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CZEGLÉDI CSILLA-JUHÁSZ TÍMEA 

A felsőfokú iskolaválasztást meghatározó tényezők 

nappali szakos hallgatók körében  

Bevezetés 

Jelen tanulmány egy kvantitatív kutatás eredményeit mutatja be, amely vizsgálat a felsőokta-

tásban tanuló, nappali hallgatók iskolaválasztását befolyásoló tényezőket kutatta. Habár a vizs-

gálat nem reprezentatív, ám a szerzők úgy vélik, hogy egy képet ad a hazai diákok döntését 

motiváló és demotiváló faktorokról. A kutatás eredményei azt igazolták, hogy a kardinális té-

nyezők alapvetően a személyiségi érdeklődésből eredeztethetők,  ám a szociális környezet ha-

tása is számottevő a döntéshozatalban. A tanulmány részletesen tárgyalja ezeket a faktorokat, 

illetve rávilágít az egyes tényezők közötti összefüggésekre.  

A továbbtanulásra ható tényezők a szakirodalom alapján 

A felsőoktatás szerkezetét nagyon sok tényező alakítja pl.: gazdasági, társadalmi környezet, 

oktatáspolitika. Ugyanakkor az ország versenyképességét alapvetően befolyásoló, alakító té-

nyezők, mint a népesség iskolázottsága, foglalkoztatottsági szintje, a társadalmi különbségek 

alakulása a felsőoktatásban zajló folyamatok közvetlen gyakorolnak hatást. 

A 20121-es évről a 2013-es évre mind a jelentkezők, mind a felvettek számában visszaesés 

mutatkozott. Az idei évben viszont a jelentkezettek száma  mintegy 10 ezer fővel, a felvettek 

száma pedig nagyjából 1300-zal haladta meg a 2013-as évben jelentkezettek, illetve felvettek 

számát. Ha a bejutási arányokat nézzük, akkor az előző évekhez képest csökkent, idén 69,7%-

os lett. Érdemes megnézni a felvettek megoszlását a képzési szintek szerint. A felvettek 64%-

a alapképzésben, a 20%-a valamilyen mesterképzésen kezdheti meg tanulmányait. Az előző 

évekhez képest az alapképzésre felvettek aránya csökkent, míg a mesterképzésre felvettek ará-

nya nőtt. Jóval kisebb arányban kezdik meg tanulmányaikat az osztatlan mesterképzésen, va-

lamint a felsőoktatási szakképzésen a hallgatók (8-8%). Az előző évekhez képest mind a két 

képzési szint részesedése nőtt. 

A leendő hallgatók döntésénél a pályaválasztást, illetve az intézményválasztást érdemes 

külön vizsgálni. A jól megfontolt, a képességekhez, az eddig elért tudáshoz és az anyagi hely-

zethez jól illeszkedő reálisabb intézmény- és szakválasztás bizonyára csökkentené a lemorzso-

lódó, a felsőoktatási intézményekből végül kimaradó hallgatók számát is  (Csuka-Szívós, 

2010). Számos tanulmány a felsőfokú iskolai végzettség és a foglalkoztatásban mért többlet-

hozam kapcsolatát, alakulását vizsgálta (Petőné Csuka I., 2014, 319.o.). Ezt az irányzatot az 

emberi tőke elméletek képviselik. 

A továbbtanulási aspirációk vizsgálata nem új keletű. A legkorábbi kutatások a család, a 

származás hatását vizsgálták. Kiemelendő Coleman elmélete, aki megállapította, hogy a szülő-

                                                      
1 2012-ben állami intézkedésként csökkentették az államilag finanszírozott férőhelyek számát a  felsőokta-

tásban. Az intézkedés elsődleges célja a strukturális munkanélküliség felszámolása volt.  
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gyermek kapcsolat, és a szülők közötti kapcsolatok erőssége növeli a diákok iskolai teljesít-

ményét (Coleman, 1988). A jobb, biztonságosabb kapcsolati közösség nagyobb esélyt biztosít 

a továbbtanuláshoz. Számos vizsgálat az iskolák, a diákok társadalmi összetétele, illetve az 

iskolák és a szülők kapcsolatával, és ezek hatásmechanizmusával foglalkozott.  

Egy másik csoport a továbbtanulást, mint beruházási döntést kutatja. Ez az aspektus az 

emberi tőke elméletek csoportjába tartozik. Az oktatásban résztvevő egyénnek a közvetlen és 

a közvetett költségei is felmerülnek a képzéshez kapcsolódóan (Schultz, 1983 , 110.o.). A ma-

gasabb keresettel rendelkező szülők, vagy az oktatás mellett munkát vállaló diákok számára 

az azonos szintű tanulmányi költség alacsonyabb haszonáldozattal bír. A jövedelem csak abban 

az esetben jelentene korlátot, ha nem lehetne hitellel csökkenteni a költségek anyagi terhét. 

Magyarországon hasonlóan a környező EU országokhoz lehet hitel segítségével a finanszírozni 

a tanulmányi költségeket2. 

Későbbi vizsgálatok hangsúlyozzák a lakóhely közelségének az intézményválasztásban be-

töltött szerepét (Fábri 2010, Felsőoktatási jelentések 2010), és megállapították, hogy a jelent-

kezők elsősorban a lakóhelyükhöz közelebbi intézményeket preferálják. Az intézmény-válasz-

tásnál szerepet játszik a földrajzi távolság, de a szakválasztásnál nem.  

Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók 

elvárásai is. A tudás egyre inkább a munkaerőpiaci versenyképesség alapjává válik (Czeglédi, 

Juