőfokú tanulmányaik alatt rendszeres munkavégzésének horizontális, szakmai illeszkedését vizsgálva újabb
összefüggéseket találunk, a mintába került 96 válaszadó eredményei alapján. A hallgatókat arról kérdezték, hogy milyen szakterületen végzett tanulmányok feleltek meg a legjobban a végzett
munkának. A válaszadók 24 százaléka gazdaságtudományi, 18
százaléka műszaki és jelentősebb 12-12 százaléka informatikai
és természettudományi területen tanult. A kizárólag saját (jelenleg/utoljára végzett) tanulmányok szakterületéhez kapcsolódott
a válaszadók 26 százalékának munkája. Közülük legmagasabb
illeszkedés az informatikai képzés szakkollégista hallgatói körében látszik, speciális tudást leginkább ezen a területen dolgozó szakkollégisták tartották megfelelőnek. A válaszadók között
minden tudományterület megjelent, és elmondható, hogy a
válaszadók 80 százaléka tartotta szakmailag illeszkedőnek az
általa végzett munkát. További 13 százalék gondolta úgy, hogy
az általa végzett munka egy egészen másik szakterülethez illeszkedik, valamint 7 százalék gondolta úgy, hogy bármilyen szakterületen tanuló vagy végzett szakember el tudná látni az adott
munkát, amit végzett.
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4
1
5
10

1
1
1
1
1
3
3

Közigazgatási, rendészeti és
katonai

Művészet

Agrár

Orvos és egészégtudomány

Bölcsészettudomány

Társadalomtudomány

Pedagógusképzés

Természettudomány
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25

forrás: HÖOK kutatási jelentés 2017

Összesen

17

5

Gazdaságtudomány

5

4
5

Műszaki

Informatika

4

2

2

0

1

0

Tudományterület

A saját és a
kapcsolódó
szakterületek

13

0

1

2

3

0

1

1

3

0

0

2

Egy egészen
más szakterület

Szakterületi illeszkedés a tanulmányok alatt végzett munkában
Csak a saját (jelenleg/
utoljára végzett) tanulmányok szakterülete

8.ábra

7

1

0

1

0

0

0

4

0

0

0

1

Bármilyen
szakterület

96

23

11

17

11

4

6

10

6

3

1

4

Összesen

A szakkollégisták körében tudományterületenkénti megoszlás alapján, a gazdaságtudományi hallgatók 74 százaléka, az
agrárképzésben és társadalomtudományi terület hallgatóinak
67-67 százaléka, műszaki területen a hallgatók 59 százaléka
tartotta tanulmányilag illeszkedőnek az általa végzett munkát. Őket követte az informatikai, természet-, (45-45 százalék)
bölcsészet- (40 százalék) és orvostudományi területek (34 százalék). Egészen más szakterülethez kötötték a végzett munkához
szükséges ismereteket a közigazgatási, rendészeti és katonai, az
orvos- és egészségtudományi valamint a természettudományi
terület hallgatói. Leginkább a bölcsészettudományokat tanuló hallgatók végeztek olyan munkát, amelyről azt gondolták,
hogy bármilyen szakterületi megfeleléssel el lehetne végezni és
nem kapcsolódik az általuk tanultakhoz. A diplomaszerzés utáni felmérések hasonló adatokkal szolgálnak, a vertikális illeszkedés ezeken a tudományterületeken igen alacsony.
9. ábra

forrás: HÖOK kutatási jelentés 2017
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Munkaerő-piaci összefüggések
Az Oktatási Hivatal 2017-es elemzései alapján az egyetemi, főiskolai hallgatók között már a tanulmányaik befejezése előtt elindul a munkaerő-piacra való kilépés. A HÖOK 2017-es felmérése alapján pedig, a szakkollégisták 32 százalékos munkavállalási
aránya magasabb, mint a felsőoktatási hallgatókra jellemző 21
százalék. A szakkollégisták közel 80 százalékának munkája illeszkedik tanulmányaihoz. (HÖOK 2017) Az Oktatási Hivatal
elemzései alapján a tanulmányok alatt való, szakmailag illeszkedő munkavégzés pozitívan befolyásolja a hallgatókat a képzés sikerességében – nem várható a diplomaszerzés időbeni kitolódása – és a munkaerő-piaci beválásban. (Hámori, Horváth, 2017)
A felsőoktatásban végzett munka hatásairól a diákok tudományos és munkaerő-piaci teljesítményéről készült nemzetközi
vizsgálat 2016-ban. A munkaintenzitás és a tanulmányi munkaterület szerepét vizsgálták a diploma megszerzése után négy
évvel, 3 csoporttal készített adatfelvételek alapján (2008, 2011
és 2014). Az eredmények kimutatták, hogy a diploma megszerzése után 4 évvel való foglalkoztatás valószínűsége lényegesen
magasabb azoknak a tanulóknak, akik tanulmányi területhez
illeszkedő munkát végeztek felsőfokú tanulmányaik alatt. Azok
számára, akik nem a tanulmányi területhez kapcsolódnak, az
eredmény a munka intenzitásától függött. Továbbá az állandó
munkahely valószínűségét is pozitívan befolyásolta a tanulmányok alatt végzett munka, különösen a teljes munkaidőben foglalkoztatott tanulmányokhoz köthető munkák esetében. (Matano,2016)
A magyar Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztálya a hallgatói munkavégzést négy csoportra osztja, ez alapján
megkülönbözteti az (1) alkalmi jellegű diákmunkát, (2) a tanulmányokhoz illeszkedő (3) a tanulmányokhoz nem illeszkedő,
valamint (4) a tapasztalatszerzési célú nagy intenzitású munkát.
A hangsúly a szakmai illeszkedésen van. A diploma megszerzésének kitolódásával összefügg a tanulmányokkal párhuzamosan
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végzett munka. Azon hallgatók számára, akik tanulmányaik
alatt horizontálisan nem illeszkedő munkát végeznek, nagyobb
valószínűséggel tolódik ki a diploma megszerzésének időpontja.
Az Oktatási Hivatal elemzései alapján a hallgatók között már a
tanulmányaik befejezése előtt elindul a munkaerő-piacra való
kilépés. A tanulmányokhoz illeszkedő munka az idősebb, 25
év feletti hallgatókra jellemző. A kényszerű munkavállalók legtöbbször a rossz anyagi háttérrel rendelkező diákok, az átlagos
helyzetű dolgozó hallgatók felét teszik ki azok, akik illeszkedő
munkát végeznek. A szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók
körében többen vállalnak megélhetési céllal munkát, a felsőoktatási rendszerben megjelennek a szociális egyenlőtlenségek.
(Hámori, Horváth, 2017)

Diploma után
– Pályakövetési rendszerek illeszkedési mutatói
A frissdiplomások körében végzett 2010-es felmérés eredményei
egyezést mutatnak a HOÖK 2017-es szakkollégiumi adatgyűjtés eredményeivel, a pályakövető rendszer eredményei alapján
a felsőfokú tanulmányai során a hallgatók 58 százaléka végzett
tanulmányaihoz nem kapcsolódó, 61 százalék pedig tanulmányaihoz kapcsolódó munkát. A végzett diplomások körében a
képzettség és a munka horizontális illeszkedése szempontjából a
válaszadók (N = 15 888) 17 százaléka gondolta úgy, hogy munkája csak a saját szakterületének felel meg és 62 százaléka szerint saját vagy kapcsolódó szakterületnek. (Veroszta,2012). Ez
a megállapítás a szakkollégisták körében készült felmérés eredményeiben is megjelenik, ahol a tanulmányokhoz kapcsolódó
munkavégzési arány 80 százalék.
Az Oktatási Hivatal a frissdiplomások munkaerő-piaci sikerességét a DPR pályakövetési adatok alapján két dimenzió
mentén vizsgálja. Ez a két szubjektív szempont a horizontális
illeszkedés valamint a munkával való elégedettség összefüggé-
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sei. Az adatokat 2011-2015 között online kérdőívekkel vették fel
a munkaerő-piaci státuszra vonatkozó kérdésekre. A válaszadók
között alap-, mester-, osztatlan mester-, hagyományos főiskolai,
illetve hagyományos egyetemi képzéseken 1, 3, illetve 5 éve abszolutóriumot szerző évfolyamok hallgatói vettek részt.
10-11. ábra

forrás: OH Felsőoktatási elemzési jelentések 2017

A frissdiplomások tudományterületenkénti vizsgálatban legmagasabb horizontális illeszkedési arány az orvos- és egészségtudomány, informatika, jogi, műszaki, illetve pedagógusképzés
képzési területeken mutatható ki. Legkisebb arányban a bölcsészettudomány, sporttudomány, valamint társadalomtudomány
képzési területeken végzettek dolgoznak a szakterületükön. Az
agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika,
jogi, műszaki, pedagógusképzés, társadalomtudomány, természettudomány képzési területeken a horizontális illeszkedés és
a munkával való elégedettség jellemzően összefügg (bár a kap-
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csolat gyenge), míg az államtudományi, orvos- és egészségtudomány, valamint sporttudomány területeken nincs ilyen ös�szefüggés. A szakterületükön dolgozók elégedettebbek a munkájukkal. Leginkább a gazdaságtudományok és az informatika
képzési területek végzettjei, legkevésbé pedig az orvos- és egészségtudomány, valamint a sporttudomány képzési területeken
végzettek. A nem szakterületükön dolgozók közül a legelégedettebbek az informatikus, illetve bölcsészettudományi képzések
végzettjei, míg legkevésbé a művészeti, valamint államtudományi területeken végzettek.(Horváth 2017)
A friss diplomások körében végzett felmérés alapján a szubjektív illeszkedési mutató a bölcsészettudományi végzettségűek
esetében a legrosszabb, a hallgatók illeszkedési tapasztalatai
ezt tükrözték már a tanulmányok alatt végzett munka során
megjelentek. A szakkollégisták körében mért adatoktól eltérnek
a pályakövető rendszer eredményei az orvosi és egészségügyi
diplomások körében, ők kiemelkedően jó helyzetben vannak az
elhelyezkedési illeszkedésben. A frissdiplomások körében átlag
feletti arányban helyezkedtek el a tanulmányaikhoz illeszkedően
a jogi és igazgatási, az informatikai és a pedagógus végzettségűek. (Veroszta,2012) Ebből arra lehet következtetni, hogy a tanulmányok alatt végzett szakmai munka egyes szakterületeken
feltételezhetően bekerülési alapfeltétel a képzettség megszerzése. A tanulmányok alatti időszakra vonatkozó szakkollégiumi
felmérésben a közigazgatási és jogi területen végeztek legkevésbé a hallgatók illeszkedő munkát, a diploma megszerzése erősen befolyásolta az elhelyezkedési illeszkedést.
Az elégedettséget számos más tényező is befolyásolja e szerint a kutatás szerint, hiszen bölcsészek elégedettsége igen magas volt annak ellenére, hogy nem saját szakterületükön helyezkedtek el. A szakterületükön dolgozó orvos- és egészségtudományi végzettek pedig az illeszkedés ellenére a legkevésbé voltak
elégedettek. Valószínűleg nem csak hierarchikus tényezői vannak az illeszkedés és elégedettség összefüggéseinek. (Horváth
2017) Más vizsgálatok szerint a horizontális illeszkedés mellett a
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jövedelem és a demográfiai változók jelentős hatással vannak a
munkával való elégedettségre. (Kiss, 2013)
Nemzetközi összehasonlításban Magyarországon a diplomaszerzés utáni illeszkedés mértéke 25 százalék körüli volt. A
végzettek 30 százalékának, elsődiplomás munkájának nem volt
felsőfokú végzettség az előfeltétele. A magyar pályakezdők közül az oktatási, a humán és a művészeti végzettségűek gondolták
úgy, hogy első munkahelyük nem igényelt felsőfogú végzettséget. (Róbert, 2010).
A 2012-es felmérés lehetővé teszi a vertikális illeszkedés
megfigyelését is, a frissdiplomások körében a válaszolók 18,5
százaléka gondolta úgy, hogy munkája nem igényel felsőfokú
végzettséget. Tudományterületi kategóriában átlag feletti eredmény lett a bölcsészettudományi, a társadalomtudományi és a
művészeti képzési területeken végzettek körében 23 százalék
környékén. 10 százalék és az alatti arányban az informatikus
végzettségű frissdiplomások gondolták úgy, hogy diplomát nem
igénylő munkát végeznek. Átlag alatti volt a vertikális elmozdulás a közigazgatási- és jogi, műszaki valamint az orvos- és egészségtudományi területen végzettek körében is. (Veroszta,2012).

Összefoglalás
A hallgatói munkavégzés hatásaival a hallgatók sikeres szakmai
karrierjével, és munkaerő-piaci beválását vizsgáltam a szakkollégisták körében országos hallgatói és ifjúság kutatási mintákkal
összehasonlítva.
A HÖOK 2017-es felmérése alapján a szakkollégisták 32
százalékos munkavállalási aránya magasabb, mint a felsőoktatási hallgatókra jellemző 21 százalék, melyből a szakkollégisták
közel 80 százalékának munkája illeszkedik tanulmányaihoz.
Mindez segíti őket a képzési sikerességben és a munkaerő-piaci
beválásban. A szakkollégiumi adatgyűjtésben a válaszadók között minden tudományterület megjelent.
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A szakkollégisták körében tudományterületenkénti megoszlás alapján, a gazdaságtudományi hallgatók 74 százaléka, az agrárképzésben és társadalomtudományi terület hallgatóinak 6767 százaléka, műszaki területen a hallgatók 59 százaléka tartotta
tanulmányilag illeszkedőnek az általa végzett munkát.
A frissdiplomások körében készült felméréseket megerősítő eredményeket mutat a 2017-es szakkollégiumi adatgyűjtés.
A DPR pályakövető rendszer eredményeivel összehasonlítva a
felsőfokú tanulmányai során a hallgatók 58 százaléka végzett tanulmányaihoz nem kapcsolódó, 61 százalék pedig tanulmányaihoz kapcsolódó munkát.
A szakkollégisták körében a tanulmányok alatt végzett szakmai munka nagyobb aránya feltételezi, hogy a munkaerő piacon
is jobb esélyekkel lesznek sikeresek. A HÖOK 2017-es felvétele
nem terjed ki arra, hogy az okát is keresse a magas munkavállalási és illeszkedési tendenciának. Érdekes lenne megvizsgálni,
hogy a szakkollégiumi tagság önmagában befolyásoló tényező-e,
hogy szakkollégiumba a motivátabb, tudatosabban karriert tervező hallgatók jelentkeznek (előszelekciós hatás), vagy akár azt,
hogy a szakkollégiumnak van-e kiépített kapcsolatrendszere a
munka világával, és segítik-e a hallgatókat a szakmai gyakorlati
hely és munka szerzésben, vannak-e belső intézményi ösztönzők
a szakkollégisták számára, ami egyéb előnyökhöz juttatja a szakmai munkában résztvevő hallgatókat. Másfelől pedig érdemes
lenne megvizsgálni munkáltatói oldalról vajon milyen a megítélése a szakkollégiumból jelentkező munkavállalónak, tesznek-e
különbséget a munkáltatók szakkollégista és nem szakkollégista
hallgató között. Végső soron eltérnek az esélyei két hallgatónak
ugyanarról a szakról?

Felhasznált irodalom
Di Paolo, A., Matano, A. (2016) The Impact of Working while
Studying on the Academic and Labour Market Performan-

62

ce of Graduates: the Joint Role of Work Intensity and Job-Field Match. Working paper May 2016. Letölthető: www.aiel.
it/cms/cms-files/submission/all20160608164320.pdf [Letöltve: 2019. január 15.]
Gáti A., Róbert P. (2013) Munkavállalás a tanulás mellett: kényszerűség vagy befektetés? In: Garai O., Veroszta Zs. (szerk.)
Frissdiplomások 2011, Budapest, Educatio Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály. 93–109.
Geel, R., Backes-Gellner, U. (2012) Earning While Learning:
When and How Student Employment is Beneficial. Labour, 26 (3), 313–340.
Hámori Á., Horváth Á. (2017) A tanulmányok melletti munkavállalás típusainak szociális meghatározói. Felsőoktatási
Elemzési Jelentések, 1 (1), 4. Oktatási Hivatal
Yanbarisova, D. M. (2014) Combining University Studies and
Work: Influence on Academic Achievement. Working
Paper of research project “Russian Longitudinal Panel Study of Educational and Occupational Trajectories” implemented within NRU HSE’s Annual Thematic Plan.
Róbert P. (2010): Öt évvel végzés után: diplomás pályakezdés
nemzetközi összehasonlításban. In: Kolosi T.–Tóth I. Gy.–
Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2010. Tárki Zrt.,
Budapest
Veroszta Zs. (2012): Frissdiplomások 2011. Kutatási zárótanulmány. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofi t Kft., Budapest
Veroszta Zs. (2014) Kinek meddig tart a felsőoktatás? A tanulmányok alatti munkavállalás továbbtanulási tervekre gyakorolt hatása. In: Kiss L. (szerk.) A felsőoktatás szociális
dimenziója: A Eurostudent V magyarországi eredményei.
Budapest, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
53–66.
Gáti A., Róbert P. (2013) Munkavállalás a tanulás mellett: kényszerűség vagy befektetés? In: Garai O., Veroszta Zs. (szerk.)
Frissdiplomások 2011, Budapest, Educatio Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály. 93–109

63

64

Holb Éva Marianna – Vit Eszter

Beletanulni a demokráciába?
- Avagy a szakkollégisták közéleti aktivitása
Bevezető
Ha szakkollégiumok és közélet, akkor talán a legtöbbeknek a
Bibó István Szakkollégium jut elsőként eszébe a FIDESZ megalapításában játszott szerepe miatt. Ami nem véletlen, ugyanakkor a rendszerváltást megelőzően és a rendszerváltás éveiben
nem csak a Bibó, de az akkor létező, létrejövő szakkollégiumok
többsége aktívan részt vett politikai vitákban, konferenciákat,
nyári egyetemeket szerveztek ilyen témákban. Sőt, mind a mai
napig a szakkollégiumoknak deklarált célja társadalmi kérdések
iránt érdeklődő értelmiség kinevelése. A rendszerváltás után
azonban a szakkollégiumok inkább a szűkebb értelemben vett
szakmai munkát helyezték előtérbe, így érdekes megvizsgálni,
hogy ennek eredményeként mára mi maradt meg a szakkollégisták közélet iránti érdeklődéséből. Különösen fontos kérdés
ez annak tükrében, hogy a European Social Survey (ESS) 2016os hullámának adatai alapján tudjuk, hogy a lengyel és litván
fiatalok után a magyarok a legapolitikusabbak. A felmérésben
vizsgált tevékenységek közül (ilyen például egy petíció aláírása,
bojkottban vagy demonstráción való részvétel, stb.) a magyar
18-30 évesek vesznek részt a legkevesebb aktivitásban és körükben a legmagasabb azok aránya, akik a közéleti aktivitás egyik
formájában sem vettek még részt (ESS, 2016).
Jelen tanulmány nem az intézményi horizontra koncentrál, hanem az egyes szakkollégisták egyéni közéleti aktivitását
veszi górcső alá. Hipotézisünk szerint ugyanakkor az egyéni
szint nem független az intézményektől. A szakkollégiumi élet
jellemzői – a széleskörű autonómia, a szakmai mellett közéleti
érdeklődés támogatása, a közösség életének önálló szervezése –
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egyfelől arra ösztönözhetik a szakkollégistákat, hogy aktívak legyenek a tágan vett, országos közéletben is. Másfelől a szakkollégiumi tagsággal járó szakmai és közösségi munka akár el is vonhatja a szakkollégisták energiáit az állampolgári aktivitástól. A
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) és
a Társadalmi Reflexió Intézet együttműködésében megvalósult
2017-es szakkollégiumi felmérés és az Aktív Fiatalok 2015-ös
hullámának adatait összevetve azt látjuk, hogy a szakkollégisták
bizonyos értelemben aktívabbak a felsőoktatásban tanuló átlag
magyar fiatalokhoz képest, sőt az egyes tevékenységekben való
részvétel részvételt vonz, és kevésbé érvényesül a szakkollégium
elszívó ereje. Ugyanakkor az egyes tudományterületek hallgatói
között a szakkollégistákon belül is jelentősek a különbségek, a
szakkollégiumok aktivizáló hatása elsősorban a gazdaságtudományok és a társadalomtudományok területén tanuló fiatalok
esetén érvényesül.
Az első fejezetben ismertetjük a szakkollégiumok azon jellemzőit, amelyek befolyásolhatják tagjaik közéleti aktivitását és
azokat a szakirodalmi elméleteket, amikre alapozva hipotéziseinket megfogalmazzuk. A második fejezet elején bemutatjuk a
felhasznált adatokat. Ezt követően pedig először megvizsgáljuk
a szakkollégisták jelenlegi közéleti aktivitását, majd összevetjük
az eredményeket egy korábbi szakkollégiumi felmérés adataival
(Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, későbbiekben OFI, 2011).
Végül pedig összehasonlítjuk a szakkollégisták és általában a
magyar fiatalok állampolgári részvételét az Aktív fiatalok kutatás 2015-ös adataira támaszkodva.
A dolgozatban bemutatott összehasonlító eredményeket
ugyanakkor bizonyos megkötésekkel érdemes kezelni. Egyfelől
a fent nevezett adatbázisok nem adnak lehetőséget a szakkollégisták és nem szakkollégisták összevetésére, így a szakkollégistákkal csak általában a magyar felsőoktatási hallgatókat tudjuk szembeállítani. Másfelől az elemzést korlátozza, hogy azok
a vizsgált tevékenységek, melyekre a Szakkollégiumi kutatás
és az Aktív fiatalok kutatás is rákérdezett, nem teljesen azonos
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megfogalmazást alkalmaznak, ami hatással lehet a válaszokra
is. Továbbá bizonyos dimenziókban, úgymint a hallgatók tudományterületének vonatkozásában, fontos figyelembe venni,
hogy akadhatnak mintavételi problémák, illetve összetétel-hatás
is érvényesülhet. Oksági kapcsolat vizsgálata nem célunk jelen
tanulmány keretében, hiszen a szelekcióból fakadó hatás miatt –
vagyis, hogy a szakkollégiumok vonzhatják a magasabb közéleti
érdeklődést mutató hallgatókat és nem a szakkollégiumi intézmények teszik nyitottabbá őket a közélet iránt – nem tudjuk elkülöníteni a szakkollégium aktivizáló hatását. Mindezek ellenére bízunk abban, hogy a kutatás hasznos részletekkel gazdagítja
a 2010-es évek szakkollégistáiról alkotott képet.

Elméleti háttér
Ebben a fejezetben a szakkollégiumok főbb jellemzőit vesszük
sorra és megvizsgáljuk, hogy ezek milyen elméleti keretben értelmezhetők a hallgatóik közéleti aktivitásának tekintetében. Ezekre alapozva a fejezet végén megfogalmazzuk hipotéziseinket.

A szakkollégiumok működésének alapelvei
A szakkollégiumok különleges intézmények a felsőoktatás rendszerében, Magyarországon és a határontúli magyar területeken
kívül nem ismert hozzájuk hasonló szervezet. Bár szakkollégiumok sokféle modellben működhetnek és működnek, a Szakkollégiumi Mozgalom a Szakkollégiumi Charta-ban meghatároz néhány elvet, amely alapján saját minősítési rendszerükben
döntést hoznak arról, hogy egy szervezetet akkreditált szakkollégiumnak tekintenek-e.
A szakkollégiumok aktív tagsága felsőoktatási hallgatókból
tevődik össze. A szakkollégiumi tevékenység középpontjában
a felsőoktatási képzést kiegészítő szakmai és önfejlesztő képzés
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áll, melynek teljesítését belső minőségbiztosítási rendszerrel ellenőrzi a szakkollégium tagsága (Szakkollégiumi Charta, 2011).
A szakkollégiumok működése nem korlátozódik kizárólag
szakmai munkára, hanem fontos jellemzője, hogy belső ügyeit
széleskörű autonómiával, a saját tagsága által elfogadott szervezeti és működési szabályzat alapján végzi. A szakkollégista lét
szintén fontos összetevője a Szakkollégiumi Charta (2011) alapján, hogy a szakkollégisták együttlakó bázist képezzenek (vagy
lehetőség híján a szervezet erre törekedjen). Ezen felül a szakkollégiumok deklarált célja társadalmi kérdések iránt érdeklődő értelmiség kinevelése. Ugyanakkor a Szakkollégiumi Charta-ban rögzített elvek alapján a szakkollégium politikai pártoktól független intézmény (Szakkollégiumi Charta, 2011).
Az azonos alapelvek ellenére azonban nem egységes a szakkollégiumok működési modellje. Az Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet (2011) által készített helyzetkép a szakkollégiumokról
három fő működési modellt vázol fel: az egyesületi modellt,
melyben “a szakkollégium tulajdonképpen a tagok szövetkezése az intézmény működtetésére” (OFI, 2011, 32.); a kisegyetemi modellt, amely sok tekintetben tükrözi a formális egyetemi
képzés működését, célja annak kiegészítése, az elitképzés, ahol
a hallgatók kisebb beleszólással rendelkeznek a szakkollégium
ügyeibe; valamint a fenntartói modellt, ahol a fenntartó (például egyház vagy alapítvány) kialakít egy olyan kollégiumot, mely
támogatja az ott lakók szakmai fejlődését, egyben a főbb döntési
körök is nála vannak, a hallgatók érdekképviseleti lehetőségekkel rendelkeznek.

Szakkollégiumok viszonya
a külső és belső közügyekhez
Közéleti, politikai diskurzusban való részvétel tekintetében a
szakkollégiumok szerepe jelentősen megváltozott a rendszerváltást követően. A rendszerváltást megelőzően és a rendszerváltás
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éveiben a szakkollégiumok aktívan részt vettek politikai vitákban. Azonban a rendszerváltás után a szakkollégiumok inkább
a szűkebb értelemben vett szakmai munkát helyezték előtérbe,
és – bár fontosnak tartják társadalmi kérdések megvitatását –
a szervezeti szintű direkt politizálástól, politikai állásfoglalástól
elzárkóznak, hangsúlyozzák pártoktól való függetlenségük.
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A szakkollégiumok rendszerváltás óta megváltozott közéleti szerepéről két budapesti szakkollégium szemüvegén
keresztül
A rendszerváltás környékén a szakkollégiumok aktívan részt vettek
a közéletben, abban az értelemben, hogy aktívan politizáltak, vitáztak házon belül és kívül is. Ezt mutatják két budapesti szakkollégium (a Rajk László Szakkollégium és a Széchenyi István Szakkollégium) évkönyveiből kimazsolázott alábbi idézetek is.
“A kilencvenes évek környékén annyira érdekes volt a közélet,
annyi lelkesedés volt mindenki oldaláról, hogy a kollégium örömmel vetette magát bele.” (a kollégium egyik volt nevelőtanára, „re:35
- Harmincöt éves a Rajk László Szakkollégium”, 2004, 58.)
“Ekkor már 1989-1990-et írtak, a politikai rendszer változásairól nap mint nap vitáztak, beszélgettek kurzuson és azon kívül is,
az egyre jobban fokozódó hangulat itatta eseményekből pedig tevékeny részt vállaltak. <Tüntetni mentünk, előadásokat szerveztünk,
hiszen ezek a történések mindenkit megmozgattak […] az 1988ban megrendezett 1956-os emlékkonferencia akkoriban például úttörőnek számított, de nem volt mindennapos a román-magyar konferencia sem, amelyet szintén a Széchenyi szervezett 1991-ben.>”
(végzett széchenyis, aki a kilencvenes évek elején volt kollégista,
„SZISZ Húszévkönyv”, 2007, 99.)
„Az is meghatározó, hogy milyen kérdések foglalkoztatják az
adott évfolyamot: ezeket a kérdéseket pedig az adott társadalmi közeg és közélet befolyásolja. A rendszerváltáskori közhangulatra az
volt jellemző, hogy az emberek direkt módon bele kívántak szólni a
közéletbe, és akkoriban a szakkollégiumok igyekeztek ezt a lehetőséget biztosítani. Ez rövid úton megváltozott (…).”(egy volt széchenyis igazgató; („SZISZ Húszévkönyv”, 2007, 118.)
A fenti sorokat már később, a kétezres évek derekán fogalmazták meg az alumni tagok, így érezhető, hogy az akkori “ma”
szemszögéből emlékeznek vissza, és érzékelik, azóta megválto-
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zott a szakkollégium(ok) viszonya a közélethez, politikához.
„Amivel szegényebb lett a szakkollégium [az alapítás óta eltelt
időben], az talán a közösségi-közéleti szerepvállalás. Valószínűleg ez áldozatul esett a politika mindenhatóságának, ezt szokták
mondani, de azt gondolom, hogy ez nem helyes…Ezt nehezen
tudom elfogadni, hiszen nem magunknak vagyunk okosak, hanem a minket körülvevő világnak. Emellett sokkal-sokkal szakmaibb lett a koli.” (egy széchenyis alapító tag, „SZISZ Húszévkönyv”, 2007, 93.)
“Bekerülésem idején még érezhető volt ez az <ellenzéki fészek> hangulat, ami aztán gyorsan kikopott, ahogy értelmét
vesztette. Utána jött egy erős szakmai eltolódás és a szakma vált
a fő tényezővé.” (egy másik végzett széchenyis, aki a kilencvenes
évek elején volt kollégista, „SZISZ Húszévkönyv”, 2007, 96.)
“Mikor kollégista voltam, a napi politikai események szinte
azonnal átcsaptak kollégiumi programokba. Ez egy nagyon közvetlen dolog volt, és a kollégium igyekezett benne lenni a vérkeringésben, de ahogy egyre kevésbé volt érdekes a környezet, úgy
tűnt el ez az általános lelkesedés is.” (végzett rajkos, a kollégium
egyik volt nevelőtanára, „re:35 - Harmincöt éves a Rajk László
Szakkollégium”, 2004, 58.)
Ezek a folyamatok ugyanakkor nem csak a Széchenyire és a
Rajkra jellemzőek, az egész szakkollégiumi mozgalomban volt
egy hullám, amelyet követően inkább a szakmaiságra helyeződött a hangsúly - mondhatjuk - a közéleti aktivitás rovására.
“A szakkollégiumok közötti együttműködés kezdetben főként <politikai> dimenziók mentén szerveződött, mára azonban a közös szervezésű rendezvények és szakmai programok
váltak dominánssá. Hosszú viták eredményeképpen 1993-ban
egy közös Charta került elfogadásra, amelyben megfogalmazták a szakkollégiumok ismérveit és céljait. Ez legfontosabb hármas alapelvként a diák-önkormányzatiságot, a szakmaiságot,
valamint a társadalmi érzékenységet rögzíti.” („SZISZ Húszévkönyv”, 2007, 69.)
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A szakkollégiumok hasonlónak tekinthetők a civil szervezetekhez, többek között demokratikus és kevéssé hierarchikus működésük, értékorientáltságuk következtében (OFI, 2011). Ilyen
módon pedig alkalmazhatók rájuk a neotoqueville-i elméletek,
melyek szerint az önkéntes szerveződések olyan mikroklímák,
melyek kötelékében megtanulható és később a társadalom egyéb
terepein is alkalmazható az együttműködés és az általánosított
bizalom (Edwards, 2014). Ezt egyébként a szakkollégisták is
megfogalmazzák magukra nézve, amit két (volt)szakkollégista
alábbi sorai is jól illusztrálnak:
“[a szakkollégium legkiemelkedőbb erőssége az ő tagsága
idején] a teljesen minőségi oktatás – akkor ugyanis jelentős volt
még a szakadék az egyetemi és a szakkolis oktatás között –, valamint a demokrácia tanulása, amire például a kollégiumi gyűlések
kitűnő alkalmat adtak.” (végzett széchenyis, aki a kilencvenes
évek elején volt kollégista, „SZISZ Húszévkönyv”, 2007, 100.)
“Mit jelent a Szent Ignác? (...) És jelent még egy kis tanulóhelyet a demokráciára, együttműködésre, építő vitára, a környezetünk alakítására” (egy, a kilencvenes évek közepén végzett szentignácos szakkollégista, „Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium
Jubileumi Évkönyve”, 2011, 73.)
A Szakkollégiumi Charta (2011) alapján a szakkollégiumok
célja, hogy olyan közeget teremtsenek a tagjaik számára, ahol
azok – a szakkollégium működési modelljének megfelelő mértékben – közvetlen befolyást gyakorolhatnak a közösség döntéseire, belső működésére. Beleszólásuk van a belső működési
rend kialakításába és a közös szabályok betartatásába is. Ilyen
módon a szakkollégium tagjai a demokratikus működést olyan
közvetlenül tapasztalhatják meg, amire kortársaik többségének
nem nyílik lehetősége.
Ugyanakkor az OFI eredményei alapján (2011) a szakkollégisták nem értenek egyet egyöntetűen azzal az állítással, hogy
a szakkollégiumok a “demokrácia védőbástyáinak” tekinthetők.
Egy 1-5-ig terjedő skálán átlagosan az egyesületi modellben
működő szakkollégiumok tagjai értettek egyet leginkább az ál-
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lítással, de ők sem egybehangzóan (átlag: 3,22), a fenntartói és
a kisegyetemi modellben működő szakkollégiumok pedig ennél még kevésbé (OFI, 2011). Az eredmények ugyanakkor nem
sokat árulnak el a szakkollégisták közéleti aktivitásáról, csupán
arról, hogyan szemlélik a szakkollégisták saját intézményük aktivitását.
A szakkollégiumok széleskörű autonómiája, önszerveződő
működése miatt fontos kérdés a feladatok megfelelő elosztása,
annak biztosítása, hogy a tagság valóban széles köre kivegye részét a közösség ügyeinek megvitatásából, intézéséből. A közösségért látszólag ellentételezés nélkül végzett munkát és a kollektív cselekvési problémák megoldását, többek között a társadalmi
tőke (a fogalom bizonyos értelmezései alapján) teszi lehetővé.
Ugyanakkor természetesen az egyéni motivációk szerepe sem
elhanyagolható, hiszen a szakkollégium belső életének szervezése olyan fejlődési lehetőséget kínál a szakkollégistáknak (felelősségvállalás, csapatmunka) amelyre egy átlagos egyetemistának
általában nem nyílik lehetősége.
Mind Putnam (2000; 2001), mind Coleman (2006[1998])
összeköti a társadalmi tőke fogalmát a kollektív cselekvési problémák orvoslásával, és azzal, hogy ösztönzi az embereket, hogy
együttműködjenek és közös célokért dolgozzanak. Putnam
(2001) szerint a civil elköteleződés hálói a reciprocitás normáit
alakítják ki és elősegítik a bizalom keletkezését. Ezáltal a kapcsolathálón belül a koordináció és a kommunikáció is könnyebben
megvalósul, így a kollektív cselekvési problémák megoldására is
nagyobb az esély. Coleman (2006(1988)) pedig fontos szerepet
tulajdonít az előíró normáknak, melyek lehetővé teszik, hogy az
egyén a közösség érdekében cselekedjen olyan helyzetekben is,
amikor ez nem áll érdekében vagy egyenesen önös érdekeivel ellentétes. Feltételezhető, hogy a szakkollégiumok működtetését,
az önkormányzatiság megvalósítását az előíró normák, valamint
a tagok közti erős kapcsolatháló és bizalom nagyban segítik.
Putnam (2000) a társadalmi tőke két típusát azonosítja: ös�szekötő (bonding) és áthidaló (bridging). Előbbit erős kötések
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jellemzik, melyek egymáshoz hasonló felek között jönnek létre.
A társadalmi tőke ezen formája egyúttal hajlamos a csoporton
kívüliek kizárására, szeparálódásra. Az áthidaló társadalmi tőke
ezzel szemben kevésbé erős kapcsolatokat takar, azonban képes
kapcsolatot kialakítani különböző társadalmi csoportok között.
Számos jel mutat arra, hogy a szakkollégiumokra elsősorban
az összekötő társadalmi tőke jellemző. Egyrészt, adott jellemzőjük (az aktív tagságra vonatkoztatva) a korosztályi homogenitás.
Másrészt, ha nem is szigorúan véve szakok szerint szerveződnek
a szakkollégiumok, általában jellemző rájuk, hogy elsősorban
egymással rokon tudományterület(ek) hallgatóit fogadják (vagy
szervezeten belül külön alszervezeteket hoznak létre azonos tudományterület hallgatói számára). Továbbá, a korábbi, szakkollégiumokról készült helyzetkép eredményei azt mutatják, hogy
jelenleg Magyarországon a szakkollégisták viszonylag homogén
csoportot alkotnak társadalmi hátterük tekintetében is; többségük diplomás szülőkkel rendelkezik, a szakkollégisták édesanyjának kétharmada, édesapjának pedig közel hatvan százaléka
rendelkezik diplomával (OFI, 2011).
Továbbá, a kiterjedt autonómia és önkormányzatiság rendszere igen sok idő- és energiaráfordítást igényel. A legtöbb szakkollégiumban egy félév során több össz-szakkollégiumi gyűlést
tartanak, valamint az egyes részterületekért felelős csapatok is
rendszeresen üléseznek. A tagok kurzusokon és egyéb közösségi
programokon vesznek részt, jelentős arányban együtt is élnek.
A szakkollégium azon tagjai tehát, akik aktívan kiveszik részük
a szervezet működtetéséből, szabadidejük jelentős részét szakkollégiumi ügyekkel töltik, az ilyen tagok között igen intenzív a
kapcsolat, több szálon is kötődhetnek egymáshoz (többek között
szobatársként, kurzustársként, a szakkollégium valamely belső
szervezetének tisztviselőjeként). Mindez pedig akár vezethet ahhoz, hogy szakkollégiumon kívüli kapcsolataik meggyengülnek.
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A politikai és közéleti aktivitás eltérő formái
A közéleti, politikai aktivitás és érdeklődés sokféleképp megközelíthető fogalmak. Oross (2016) nem tartja elégségesnek a fiatalok politikai-közéleti részvételének és érdeklődésének kérdését kizárólag a pártpolitika felől megközelíteni, fontosnak tartja
a politikai és a közéleti részvétel megkülönböztetését. Állítása
szerint a rendszerváltást követően a politika fogalma némi negatív jelentéstartalommal telt meg. Az Aktív Fiatalok kutatás
három hullámának (2012, 2013 és 2015) eredményei alapján, a
politikával ellentétben, a közélet iránt az egyetemisták többsége
érdeklődést mutat. Oross (2016) szerint a fiatalok inkább “közéleti” és nem “politikai” tevékenységnek tekintik a politikához
társítható cselekvési formák jelenlétét életükben.
Oross és Szabó (2014) úgy határozzák meg a politikai tevékenységet, melynek “egyértelmű célja vagy hatása a kormányzati
döntések befolyásolása, akár közvetlenül, a kormány által hozott
döntéseket illetően, akár közvetetten, a kormányzat személyi ös�szetételét illetően”. Ezzel szemben azt tekintik közéleti tevékenységnek, amely “társadalmi, gazdasági, környezeti vagy akár politikai problémára fókuszál, és másokkal közösen végzett cselekedetek révén kíván változást elérni” (Oross és Szabó, 2014, 72.).
Kern és Szabó (2011) megkülönböztetik a politikai részvétel
“hagyományos” formáit (politikai szervezetekben való részvétel, valamint ezekhez való valamilyen kötődés) és az állampolgári részvétel egyéb formáit. Ezen egyéb formák közé tartozik
a civil szervezetekben való részvétel, valamint a politikai tiltakozásokban való mobilizáció, úgymint az ülősztrájk vagy blokád. Kisebb mértékű egyéni ráfordítást és kockázatot igénylő,
meggyőző jellegű állampolgári részvételi formának tekinthetők
a demonstrációk, felvonulások, petíciók. Ezeknél is kisebb mértékű egyéni ráfordítást és kockázatot jelentenek egyéb részvételi
formák, mint például egy tiltakozási ív aláírása. Kern és Szabó
(2011) a politikai részvétel nem “hagyományos”, de egyéni ráfordítást igénylő formáit megkülönbözteti a választásokon, népsza-
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vazásokon való részvételtől, hiszen utóbbiak jóval alacsonyabb
szintű bevonódást igényelnek. Az állampolgári részvétel fentebb
felsorolt, nem szűk értelemben vett “politikai” formáit egyes
források direkt demokratikus részvételi formának is nevezik,
a következőkben jelen tanulmány is ezt a kifejezést alkalmazza
(Oross és Szabó, 2014).
A továbbiakban, amikor a közéleti aktivitás, közéleti szerepvállalás kifejezéseket használjuk, “a nyilvánosságban való aktív
részvételt, illetve a (szakmai) közélet tematizálásának szándékát”
értjük alatta (OFI, 2011, 68.). Ezen belül a tanulmány során a
szakkollégisták szakkollégiumon kívüli, országos szintű közéleti aktivitására, az állampolgári részvétel nem hagyományos
formáira, a direkt demokratikus részvételi formákra koncentrálunk.

A magyar felsőoktatási hallgatók közéleti
aktivitásának főbb jellemzői
A szakkollégisták közéleti aktivitásának vizsgálatakor elengedhetetlen figyelembe venni a tágabb kontextust, amelyben
a szakkollégisták közéleti aktivitása is értelmezhetővé, összehasonlíthatóvá válik, vagyis a magyar fiatalokra, felsőoktatási
hallgatókra jellemző közéleti, direkt demokratikus részvételi
tendenciákat.
Oross és Szabó (2014) az Aktív Fiatalok kutatás 2012-es és
2013-as hullámának adatain vizsgálják magyar nappali tagozatos hallgatók demokratikus részvételének tendenciáit. Kimutatják, hogy a politika és a közélet iránti érdeklődés között igen
magas a korreláció, azonban elmondható, hogy átlagosan magasabb szintű érdeklődést mutatnak a hallgatók közéleti kérdések,
társadalmi problémák, mint a politika iránt. Eredményeik szerint a politikai szocializáció fontos csatornáját képezi a család és
a barátok. A családdal vagy a barátokkal való beszélgetés közéleti kérdésekről hozzájárul ahhoz, hogy egy hallgató nyitottabb
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legyen a közéleti kérdések iránt. Oross és Szabó (2017) szerint a
családi szocializáció mikéntje (otthoni beszélgetés) a család szociokulturális és szociodemográfiai jellemzőin felül is fontos szerepet játszik a politikai-közéleti szocializációs folyamatokban,
bár a két tényező nem független egymástól. Ezen kívül eredményeik szerint pozitívan hat a közéleti érdeklődésre, amennyiben
a hallgató társadalomtudományi vagy jogi területen tanul, továbbá, ha vallásos és ha jobboldali.
A direkt demokratikus részvétel tekintetében Oross és Szabó
(2014) eredményei szerint a magyar hallgatók 2013-ban legmagasabb arányban a bojkott, a tüntetés, a tiltakozó petíció aláírása
és az aláírásgyűjtés eszközével éltek. Átlagosan 1,7 tevékenységben vettek részt a hallgatók a vizsgált 8-ból és összességében a
hallgatók körülbelül 30%-a nem vett részt egyikben sem. Oross
és Szabó (2014) eredményei szerint “a részvétel részvételt generál” (Oross és Szabó, 2014, 84.), vagyis amennyiben egy hallgató
egy tevékenységben részt vesz, akkor megnő annak esélye, hogy
másikban is részt fog venni. Ezen kívül a politikai rendszerben
való aktivitás és a közéleti, politikai szervezeti tagság is növelik a
direkt demokratikus részvétel intenzitását.
Az Aktív Fiatalok kutatás 2015-ös hullámának kutatási jelentése szerint a magyar felsőoktatási hallgatók körében a legnépszerűbb direkt demokratikus részvételi forma a tiltakozó petíció
aláírása, a pénzadomány szervezetnek és az aláírásgyűjtés voltak, melyekről a megkérdezett hallgatók több, mint negyede nyilatkozott úgy, hogy részt vett bennük valaha. Ezen kívül a hallgatók több, mint 10 százaléka bojkottált (20%), tüntetett (20%)
vagy lépett kapcsolatba politikussal (19%) valaha (Szabó, 2015).
Összességében csökkenő tendenciát mutat a magyarországi
felsőoktatási hallgatók direkt demokratikus aktivitásának intenzitása. Elmondható, hogy 2011, 2013 és 2015 között folyamatosan csökkent azon felsőoktatási hallgatók aránya, akik aláírást
gyűjtöttek, akik tüntettek vagy spontán tüntettek, petíciót írtak
alá vagy kapcsolatba léptek politikussal. A bojkottálók aránya
ugyan nőtt valamelyest 2011 és 2013 között, azonban 2013 és
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2015 között jelentősen csökkent (Oross és Szabó, 2017). Ez a
csökkenő aktivitási tendencia feltehetően összefüggésben áll
azzal, amire a 2016-os Magyar Ifjúságkutatás “nem hivatalos”
kötetének (Margón kívül) egyik tanulmánya is rávilágít, miszerint a fiatalok körében megfigyelhető a tiltakozás, mint a Hirschman-i értelemben vett politikai cselekvés egyik formájának
funkcionális és értelmi kiüresedése (Csákó és Sik, 2018).

Kutatási kérdések
A továbbiakban arra keressük a választ, hogy eltér-e a szakkollégisták politikai-közéleti aktivitása a magyar egyetemistákra és a
magyar fiatalokra általánosságban jellemző mintázatoktól.
A szakkollégiumok működéséhez a szűken értelmezett szakmai munkán felül szorosan hozzátartozik egy társadalmi kérdések iránt nyitott értelmiségi réteg kinevelése. Ezen kívül, a
szakkollégiumok saját belső működésük szervezésekor is fontosnak tartják az autonóm működés, a közösség egészét bevonó
döntéshozatalt. Ezáltal a szakkollégiumok lehetővé teszik, hogy
tagjaik megtapasztalják, fontos véleményt nyilvánítaniuk, van
beleszólásuk abba, hogyan működjön a szervezet.
Ezen kívül a szakkollégisták közéleti kérdések iránti fogékonyságát és aktivitását segítheti az is, hogy gyakran kerülnek
terítékre a szervezeten belül aktuális közéleti kérdések, melyek
esetenként a szakkollégiumok egy részének nyilvános kiállásával is együtt járnak1. Oross és Szabó (2014) szerint a családdal vagy a barátokkal közéleti kérdésekről folytatott beszélgetés nyitottabbá teszi a hallgatókat közéleti kérdések iránt, így a
szakkollégiumon belüli diskurzusoknak is lehet hasonló hatása.

1 24.hu: Közleményben állnak ki a szakkollégiumok a CEU mellett:
https://24.hu/belfold/2017/03/30/kozlemenyben-allnak-ki-aszakkollegiumok-a-ceu-mellett/
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Ugyanakkor a közéleti nyitottság és érdeklődés nem vezet automatikusan cselekvéshez, aktivitáshoz.
Oross és Szabó (2014) szerint a közéleti, politikai szervezeti
tagság önmagában támogathatja a hallgatók direkt demokratikus részvételének aktivitását, amely a szakkollégiumokon keresztül is érvényesülhet bizonyos mértékben, hiszen nem kizárólag szakmai tevékenységet végző szervezetekről van szó.
A fentiek alapján elmondható, hogy a szakkollégistáknak
“természetes” közegükben nyílik lehetőségük megtapasztalni a
közösség ügyeiben való részvétel hatását, működését, ami akár
„külső” ügyekben is növelheti aktivitásukat. Továbbá a szakkollégiumok keretén belül felmerülő közéleti viták, a közéleti témák napirenden tartása is aktívabb közéleti részvétel és érdeklődés irányába terelheti a hallgatókat. Mindehhez kapcsolódóan
első hipotézisünk, hogy a szakkollégisták nagyobb fokú érdeklődést mutatnak közéleti kérdések iránt, mint általánosságban a
magyarországi fiatalok és a magyarországi egyetemisták. Vagyis
várakozásunk szerint, a szakkollégisták, akik a saját mikro közösségükben átélhetik, hogy van hatásuk a döntésekre, arra, hogyan zajlanak a dolgok, a tágabb politikai közegükben is igényt
formálnak arra, hogy véleményt nyilvánítsanak.
Azonban az aktív szakkollégiumi munka igen nagymértékű
idő- és energiabefektetést igényel. A szakkollégium által kínált
szakmai és közösségi lehetőségek, elvárások, valamint a közös
ügyek megvitatása és szervezése akár energiát vonhatnak el
egyéb területektől. Elképzelhető, hogy a szakkollégiumi tagoknak nem marad idejük közéleti kérdésekkel foglalkozni vagy
közéleti kezdeményezésekben aktívan részt venni, mert a belső
ügyekkel töltött idő vagy a szakmai előrehaladás “kiszorítja” az
erre fordítható energiákat.
Ezért alternatív hipotézisünk, hogy a szakkollégiumi tagság
az erős kötések és a jelentős idő- és energiaráfordítás miatt éppen elvonja az erőforrásokat a tágabb közéletben való részvé-

79

teltől. Így a szakkollégisták kevésbé aktívak egyéb – szakkollégiumon kívüli – civilszervezetekben, civil megmozdulásokban,
illetve (országos) direkt demokratikus tevékenységekben.
Tehát a továbbiakban arra keressük a választ, hogy a szakkollégistákra magasabb intenzitású közéleti aktivitás, direkt
demokratikus részvétel jellemző-e vagy inkább az mondható
el, hogy a szakkollégiumi teendők, a belső ügyek intézése olyan
intenzív elköteleződést kívánnak meg, amely elvonja tagjai energiáit attól, hogy közéleti kérdésekben aktivitást mutassanak. További kérdésünk, hogy érvényesül-e a szakkollégisták körében is
az Oross és Szabó (2014) által a felsőoktatási hallgatókra nézve
azonosított jelenség, hogy az aktivitás aktivitást vonz, vagyis,
hogy valaki vagy passzívabb az állampolgári részvétel terén vagy
fokozottan, több területen aktivitást mutat. Ezen felül megvizsgáljuk, hogy szakkollégisták esetén is észlelhető-e a tudományterület és a direkt demokratikus részvétel közti összefüggés vagy a
szakkollégisták egységes, homogén csoportot képeznek közéleti
aktivitásuk tekintetében, tudományterületüktől függetlenül.

Elemzés
Adatok és az elemzés felépítése
A továbbiakban a Szakkollégiumi kutatás egy blokkja alapján
vizsgáljuk a szakkollégisták közéleti érdeklődését, aktivitását.
A direkt demokratikus részvételt vizsgáló kérdések – bizonyos
korlátokat figyelembe véve – összehasonlíthatók más kutatások
hasonló blokkjával, így e kérdések lehetővé teszik, hogy a szakkollégisták ebbéli tevékenységét összevessük a magyarországi
felsőoktatási hallgatókra, valamint a magyar és európai fiatalokra jellemző aktivitással.
Az elemzés három adatforrásra támaszkodik. Egyfelől a
szakkollégistákra nézve a 2017-es Szakkollégiumi kutatás adatai adják az elemzés gerincét, másfelől röviden kitérünk egy ezt
megelőző, 2011-es - a már említett, OFI által végzett - adatfelvé-

80

telre is. Harmadsorban pedig a magyarországi felsőoktatási hallgatókra jellemző közéleti aktivitásról az Aktív Fiatalok 2015-ös
adatfelvételének adatai szolgáltatnak információt.
Az eredmények értelmezésekor fontos figyelembe venni,
hogy a szakkollégisták részhalmazát képezik a magyarországi
felsőoktatási hallgatók összességének, így a szakkollégisták és a
nem szakkollégista felsőoktatási hallgatók direkt összehasonlítása nem lehetséges a rendelkezésre álló adatok alapján.
A következő fejezetben elsőként ismertetjük a szakkollégisták direkt demokratikus aktivitásának jellemzőit, melynek keretében egy korábbi adatfelvétel eredményeire is kitérünk. Ezt
követően pedig összehasonlítjuk a szakkollégistákat és a magyar
felsőoktatási hallgatókat direkt demokratikus aktivitásuk tekintetében.
Szakkollégisták direkt demokratikus aktivitása
A Szakkollégiumi kutatás direkt demokratikus aktivitást felmérő kérdésblokkja hét tevékenység tekintetében vizsgálja a megkérdezettek közéleti aktivitását: írtak-e alá petíciót, demonstráltak-e, adományoztak-e pénzt, mondtak-e internetes fórumon
véleményt, vettek-e részt bojkottban, kerestek-e fel politikust,
valamint hogy megkeresték-e a médiát. (A kérdésben nem volt
meghatározva konkrét időtáv.)
A direkt demokratikus aktivitások közül a szakkollégisták
legmagasabb arányban pénzt adományoztak (lásd 1. ábra), e
téren több, mint a válaszadók fele érintett (51,6%). Az adományozást a petíció aláírása (45,2%), az internetes fórumon való
véleménynyilvánítás (35,2%) és a demonstráció követi (21,9%).
Azonban a szakkollégisták kevesebb, mint tizede számol be
arról, hogy megkereste a médiát (7,4%), bojkottban vett részt
(4,5%) vagy politikust keresett fel (3,5%). Átlagosan a szakkollégisták a megnevezett hét direkt demokratikus részvételi formából 1,69-ben vettek részt valaha.
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1. ábra

Megjegyzés: N= 310; saját készítésű ábra. Forrás: Szakkollégiumi
kutatás (2017)

Összességében elmondható, hogy a válaszadó szakkollégisták
több, mint negyede egyik tevékenységben sem vett részt eddig,
vagyis közel háromnegyedük mutatkozott aktívnak valamilyen tevékenységben. A válaszadók valamivel több, mint ötöde
(21,3%) egy, több, mint negyedük (26,1%) pedig két direkt demokratikus részvételi formában vett már részt. A válaszadók negyede (25,8%) pedig legalább három tevékenységben részt vett
a felsoroltak közül. Tehát, Oross és Szabó (2014) eredményeivel
összhangban, egyes aktivitási formák egyéb aktivitási formákban való részvétellel járnak együtt, valamely állampolgári tevékenységben való részvétel részvételt generál más formákban is.
Az egyes tényezők közötti összefüggés tekintetében megállapítható, hogy a válaszadók közel egyharmadára igaz, hogy petíciót is írt alá és pénz is adományozott (30,3%). Közel negyedük
pedig egyaránt írt alá petíciót és mondott véleményt internetes
fórumon (23,9%), illetve adományozott pénzt és mondott véleményt internetes fórumon (23,2%). Több, mint a válaszadók
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tizedére igaz, hogy írt alá petíciót és demonstrált is (14,8%),
hogy demonstrált és pénzt adományozott (14,2%), valamint demonstrált és mondott véleményt internetes fórumon (13,2%).
Az egyes részvételi formák közti összefüggés az 1. táblázatban
látható. Az egyes cellákban a százalékos arányok azt fejezik ki,
hogy a válaszadók hány százaléka vett részt a sorban és az oszlopban szereplő tevékenységben is.
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Megjegyzés: N= 310; saját készítésű táblázat. Forrás: Szakkollégiumi kutatás (2017)
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1. táblázat: Különböző tevékenység közötti összefüggések hőtérképe
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Oross és Szabó (2017) felsőoktatási hallgatókra vonatkozó eredményeivel ellentétben a szakkollégisták körében nincs
szignifikáns különbség közéleti aktivitásuk, érdeklődésük tekintetében szüleik iskolai végzettsége és a család anyagi helyzete szerint. Úgy tűnik tehát, hogy a szakkollégium e tekintetben
kiegyenlíti a különböző családi háttér hatásait vagy a szakkollégiumok eleve az átlag egyetemistára jellemző családi háttérhez
képest kedvezőbb családi hátterű fiatalokat tömörítenek, esetleg
e két tényező szerepe keveredik egymással.
Tanulmányi terület szerint is összehasonlítva a szakkollégisták direkt demokratikus aktivitását megfigyelhetőek különbségek2. Elmondható, hogy a magyarországi felsőoktatási hallgatók
összességéhez hasonlóan, a társadalomtudományi területen tanuló szakkollégisták általánosságban több tevékenységben vettek részt a felsoroltak közül, mint a többi tudományterület tanulói. Ezen kívül a gazdaságtudományok területén tanuló szakkollégisták is kiemelkednek közéleti aktivitásuk intenzitásával (lásd
2. ábra).
2. ábra

Megjegyzés: saját készítésű ábra. Forrás: Szakkollégiumi kutatás (2017)

2 Az összehasonlítás során a kis elemszámú jogász hallgatók (n=2) csoportját összevonjuk a társadalomtudományi hallgatókkal, míg a szintén kis elemszámban képviselt művészeti hallgatókat (n=2) nem vesszük figyelembe.
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Szakkollégisták közéleti aktivitása hat év távlatában
Az OFI 2011-es szakkollégiumok körében végzett felmérése is
érintette a direkt demokratikus részvételi formákat, azonban a
két kutatás során alkalmazott kérdéslista nem feleltethető meg
egymásnak teljes egészében. Az alábbi táblázatban az egymással
többé-kevésbé összehasonlítható kérdések láthatók a két kutatásból:
2. táblázat
Szakkollégiumi kutatás 2017

Szakkollégiumi kutatás 2011

Petíciót írt alá

Tiltakozó levelet, petíciót írtál alá

Demonstrált

Részt vettél tüntetésen, demonstráción

Bojkottban vett részt

Szándékosan nem vásároltál, bojkottáltál bizonyos árucikkeket; Elvi okból vásároltál bizonyos
árucikkeket (politikai, etikai, környezetvédelmi
megfontolásból)

Politikust keresett fel

Kapcsolatba léptél politikussal vagy önkormányzati képviselővel

Ezen megszorítások mellett elmondható, hogy közel azonos
arányban válaszolták azt a szakkollégisták a két kutatás során,
hogy valamilyen petíciót írtak alá (45,2% és 48,3%). 2011-ben
jóval magasabb volt azon szakkollégisták aránya, akik részt vettek tüntetésen, demonstráción (34,7%), mint 2017-ben (21,9%).
A 2011-es kutatás keretében a bojkottra vonatkozó mindkét
kérdésre jóval magasabb arányban nyilatkozták azt szakkollégisták, hogy éltek a direkt demokratikus részvétel ezen formájával
(35,4% és 56%), míg a 2017-es kutatás során mindössze 4,5 százalék vallotta azt, hogy bojkottált. Hasonlóan nagy a különbség
politikusok megkeresése kapcsán: a 2011-es adatfelvétel során a
szakkollégisták 22,1 százaléka nyilatkozott úgy, hogy kapcsolat-
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ba lépett politikussal vagy önkormányzati képviselővel, a 2017es adatfelvétel keretében 3,5 százalék keresett fel politikust. A
2017-es adatfelvétel megfogalmazása ugyanakkor sokkal inkább
aktív kezdeményezésre utal, részben ezért lehet ekkora a különbség.
Az eredmények kapcsán az eltérő megfogalmazás mellett
fontos figyelembe venni azt is, hogy 2010-2011-ben több nagyobb megmozdulás is zajlott az országban (többek között a
magánnyugdíj-pénztárak és a médiatörvény kapcsán), amelyben az akkori egyetemista korosztály is részt vehetett. Ezek az
események elsősorban a demonstrálás terén megfigyelhető
különbségekre adhatnak magyarázatot. Másrészt, a csökkenés
utalhat “generációs” különbségekre, csökkenő mértékű aktivitásra is, hiszen Oross és Szabó (2017) arról számol be, hogy a
legtöbb dimenzióban csökkent a magyarországi felsőoktatási
hallgatók direkt demokratikus aktivitásának mértéke 2011 és
2013, valamint 2013 és 2015 között.

Szakkollégisták és a magyarországi felsőoktatási
hallgatók összehasonlítása
Az Aktív Fiatalok kutatás harmadik hulláma 800 magyarországi
felsőoktatási hallgató társadalmi hátterét, politikai-közéleti érdeklődését, preferenciáit és aktivitását vizsgálta 2015-ben.
Van néhány olyan elem, amelyet (kisebb különbségek mellett)
mindkét kutatás mért. Mind az Aktív Fiatalok, mind a Szakkollégiumi kutatás rákérdezett pénzadományozásra, azonban míg
előbbi kifejezetten szervezetekre vonatkozóan, addig a Szakkollégiumi kutatás általánosságban. A politikussal való kapcsolatfelvétel terén igen eltérő megfogalmazást alkalmazott a két kutatás, míg a Szakkollégiumi kutatás az aktív kapcsolatfelvételre
(politikust keresett fel), az Aktív fiatalok kutatás általánosságban
a kapcsolatfelvételre helyezte a hangsúlyt (kapcsolatba lépett politikussal). Míg az Aktív Fiatalok kutatás „politikai nyilatkoza-
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tok, tiltakozó petíciók” megfogalmazással élt, a Szakkollégiumi
kutatás általánosságban petíciók aláírására kérdezett rá. Az Aktív Fiatalok kutatás külön kezeli a törvényes demonstrációt és
a spontán tüntetést, a Szakkollégiumi kutatás általánosságban
kérdezett rá arra, demonstráltak-e a válaszadók. Ezen szempontok szerint összehasonlítható a két adatfelvétel, természetesen a
kérdések megfogalmazásából fakadó korlátok figyelembevételével (lásd 3 táblázat).
3. táblázat: Az összehasonlítás során figyelembe vett tételek a két kutatásból
Szakkollégiumi kutatás 2017

Aktív fiatalok kutatás 2015

Pénzt adományozott

Pénzt adományozott civil szervezetnek
vagy pártnak

Petíciót írt alá

Politikai nyilatkozatok, tiltakozó petíciók
aláírása

Demonstrált

Törvényes vagy spontán demonstráción
vett részt

Bojkottban vett részt

Szándékosan nem vásárolt, bojkottált
bizonyos árucikket, szándékosan elkerült üzletláncot

Politikust keresett fel

Kapcsolatba lépett politikussal vagy
önkormányzati képviselővel.

Összehasonlítva a magyar felsőoktatási hallgatókat és a szakkollégistákat (lásd 3. ábra), elmondható, hogy a szakkollégisták magasabb arányban nyilatkoztak úgy, hogy írtak alá valaha petíciót
(45,2%), mint általánosságban a magyar felsőoktatási hallgatók
(29%). Továbbá, a szakkollégisták magasabb arányban említették, hogy pénzt adományoztak (51,6%), mint az egyetemisták
(28%). Ugyanakkor fontos figyelembe venni, hogy a Szakkollégiumi kutatás nem szűkíti civil szervezetekre vagy politikai
pártokra a pénzadományozás kérdését. Enyhén, de nem jelentős
mértékben magasabb a szakkollégisták körében a demonstráción
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résztvevők aránya is (21,9%) a felsőoktatási hallgatókhoz képest
(20%), amennyiben az Aktív Fiatalok kutatásból csak a törvényes
demonstrációt számítjuk. Amennyiben azonban a törvényes és
a spontán demonstrációt együttesen figyelembe vesszük, akkor
22,8 százalék azon felsőoktatási hallgatók aránya, akik tüntetésen
vettek részt, vagyis meghaladják a szakkollégisták eredményét.
Elmondható, hogy a szakkollégisták körében jóval alacsonyabb
azok aránya, akik bojkottban vettek részt (4,5%), mint a magyar
egyetemisták és főiskolások között (20%). A magyar egyetemisták és főiskolások körében jóval magasabb kapcsolatfelvételi
arányt mértek politikussal (19%), mint a szakkollégisták esetén
(3,5%). Azonban a két felmérésben eltérő egyes tényezők felvezetése. A bojkott fogalmát sokkal részletesebben mutatja be az
Aktív Fiatalok kutatás, a politikussal való kapcsolatfelvétel esetén
pedig elmondható, hogy míg a Szakkollégiumi kutatás megfogalmazása inkább politikus direkt felkeresésére utal, addig az Aktív
fiatalok kutatás megfogalmazása alapján a kapcsolatfelvétel nem
feltétlen ilyen direkt megkeresésen nyugszik.
3. ábra

Megjegyzés: saját készítésű ábra. Forrás: Szakkollégiumi kutatás (2017)
és Aktív Fiatalok kutatás (2015)
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A két kutatásban egymásnak bizonyos mértékben megfeleltethető, közéleti aktivitás mérő itemeket figyelembe véve elmondható, hogy a szakkollégisták átlagosan kis mértékben, de több
téren mutatnak aktivitást, mint általában a magyarországi felsőoktatási hallgatók, hiszen az öt direkt demokratikus részvételi
formából átlagosan 1,27-ben vettek részt, míg az egyetemisták
és főiskolások összességére nézve ez az érték 1,18. A szakkollégisták 70%-a élt már az öt felsorolt direkt demokratikus részvételi forma legalább egyikével, míg a felsőoktatási hallgatók esetén 64% ez az arány. Egynél több direkt demokratikus részvételi
formában a szakkollégisták 39, a felsőoktatási hallgatók 34 százaléka mutatott aktivitást.
Eredményeink szerint a szakkollégisták körében is megfigyelhető különbség az egyes tudományterületek hallgatói között direkt demokratikus részvételi aktivitásuk tekintetében,
mely összhangban van Oross és Szabó (2014; 2017) felsőoktatási
hallgatókra vonatkozó eredményeivel. Az összehasonlítás során
arra keressük a választ, hogy vajon e téren milyen mintázatbeli eltérések léteznek, ha léteznek. A Szakkollégiumi kutatás és
a 2015-ös Aktív Fiatalok kutatás adatbázisából azon területek
hallgatóit vetjük össze a fenti öt, mindkét kutatásban kérdezett
direkt demokratikus részvételt vizsgáló elem tekintetében, melyek mindkét adatbázisban szerepelnek és legalább 10 válaszadó
képviselteti magát3.
Elmondható, hogy a szakkollégisták és a magyarországi felsőoktatási hallgatók összessége között a gazdaságtudományok
és a társadalomtudományok terén a legjelentősebb a különbség, ahol a szakkollégisták jóval aktívabbnak mutatkoznak (lásd
4. ábra). Ezen kívül az informatika és műszaki területeken is
valamelyest nagyobb mértékű aktivitást mutatnak a szakkollé-

3 A Szakkollégiumi kutatással szemben az Aktív Fiatalok kutatásban külön
sorolódtak az orvos- és egészségtudományok, így e két kategóriát összevonva
vizsgáljuk, hasonlóan a közigazgatási és rendvédelmi, katonai kategóriákhoz.
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gisták. Ezzel szemben a közigazgatási, rendészeti és katonai, az
orvos- és egészségtudományok, a pedagógusképzés és a természettudományok terén inkább az egyetemisták és főiskolások
összességének direkt demokratikus aktivitása tekinthető átlagosan intenzívebbnek. Mindez értelmezhető úgy, hogy ez utóbbi
területeken a szakkollégiumok inkább a szigorúan vett szakmai
munkára helyezik a hangsúlyt, míg a gazdaságtudományi és
társadalomtudományi hallgatókat felvevő szakkollégiumok a
közéleti aktivitás ezen formái iránti érdeklődést is felébresztik
a hallgatókban. Így feltehető, hogy azokon a területeken, ahol a
szakkollégisták direkt demokratikus részvételi aktivitása alacsonyabb a felsőoktatási hallgatók összességénél, a szakkollégiumi
munka kiszorítja a közéleti kérdésekre fordítható időt.
Fontos figyelembe venni, hogy a rendelkezésre álló adatok
alapján nem lehetséges pontos oksági kapcsolatokat felrajzolni.
Elképzelhető, hogy a gazdaságtudományi és társadalomtudományi területek hallgatói közül a közéleti kérdések iránt eleve
nagyobb fokú érdeklődést mutató hallgatók jelentkeznek és
nyernek felvételt szakkollégiumba (tudományterület-specifikusan érvényesül a szelekciós hatás), tehát nem feltétlen maga
a szakkollégium ébreszti fel a közéleti érdeklődést. Ezen kívül
azt is fontos figyelembe venni, hogy az egyes tudományterületek
hallgatói eltérő arányban szakkollégiumi tagok, így ez az összetétel-hatás is okozhatja az eltéréseket.
Összevetve a szakkollégisták direkt demokratikus aktivitását
és motivációikat a szakkollégiumi jelentkezéskor nem rajzolható fel egyértelmű kép a két tényező összefüggéseit illetően.
Azonban elmondható, hogy a gazdaságtudományok területén,
ahol arányaiban a legnagyobb a különbség a szakkollégisták és a
felsőoktatási hallgatók direkt demokratikus aktivitása között, a
jelentkezéskor nem a szakmai szempontok, hanem a közösség és
a programok játszották a legfontosabb szerepet a válaszadók bevallása szerint. A társadalomtudományok területén pedig, ahol
a második legjelentősebb a szakkollégisták előnye a felsőoktatási hallgatók összességéhez képest, bár a szakmai szempontok
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szerepelnek első helyen, de szintén igen sokat nyomott a latban
a közösség és a programok. Ráadásul a társadalomtudományok
terén a szűken értelmezett szakmai munkának is természetes
módon részét képezhetik közéleti témák. Ezzel szemben például
a közéletileg igen inaktív természettudományos szakkollégiumok hallgatói esetén a jelentkezés során a lakhatási problémák
megoldása játszotta a legfontosabb szerepet, maga mögé utasítva a szakmai és a közösségi szempontokat is.
4. ábra

Megjegyzés: saját készítésű ábra. Forrás: Szakkollégiumi kutatás (2017)
és Aktív Fiatalok kutatás (2015)

Összefoglalás
Habár a szakkollégiumok és a közélet, valamint a politika viszonya mára jelentősen átalakult a rendszerváltás időszakához képest, a szakkollégiumok ma is fontos céljuknak tekintik a közélet
iránt nyitott, érdeklődő értelmiség kinevelését, a demokratikus
értékek átadását. A tanulmány azt vizsgálta, hogy a szakkollégisták milyen módokon és milyen intenzitással vesznek részt a
hazai közéletben.
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Az elemzés során bemutattuk a szakkollégisták közéleti aktivitásának és érdeklődésének főbb jellemzőit, valamint összehasonlítottuk a szakkollégisták közéleti aktivitását a magyarországi
felsőoktatási hallgatókra jellemző aktivitással. Fő kérdésünk az
volt, hogy a szakkollégiumi élet jellemzői – széleskörű autonómia, a szakmai mellett közéleti érdeklődés támogatása, a közösség életének önálló szervezése – érzékelhetőek-e a szakkollégisták közéleti aktivitásában vagy a szakkollégiummal járó szakmai
és közösségi munka inkább elvonja a szakkollégisták energiáit
az állampolgári aktivitástól. A tanulmányban a közéleti aktivitást az állampolgári részvétel nem hagyományos formáival, a
direkt demokratikus részvételi formákon keresztül mértük.
Az elemzés három adatforrásra támaszkodott: a szakkollégisták közéleti aktivitását a 2017-es Szakkollégiumi kutatás adatain mutattuk be, melynek eredményeit összevetettük egy hat
évvel korábbi adatfelvétel eredményeivel. A szakkollégisták közéleti aktivitását összehasonlítottuk a magyarországi felsőoktatási hallgatókra jellemző mintázatokkal is az Aktív fiatalok kutatás
2015-ös, harmadik hulláma segítségével.
A 2017-es szakkollégiumi kutatás adatai alapján elmondható, hogy a szakkollégisták háromnegyede a vizsgált nyolc direkt
demokratikus aktivitás közül legalább egyben részt vett valaha.
A felsőoktatási hallgatók összességéhez hasonlóan a megkérdezett szakkollégistákra is érvényesül, hogy a részvétel további
részvételt vonz, vagyis, akik legalább egy tevékenységben részt
vettek már valaha, azok jellemzően legalább egy-két másik téren
is aktivitást mutatnak. A szakkollégisták körében nincs szignifikáns összefüggés a közéleti aktivitás és a szülők iskolai végzettsége, valamint a család szubjektív anyagi helyzete szerint.
A szakkollégisták a felsőoktatási hallgatók összességéhez
képest valamivel aktívabbak direkt demokratikus részvételük
tekintetében, hiszen átlagosan több téren mutatkoznak aktívnak. Azonban a magasabb szintű aktivitás nem teljesül minden
vizsgált tevékenységre nézve. Az összehasonlítást korlátozta,
hogy azok a vizsgált tevékenységek, melyekre a Szakkollégiumi
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kutatás és az Aktív fiatalok kutatás is rákérdezett, nem teljesen
azonos megfogalmazást alkalmaznak, ami hatással lehet a válaszokra is.
Az látható, hogy alapvetően nem szorítja ki a szakkollégiumi élet a közéleti aktivitást. Azonban a szakkollégiumi lét direkt
demokratikus részvétel terén aktivizáló hatása elsősorban a gazdaságtudományok és a társadalomtudományok területén tanuló
fiatalok esetén érvényesül. Mindez több tényező következménye
lehet. Egyrészt lehetséges, hogy a gazdaság- és társadalomtudományok területén tevékenykedő szakkollégiumokban nagyobb
hangsúly helyeződik a közéleti kérdések iránti nevelésre. Másrészt a megfigyelt különbségek fakadhatnak szelekciós tényezőkből, vagyis előfordulhat, hogy azokon a tanulmányi területeken, ahol a szakkollégisták közéleti aktivitása kiemelkedő, a
szakkollégiumok eleve az aktívabb hallgatókat vonzzák, míg
más területeken csupán a szűken értelmezett magas szintű szakmai tevékenység iránti érdeklődés a kulcs. Ezzel összefüggésben
az is lehetséges, hogy összességében is érvényesül a szakkollégiumok szelekciós hatása, hogy a szakkollégiumok vonzzák a
magasabb közéleti érdeklődést mutató hallgatókat. Továbbá az
is előfordulhat, hogy a felmérésbe bekerült 1-2 olyan szakkollégium, mely gazdaságtudományok vagy társadalomtudományok területén toboroz és magas aktivitás jellemzi a tagjait, míg
alacsonyabb szintű közéleti aktivitást mutató gazdaság- és társadalomtudományi területen tevékenykedőn szakkollégiumok
kimaradhattak a mintából.
A szakkollégisták és nem szakkollégisták közéleti aktivitásának teljesebb körű összehasonlítása érdekében a későbbiekben
érdemes lehet egy szakkollégiumi felmérés keretében olyan mintát alkalmazni, melybe nem szakkollégista felsőoktatási hallgatók is bekerülhetnek, így lehetővé válna a szakkollégisták és nem
a nem szakkollégista felsőoktatási hallgatók közvetlen összehasonlítása. Amennyiben ez esetleg meghaladja a rendelkezésre
álló erőforrásokat, érdemes lehet a magyar felsőoktatási hallgatókra vagy a magyar fiatalokra koncentráló kutatások keretében
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külön szakkollégista almintát bevonni. Mindezek mellett pedig
a direkt demokratikus részvétel alaposabb összehasonlító elemzése érdekében a továbbiakban fontos lenne nemzetközileg is
bevett, standard kérdések alkalmazása, pontos átvétele.
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Miskolczi Bernadett – Kollár Dávid

Az elvándorlás motivációi a felsőoktatásban
és a szakkollégiumokban
Bevezetés: Elvándorlás és Szakkollégium
Elvándorlás: Tendenciák és motivációk
Az elvándorlási trendek kutatása iránti széleskörű társadalmi
érdeklődés a rendszerváltás utáni időszak folyamán bontakozott
ki. Az elvándorlás típusainak vizsgálatakor azonban több akadályba is ütközünk. Bár a pontos adatok kinyeréséhez széleskörű tudományterületeken átívelő összehasonlító elemzésekre lenne szükség, ezek sikeressége igen képlékeny, mivel a különböző
diszciplínák más - más elvándorlásra vonatkozó definícióval
dolgoznak. Mindazonáltal az elvándorlás különböző típusainak
megragadásához jó kiinduló pontot jelent Hautzinger és társai
munkája.
1. Külső vagy belső (országon belüli vagy nemzetközi) migráció
2. Kifelé vagy befelé irányuló migráció (kivándorlás vagy bevándorlás)
3. Egyéni vagy többes (csoportos, tömeges) migráció
4. Szabad akaraton alapuló vagy kényszer szülte migráció (önkéntes vándorlás vagy menekülés)
5. Időszakos vagy tartós (ideiglenes vagy állandó célú, elsődleges vagy másodlagos) migráció
6. Gazdasági, politikai, ökológiai vagy kulturális migráció
7. Ellenőrzött vagy ellenőrzésen kívüli (legális vagy illegális;
reguláris vagy irreguláris, dokumentált vagy dokumentálatlan) migráció (Hautzinger et al. 2014)
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Az általuk meghatározott hét típus bár lehetőséget nyújt a
kivándorlás különböző fajtáinak körvonalazásra, ám mivel igen
gyakori az átjárás és az átfedés az egyes típusok között a gyakorlatban ez is igen nehezen alkalmazható. Az empirikus mérések nehézségeit kifejezetten jól reprezentálja az idényjellegű
migráció kutatása, hiszen ebben az esetben az adatok hiányosak,
nehezen mérhetők és az idénymunka meghatározása is eltérő a
különböző kutatásokban és statisztikákban1 (Bokányi – Gyorgyovich – Pillók 2018, 155).
Ha ez elvándorlási hajlandóság különböző mérőszámait kívánjuk áttekinteni jó kiindulópontot jelenthetnek a migrációs
hajlandóságra vonatkozó (alapvetően) attitűd alapú becslések.
Magyarországon az elvándorlási (migrációs) potenciált a 1990es évektől próbálják meg megbecsülni több-kevesebb sikerrel. Az
egyes becslések szerint migrációs hajlandóság először a 2008-as
évben növekedett meg számottevően, amely egészen a 2012-es
évig emelkedő tendenciát mutatott. 2012 és 2014 között azonban
az elvándorlási potenciál alakulása egy enyhén csökkenő pályára
állt át (Blaskó – Ligeti – Sik, 2014). A hiposztazált inflexiós pontnak ellentmond a Tárki 2015-ös kutatása, amely szerint a vonatkozó évben volt a legmagasabb az elvándorolni vágyók száma
Ezt erősíti meg az elvándoroltak számának explicit növekedés is. Ennek becsléséhez elsősorban az egészségügyi rendszerek
adatbázisait, illetve az egyes országok munkaerőpiaci-felméréseit használhatjuk forrásként. Ezek alapján a magyarországi
elvándorlás tekintetében az elsődleges fogadóországok között
szerepel Németország, Nagy-Britannia és Ausztria. Bár a Tárki
kutatása szerint az említett három domináns fogadóország összsúlya csökkent az elmúlt években, illetve kimutatható egy osztrák-német fölény az eddig kedvelt Nagy- Britanniával szemben.
Ennek ellenére még mindig ez a háromország fogadja a legtöbb

1 Legsikeresebben a külföldi pénzmozgás monitorozásával lehetne becslést
adni erre.
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magyart ezért mindenképpen érdemes áttekinteni a vonatkozó
adatokat. A Destatis Statisches Bundesamt adatai alapján a 2018as év során 207 ezer olyan lakos élt Németország területén, akik
Magyarországon születtek. Az adatok szerint a 2010-es év óta
közel 140 ezer fővel nőtt meg a németországi magyarok száma,
akiknek közel 60%-át a munkaerőpiaci szempontból aktívkorú
a 20 és 45 éves korosztályhoz tartozók tették ki. Az Ausztriába
elő magyarok száma is növekvő tendenciát mutat és elmondható, hogy a migráció súlypontja egyre inkább áttevődik a 15 és
29 éves közöttiek korosztályára. Nagy-Britanniában a lakosságszám 2011 óta a több mint fél millió fővel bővült. Az elsődleges
küldő EU-s országok között szerepel: Románia, Lengyelország,
Olaszország, Portugália, Spanyolország és Magyarország. A magyar állampolgárok ebből közel 100 ezer főt tesznek ki (Bokányi
– Gyorgyovich – Pillók 2018,157-159).
A statisztikai hivatalok adataiból már látszik, hogy a kivándorlók körében szignifikánsan felülreprezentáltak a fiatalabb
korosztályok tagjai. Ezt erősíti meg a SEMMIG 2012-2014-es,
illetve a YOUMIG kutatása is, amelyek alapján elmondhatjuk,
hogy az elvándorlásban leginkább a 15 és 35 év közötti korosztály vesz részt. Explicit módon kifejezve ez a korosztály a kivándorló magyar állampolgárok 60%-át teszik ki.
Érdekes továbbá és az elvándorlás motivációs struktúrájának
változásait, jól megragadja, hogy míg 2005-ig a rövidtávú elvándorlás jelent meg fő perspektívaként, addig 2010 óta a hosszútávú elvándorlás lett az elsődleges cél. A fiatalok explicit motivációnak feltárásához jó kiindulópontot kínál Bokányi Zita (2014)
tipológiája, aki az elvándorlás motivációinak öt típusát különítette el k-központú nem hierarchikus klaszterezési eljárással:
1. Anyagilag motiváltak (9%)
2. Ragaszkodók (42%)
3. Hiány-motiváltak (20%)
4. Elvágyódók (9%)
5. Fejlődés-motiváltak (20%) (Bokányi – Gyorgyovich – Pillók, 2018)
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Ez alapján a fiatalok többsége alapvetően nem szeretne külföldre menni, azok, akik mégis többségükben vagy azért mennének mert itthon nem élérhetők számukra a megfelelő erőforrások vagy azért, mert új tapasztalatokat szeretnének szerezni.

Szakkollégium és szakkollégisták:
A szakkollégium, mint intézmény önértelmezése szerint olyan
szelekciós műveleteket folytat, amelynek célja a tehetségek gondozása és azok adaptív együttműködésének elősegítése (Kollár
D. 2018). Ezzel összhangban 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. A korábbi
kutatások igazolják, hogy „szakkollégiumok hallgatói bázisának
háttere kedvezőbb, mint a felsőoktatás hallgatóié általában” (Ceglédi–Tóbi-Harsányi 2016, 360; Kollár 2018; Szilágyi – Duráczky 2018), vagyis a szakkollégiumok kettős elit jelleget öltenek.
Mind a családi háttér tőkefelhalmozása, mind pedig a szakkollégiumok saját műveleti módja szelektál a hallgatók között.
A szakkollégistákra vonatkozó kutatások alapján egyértelműen kiderül, hogy a vizsgált csoport tagjai szignifikánsan jobb
eredményeket érnek el társaiknál. Közel 25%-kal többen vannak azok, akiknek a tanulmányi eredménye „sokkal jobb, mint
a többieké”. Ezzel összhangban a különböző másodlagos mobilitási csatornákhoz is sokkal sikeresebben férnek hozzá, vagyis
a vizsgált „közösség” tagjai mind a képzés alatti külföldi tanulmányok, munka és szakmai munka területén felülreprezentáltak
(Kollár D. 2018)
Mindebből arra következtethetünk, hogy a szakkollégista
hallgatók „elvándorlási motiváció” is sajátos mintázatokat követnek. Egyrészt feltételezhetjük, hogy szignifikánsan nagyobb
arányban vannak azok, akik hosszabb rövidebb időre külföldre
mennének, másrészt hiposztazálhatjuk, hogy motivációik körében előtérbe kerülnek az önmegvalósítás különböző értékei.
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Adatok:
A tanulmány középpontjában a HÖOK Szakkollégisták körében végzett adatfelvétele áll, amelyet a Magyar Ifjúság Kutatás
2016-os hullámával vetünk össze. Ahhoz, hogy a két adatbázis
egymással megfeleltethető legyen elemzéseinket három szinten
végezzük el. Első szinten a teljes 15-29 éves magyar lakosságra
vonatkozóan teszünk állításokat, második szinten az egyetemisták specifikus alcsoportját vizsgáljuk végül pedig a harmadik
szinten pedig eredményeinket a szakkollégistákra vonatkozó
adatokkal vetjük össze. Elemzéseink középpontjában a kivándorlás motivációira vonatkozó blokk kilenc – dichotóm jellegű
- kérdése áll2.

2 Mi az, amiért (mégis) hajlandó lenne elhagyni az országot hosszabbrövidebb időre? karrier
Mi az, amiért (mégis) hajlandó lenne elhagyni az országot hosszabb-rövidebb
időre? jobb megélhetés
Mi az, amiért (mégis) hajlandó lenne elhagyni az országot hosszabb-rövidebb
időre? tapasztalatszerzés
Mi az, amiért (mégis) hajlandó lenne elhagyni az országot hosszabb-rövidebb
időre? új kihívások
Mi az, amiért (mégis) hajlandó lenne elhagyni az országot hosszabb-rövidebb
időre? tanulás általában (Magyarországon nincs olyan képzés, több tanulási
lehetőség van stb.) NEM nyelvtanulás
Mi az, amiért (mégis) hajlandó lenne elhagyni az országot hosszabb-rövidebb
időre? nyelvtanulás
Mi az, amiért (mégis) hajlandó lenne elhagyni az országot hosszabb-rövidebb
időre? családi okok
Mi az, amiért (mégis) hajlandó lenne elhagyni az országot hosszabb-rövidebb
időre? hogy önkéntes munkát végezzen
Mi az, amiért (mégis) hajlandó lenne elhagyni az országot hosszabb-rövidebb
időre? itthoni politikai helyzet
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Módszertan:
Tanulmányunkban a migrációs motivációk sajátszerű mintázatait derítjük fel három specifikus minta textusában. Elemzéseink
első részében leíró statisztikai eszközökkel vetjük össze a vizsgált
csoportokat, ezt követően a migrációs motivációk tereit a több
dimenziós skálázás (MDS - ALSCAL) módszerével derítjük fel.
Ennek az eljárásnak a lényege, hogy az egyes objektumok a x-dimenziós tér pontjaiként jelennek meg, a pontok közötti távolság
pedig az egyes objektumok közötti hasonlóság vagy különbözőség alapján kerül kiszámításra. Az eljárás eredménye egy olyan
„térbeli ábra, amely a térképhez hasonlóan tartalmazza a pontok geometriai alakzatát” (Füstös – Kozjek 2018). Ez az ábra a
megfigyelések látens szerkezetét, az egyes változók vagy esetek
„kapcsolódási rendszerét” tárja fel. Bonyolultabban – ámbár
pontosabban - fogalmazva „a sokdimenziós skálázás feladata,
hogy a minimális dimenziószámú térben olyan ponthalmazt találjon, hogy a térbeli távolságok monoton függvényei legyenek
az adatok közötti különbözőségeknek” (Füstös – Kozjek 2018).
Elemzéseink harmadik lépésében felderítjük a magyar fiatalok migrációs motivációinak archetipikus struktúráját és elkülönítjük a jellemző motivációs csoportokat. Ehhez első lépésben
k-központú nem hierarchikus klaszterezési eljárás segítségével
nagy klaszter számú klaszterstruktúrát képezünk le, majd második lépésben az így kapott centroidokat a több dimenziós skálázás - korábban bemutatott - (MDS - ALSCAL) módszerével két
dimenzióban jelenítjük meg. Harmadik lépésben összevonjuk a
közeli klasztereket, megadva induló klaszter-centroidoknak az
összevont klaszterek centroidjainak az átlagát - amit nem vontunk össze mással, annak maradt a kapott centroidja -. Ezt iterálva jutunk el az optimális klaszterszámhoz, amelyek kifeszítik
a motivációk terét. Végezetül a Magyar Ifjúság kutatás 2016-os
hullámán specifikált klaszterstruktúra centrodjait betöltve a
szakkollégistákra vonatkozón mintán is leképezzük a különböző
motivációs csoportokat.
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Eredmények:

1. ábra Forrás: Magyar Ifjúság 2016, HÖÖK 2016

A 15-29 évesek körében a kivándorlás fő motivációja a megélhetés (70%), a második a tapasztalatszerzés (38%), harmadik
legfontosabb pedig a nyelvtanulás (35%). A megkérdezett fiatalok a vonatkozó kérdés kapcsán legkevésbé fontosnak az itthoni
politikai helyzetet, a tanulást és az önkéntességet ítélték. Ehhez
képest az egyetemisták körében a kifejezetten fontos motivációk
közé tartozik a tapasztalatszerzés, a nyelvtanulás és az új kihívások. Legkevésbé fontosnak pedig az itthoni politikai helyzetet és
az önkéntességet ítélték. A szakkollégisták körében a többi vizsgált csoporthoz képest kiemelkedő eredményt mutat mind a tapasztalatszerzés, mind a tanulás mind pedig az új kihívások motivációja. Ezek mellet kiemelten magas értéket mutat az önkéntesség, mint motiváció is, a közel 50 %-os értékkel. Arányaiban
mind az egyetemisták, mind a pedig a szakkollégisták számára
kevésbé fontos a megélhetés, viszont szignifikánsan fontosabb
a tapasztalatszerzés, a kihívások és a tanulás. Az egyetemisták
szűrt csoportjához viszonyítva is felül reprezentált ez a három
„érték” szakkollégisták körében.
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A kivándorlás motivációinak terei

2. ábra Forrás: Magyar Ifjúság 2016, HÖÖK
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A fenti ábrákon az elvándorlás motivációs terei láthatók,
amelyek révén a motivációk látens struktúráit deríthetjük fel.
Az első 15-29 évesekre vonatkozó ábrán jól látható a különböző motivációk polarizáltságának jellege, amelyek két emergens
tengely vonzásában csoportosulnak. Az egyik legmeghatározóbb dichotómia a tanulás – megélhetés kettősségén keresztül
ragadható meg, vagyis a fiatalok körében ezek rivális fogalmak,
amelyek egy tengely két szélső értékét reprezentálják. Az ember
vagy tanul, vagy dolgozik. Hasonló mintázatok figyelhetők meg
a család és a karrier értékduálja kapcsán is. Az itthoni politikai
helyzet és az új kihívások által kifeszített tengely, lényegében a
kényszer- és fejlődés motivált archetípusokat jeleníti meg. Ha
az emergens tengelyek szélső értékei körül sűrűsödő motivációkat vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a vízszintes – kollektív
– individuálisnak nevezett - tengely baloldali térrészén kollektív
jellegű motivációk: család, önkéntesség, itthoni politikai helyzet
lokalizálhatók, ezzel szemben a jobboldali térrészen az individuális fejlődés különböző értékei: tapasztalatszerzés, nyelvtanulás találhatók meg. A függőleges – materiális – posztmateriális
– tengely felső térrészén a korábban már említett megélhetés,
az alsó térrészen pedig a tanulás található. Az egyes szélső értékek közé ékelődő változók kapcsán érdemes megemlíteni, hogy
a karrier a materiális megélhetés és az individuális motivációk
között fél úton található, vagyis mindkét szemantikai csoport
számára meghatározó. Hasonló „torzulás” figyelhető meg az új
kihívások motivációja kapcsán is, amely az individuális – posztmateriális szélső értékek közé ékelődik be.
Bár az emergens tengelyek az egyetemistákra vonatkozó almintán is megragadhatók kifejezetten sokat mondóak azok a
változások, amelyek a két ábrát összevetve regisztrálhatók. Míg a
fiatalok körében a karrier a megélhetés mellé ékelődött be addig,
az egyetemista almintán a tanulás mellé sodródott, amely azt sugallja, hogy az egyetemisták számára a tanulás és a karrier fogalmai sokkal erősebben járnak együtt, mint a fiataloknál általában.
Szintén érdekes, hogy az egyetemisták körében a nyelvtanulás a

107

megélhetés mellé sodródott, vagyis az egyetemisták számára a
megélhetésnek kifejezetten fontos eszköze az idegennyelvtudás.
A szakkollégisták esetén a posztmateriális tengely szélső
értékét reprezentáló tanulás mellet megjelenik az önkéntesség,
mint motiváció is. Ennek hátterében elsősorban az állhat, hogy
a rövid távú (maximum egy év) külföldi utak két legtipikusabb
formája az önkéntesség és a különböző részképzésekre vonatkozó ösztöndíj programok. Érdekes, hogy a karrier – nyelvtanulás egyetemistáknál regisztrált „helycseréje” a szakkollégisták körében visszaállt az eredeti – 15-29 éveseknél – lokalizált
pozícióba. A nyelvtanulás, az új kihívásokkal és a tapasztalattal
együtt foglalja el az individuális önmegvalósítás szélsőértéket.
A karrier pedig az önmegvalósítás és a megélhetés motivációi
közé került vissza. Az új kihívások motivációja azonban egyértelműen az önmegvalósítás motivációs dimenziójába került. Érdekes azonban, hogy a nyelvtanulás és a tanulás értékei a szélső
értékektől elszakadva a tengelymetszetek irányába mozdultak el,
amely arra enged következtetni, hogy a szakkollégisták erre a
két jelenségre olyan hídként tekintenek, amely révén a különböző motivációikat megvalósítják.
Összegezve tehát bát a teljes 15-29 éves lakossághoz képest az
egyetemisták körében is megjelenik a tanulás-karrier – megélhetés-nyelvtanulás szemantikai hozzárendelés a szakkollégisták
körében a tanulás és a nyelvtanulás olyan tudatos eszköz értékké
válik, amely révén bármely más motiváció megvalósítható lehet.

Motivációs csoportok
A következőkben az egyes értékeket felhasználva elkülönítjük a
különböző motivációs típuskat. A módszertani fejezetben bemutatott klaszterezési eljárás segítségével négy olyan klaszter
találtunk, amelyek kifeszítik a motivációs teret. Az alábbi ábrán
az „említette” válaszok arányát tüntettük fel.
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Motivációs típusok

3. ábra Forrás: Magyar Ifjúság 2016

1. Klaszter: Anyagilag motiváltak
a. Az átlagosnál fontosabb motivációk: megélhetés
b. Az átlagosnál kevésbé fontos motivációk: karrier, tapasztalatszerzés, új kihívások, tanulás, nyelvtanulás, családi okok,
önkéntesség, itthoni politikai helyzet.
c. Ezt a klaszter azok a válaszadók alkotják, akik csak a jobb
megélhetés miatt mennének külföldre, sem más ideológia, sem
individuális okok nem motiválják őket.
2. Klaszter: Önmegvalósítók
a. Az átlagosnál fontosabb motivációk: karrier, megélhetés,
tapasztalatszerzés, új kihívások, nyelvtanulás, tanulás
b. Az átlagosnál kevésbé fontos motivációk: családi okok, önkéntesség, itthoni politikai helyzet.
c. Bár a klaszter tagjai számára kiemeltem fontos a megélhetés az elsődleges motivációk közé az önmegvalósítás különböző
értékei tartoznak.
3. Klaszter: Család centrikusok
a. Az átlagosnál fontosabb motivációk: családi okok, itthoni
politikai helyzet
b. Az átlagosnál kevésbé fontos motivációk: megélhetés. karrier, tapasztalatszerzés, új kihívások, tanulás, nyelvtanulás, önkéntesség
c. Ebben a klaszterben azok a fiatalok tömörülnek, akik szá-
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mára ugyan fontos a megélhetés azonban mégis a családjuk miatt mennének elsősorban külföldre.
4. Klaszter: Ideológiailag motiváltak
a. Az átlagosnál fontosabb motivációk: tanulás, önkéntesség,
itthoni politikai helyzet
b. Az átlagosnál kevésbé: karrier, megélhetés, tapasztalatszerzés, új kihívások, nyelvtanulás, családi okok
c. Ebbe a klaszterbe azok fiatalok kerültek, akik számára kevésbé fontosak a külföldi élet anyagi és individuális dimenziói,
motivációik elsősorban ideológia (értékracionális) szempontok
szerint szerveződnek.

4. ábra Forrás: Magyar Ifjúság 2016

A négy klaszter térbeli relációját jól szemlélteti a fenti ábra,
amely alapján megállapíthatjuk, hogy a klaszterek két tengely
mentén szerveződnek. Az egyik egy anyagi - ideológiai tengely,
a másik pedig a család – önmegvalósítás dichotóm fogalmainak szélső értékeit reprezentálja. A négy klaszter közül kettő
alapvetően értékracionális kettő pedig célracionális motivációkat tömörít. Előbbi közé a család és az ideológiai motivációkat
tömörítő, utóbbi közé pedig az önmegvalósítás és a megélhetés
motivációit tömörítő klaszterek tartoznak.
A következőkben az egyes klaszterek társadalmi-gazdasá-
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gi-kulturális helyzetét próbáljuk meg felderíteni. Vagyis a kvantitatív adatok kvalitatív jellegűen közelítjük meg és megpróbálunk különböző életviteli (Lebensführung3) (Weber 1987) csoportokat4 körül rajzolni5.
Klaszter: Anyagilag motiváltak
• A fiatalok közel fele (41.7% százaléka) sorolható ebbe a
klaszterbe
• A modernizációs jellegű demográfia mutatók6 alapján elmondható, hogy a megkérdezettek körében a szakmunkás, a
szüleik körében pedig az általános iskolai végzetséggel rendelkezők felülreprezentáltak. A szülök foglalkozását tekintve nagyobb

3 Weber szerint az életvitel olyan értékeket és cselekvési módokat jelöl,
amelyben egy adott társadalmi csoportosuláshoz tartozás fejeződik ki.
4 Az életvitel fogalmához lásd még: Kemény 1972
5 Persze egy ilyen vállalkozás mindig „veszélyes”, hiszen könnyen abba
a csapdába eshetünk, hogy a konstruált ideáltípusokat általános érvényű
tényigazságokként kezeljük. Fontos tehát leszögezni, hogy az egyes
motivációs csoportok nem állnak determinisztikus kapcsolatban a vizsgált
háttérváltozókkal.
6 Modernizációs jellegű demográfiai változók: Szülők végzettsége,
Megkérdezett végzettsége, Jövedelmi helyzet szubjektív megítélése, Szülők
foglalkozása
Tőketípusok Kulturális tőke: Szülők végzettsége, Otthon lévő könyvek száma
– Főkomponens; Anyagi tőke: Család jövedelme, Jövedelem szubjektív
megítélése.
Világnézet: Vallásos Önbesorolás, Szavazna -e a választásokon, Kire
szavazna, a mintaáltaghoz képest leginkább felül, illetve alul reprezentált
három érték.
Jövőkép: Konkrét tervei vannak a jövőre nézve (Igen/Nem);
Kapcsolati háló: Hány online / Hány offline barátja van
Szabadidős tevékenységek: az átlaghoz képest leginkább felül vagy alul
reprezentált három tevékenység (Milyen gyakran jár Ön…)
Kultúrafogyasztás: Színház, Art-Mozi, Mozi, Könyvtár, Komolyzenei koncert,
Könnyűzenei koncert, Könyvesbolt, Kiállítás, Opera (Főkomponens)
Sport: Végez-e rendszeresen testmozgást, sportol-e (a kötelező testnevelési
órán kívül)?
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arányban vannak jelen a segédmunkások, a jövedelmi helyzetre
vonatkozóan pedig a minta átlagnál nagyobb arányban nyilatkoztak úgy a válaszadók, hogy anyagi gondjaik vannak, vagy
éppen, hogy kijönnek a jövedelmükből.
• Az egyes tőke típusokkal való ellátottságukat megvizsgálva
megállapítható, hogy ebben a csoportban felül reprezentáltak az
alacsony kulturális tőkével és alacsony anyagi tőkével rendelkezők.
• A világnézeti dimenziókat elemezve elmondható, hogy ebben a csoportban az átlagosnál nagyobb arányban vannak jelen
azok, akik magukat nem vallásosnak tekintik. Az átlaghoz képest leginkább felülreprezentált értékek a nemzet biztonság és a
család biztonsága a leginkább alul reprezentáltak pedig a hit és a
tradíciók. Politikai valamivel alacsonyabb az átlagosnál, a minta
átlagnál nagyobb arányban vannak azok, akik nem szavaznának
a választásokon.
• A vonatkozó klaszter jövőképe minden vizsgált szempontból átlagosnak tekinthető.
Az átlagnál valamivel kiterjedtebb online kapcsolatihálóval
rendelkeznek, offline baráti társaságuk átlagos méretű.
• A szabadidőstevékenységeket megvizsgálva elmondható,
hogy az átlagnál szignifikánsan ritkábban járnak a csoport tagjai színházba, könyvtárba és konditerembe, ezzel összhangban
a kultúra fogyasztásuk alacsony, és az átlagnál ritkábban sportolnak.
Klaszter: Önmegvalósítók
• A fiatalok ötöde (20% százaléka) sorolható ebbe a klaszterbe
• A modernizációs jellegű demográfia mutatók alapján elmondható, hogy mind a megkérdezettek, mind pedig a szüleik
esetén felülreprezentáltak az érettségivel vagy magasabb végzetséggel rendelkezők. A szülők körében kiemelten magas a szellemi-diplomás foglalkozásúak száma. A minta átlagnál lényegesen nagyobb arányban vannak jelen ebben a csoportban má-
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sodikgenerációs diplomások, a jövedelmi helyzet esetén pedig
nagyobb arányban nyilatkoztak úgy a válaszadók, hogy gondok
nélkül élnek.
• Az egyes tőke típusokkal való ellátottságukat megvizsgálva
megállapítható, hogy ebben a csoportban felül reprezentáltak a
magas kulturális tőkével és magas anyagi tőkével rendelkezők.
• A világnézeti dimenziókat elemezve elmondható, hogy az
átlaghoz képest leginkább felülreprezentált értékek a közösség,
a tehetség és az érdekes élet, a leginkább alul reprezentáltak pedig a hit és a hatalom. Politikai aktivitásuk kiemelten magasnak
tekinthető, azonban a mintaátlagnál nagyobb arányban vannak
jelen azok, akik bizonytalanok pártpreferenciájukat illetően.
• A vonatkozó klaszter jövőképet megvizsgálva elmondható, hogy felül reprezentálta a tudatos jövőképpel rendelkezők,
az átlagnál szignifikánsan nagyobb arányban, nyilatkoztak úgy,
hogy konkrét terveik vannak a jövőre nézve és hogy számolnak
a tettei következményével.
• Ez a csoport mind az offline mind pedig az online térben
átlagos kiterjedtségű kapcsolatihálóval rendelkezik.
• A szabadidőstevékenységeket megvizsgálva elmondható,
hogy az átlagnál szignifikánsan gyakrabban járnak a csoport
tagjai könyvtárba, edzőterembe és könyvesboltba ezzel összhangban a kultúra fogyasztásuk magas és rendszeresen sportolnak is.
Klaszter: Család centrikusak
• A fiatalok 11% sorolható ebbe a klaszterbe
• A modernizációs jellegű demográfia mutatók alapján elmondható, hogy a minta átlaghoz képest - nincsenek szignifikáns különbségek.
• Az egyes tőke típusokkal való ellátottságuk is átlagosnak
mondható.
• A világnézeti dimenziókat megvizsgálva elmondható, hogy
ebben a csoportban az átlagosnál nagyobb arányban vannak jelen azok, akik magukat maguk módján vallásosnak tekintik. Az
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átlaghoz képest leginkább felülreprezentált értékek a biztonság
és a harmónia a leginkább alul reprezentáltak pedig a tehetség,
az érdekes élet és a hit.
• A vonatkozó klaszter jövőképe minden szempontból átlagosnak mondható.
• Ez a csoport az offline térben átlagos az online térben pedig
átlagosnál alacsonyabb kiterjedtségű kapcsolatihálóval rendelkezik.
• A szabadidőstevékenységeket elemezve elmondható, hogy
az átlagnál szignifikánsan gyakrabban járnak a csoport tagjai
sörözőbe, hangversenyre és operába mindazonáltal kultúra fogyasztásuk mindent egybevetve átlagosnak tekinthető.
Klaszter: Ideológiailag motiváltak
• A fiatalok bő egynegyede (27%) sorolható ebbe a klaszterbe
A modernizációs jellegű demográfia mutatók alapján megállapítható, hogy felülreprezentáltak a második generációs értelmiségiek.
• Az egyes tőke típusokkal való ellátottságukat megvizsgálva
megállapítható, hogy a csoport tagjai magas kulturális és átlagos
társadalmi tőkével rendelkeznek.
• A világnézeti dimenziókat elemezve elmondható, hogy ebben a csoportban az átlaghoz képest leginkább felülreprezentált
értékek a hit és a tradíciók a leginkább alul reprezentáltak pedig a nemzet és a családbiztonsága illetve a szabadság. Politikai
aktivitásuk magas és az átlagosnál nagyobb a Fidesz szavazók
aránya.
• A vonatkozó klaszter átlagos jövőképpel rendelkezik.
Ez a csoport az online térben átlagos az offline térben viszont
alacsony kapcsolati hálóval rendelkezik.
• A szabadidőstevékenységeket megvizsgálva elmondható,
hogy az átlagnál szignifikánsan ritkábban járnak a csoport tagjai
sörözőbe, étterembe és moziba mindazonáltal kultúra fogyasztásuk mindent egybevetve átlagosnak tekinthető.
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Összegezve megállapítható, hogy a bizonyos szempontból
célracionálisnak tekinthető motivációs klaszterek jól körül határolható specifikus szocio-demográfia hátérrel rendelkeznek. A
megélhetés motivált klaszterbe a minden szempontból rosszabb
helyzetben élők tömörülnek, az önmegvalósítás klaszterben pedig egyfajta társadalmi-gazdasági-kulturális elit körvonala rajzolódik ki. A két értékracionális klaszter esetén sokkal kevésbé
meghatározó a szocio-demográfia háttér inkább a család és a
különböző ideológiai motivációk feszülnek egymásnak. Fontos
azonban megemlíteni, hogy az ideológiailag motivált klaszter
az átlagosnál sokkal magasabb kulturális tőkével rendelkezik,
vagyis a létviszonyok sajátszerű hatásmechanizmusai itt nem
materiális, hanem immateriális javak mentén körvonalazódnak.
A következőkben megvizsgáljuk, hogy alakul az egyes csoportok megoszlása az egyetemisták és szakkollégisták specifikus
alcsoportjaiban. Hipotézisünk szerint mind az egyetemisták,
mind pedig a szakkollégisták körében felülreprezentáltak lesznek a második klaszterbe tartozók.

5. ábra: Forrás: Magyar Ifjúság 2016

Feltételezésünket a fenti ábra egyértelműen megerősíti. Míg
a 15-29 évesek relatív többsége az anyagilag motivált klaszterbe
tartozik, addig már az egyetemisták relatív többsége is inkább az
önmegvalósítás típusába sorolható. A szakkollégistáknak már az
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abszolút többsége 60 százaléka tartozik ebbe a klaszterbe, vagyis
számukra messze az önmegvalósítás a legfontosabb motiváció.
Érdekes, hogy a család által motiváltak aránya nem változik számottevően, ez ismételten azt sugallja, hogy ez bizonyos értelemben a létviszonyoktól szabadon lebegő motivációja a külföldre
vándorlásnak. Érdekes, hogy a szakkollégisták körében szignifikánsan visszaesik az ideológiailag motiváltak aránya is, ennek
elsődleges oka nem az önkéntesség és a tanulás fontosságának
visszaesése, hanem azok önmegvalósításba beolvadása. Vagyis
míg a 15-29 éveseket reprezentáló klaszterstruktúra centrodjai
megfelelnek az egyetemistákat reprezentáló klaszterstruktúra
centroidjainak addig a szakkollégista minta alapvetően eltérő
mintázatokat követ. Ha keresztbe tesszük a két tipológiát világossá válnak ezek az eltérések: a szakkollégista önmegvalósítás klaszter harmada tanulásmotivált, közel negyven százaléka
poszt - materiális önmegvalósító, további harminc százaléka
pedig materiális-önmegvalósító. Az anyagilag motivált klaszter
fele család centrikus és további ötven százaléka posztmateriális
– önmegvalósító. A család centrikus klaszter közel 80 százaléka itt is család centrikus (további 20 százaléka posztmateriális
önmegvalósító), végül pedig az ideológiailag motivált klaszter
közel 90 százaléka a posztamteriális- önmegvalósítók kör került.
Szakkollégiumi klaszterek

6. ábra Forrás: HÖÖK

A fent látható ábra segítségével összegezve megállapítható,
hogy a szakkollégium olyan specifikus közeget jelent, amely
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lényegében teljesen szublimálja a tisztán anyagi motivációkat.
Ezek a motivációk tisztán nem is jellennek meg vagy a család
vagy pedig a posztmateriális – önmegvalósítás motivációs típusiba olvadnak be. Általánosan elmondható, hogy a szakkollégisták relatíve többsége a posztmateriális – önmegvalósító klaszterbe tartozik, ezt követi a család centrikus klaszter, majd pedig
a tanulás és materiális megvalósítás által motivált klaszter.

Konklúzió
Tanulmányunk első részében leíró statisztikai eszközökkel
megvizsgáltuk, hogy hogyan alakul az elvándorlás motivációs
struktúrája a fiatalok és a szakkollégisták körében. Eredményeink szerint a szakkollégisták – még az egyetemistákhoz képest
is - kiemelkedően motiváltak arra, hogy hosszabb vagy rövidebb
külföldön éljenek. Kimutattuk azt is, hogy mind egyetemisták,
mind a pedig a szakkollégisták számára kevésbé fontos motiváció a megélhetés, ehelyett a tapasztalatszerzés, a kihívások és
a tanulás dimenziói kerülnek a fókuszba. Elmondható továbbá,
hogy a szakkollégisták az egyetemisták szűrt csoportjához viszonyítva is fontosabb motivációnak tartják ezt a három „értéket”.
Elemzéseink második felében megvizsgáltuk az elvándorlási motivációk tereit. Legfontosabb szakkollégistákra vonatkozó megállapításunk szerint a vizsgált csoport tagjai számára a
külföldi- tanulás és nyelvtanulás olyan eszközértékként jelenik
meg, amely révén a többi cél motiváció is megvalósítható, feltételezhetjük tehát, hogy a szakkollégisták mind azonos korú
társaikhoz képest mind pedig az egyetemistákhoz képest tudatosabban készülnek ezekre.
Vizsgálódásaink harmadik részében k-központú nem hierarchikus klaszterezési eljárás segítségével négy fő motiváció csoportot különítettünk el. Ezek közül kettő az anyagi - ideológiai
tengelyen helyezkedik a másik két klaszter pedig a család – önmegvalósítás dichotóm fogalmainak szélső értékeit reprezentál-
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ja. A négy klaszter közül kettő alapvetően értékracionális kettő
pedig célracionális motivációkat tömörít. Előbbi közé a család
és az ideológiai motivációkat tömörítő, utóbbi közé az önmegvalósítás és a megélhetés motivációit tömörítő klaszterek tartoznak. A bizonyos szempontból célracionálisnak tekinthető motivációs klaszterek jól körül határolható specifikus szocio-demográfia hátérrel rendelkeznek. A megélhetés motivált klaszterbe
a minden szempontból rosszabb helyzetben élők tömörülnek, az
önmegvalósítás klaszterben pedig egyfajta társadalmi-gazdasági-kulturális elit körvonala rajzolódik ki. A két értékracionális
klaszter esetén sokkal kevésbé meghatározó a szocio-demográfia háttér inkább a család és a különböző ideológiai motivációk feszülnek egymásnak.
Az egyes motivációs típusok vizsgált csoportonkénti összevetése révén megállapítható, hogy míg a 15-29 évesek körében
az anyagilag motiváltak vannak a legnagyobb arányban, addig
az egyetemisták körében már felülreprezentáltak az önmegvalósítás különböző formái által motiváltak. A szakkollégisták esetén a tiszta anyagi motiváció teljesen eltűnik és az megélhetés
motiváció értékei a család és posztmateriális önmegvalósítás
motivációs típusaiba oldódnak bele. A szakkollégista mintán
specifikált klaszterstruktúra révén megállapítható, hogy hogy a
szakkollégisták relatíve többsége a posztmateriális – önmegvalósító klaszterbe tartozik, ezt követi a család centrikus klaszter,
majd pedig ezt követik a tanulás és materiális önmegvalósítás
motivációs típusai.
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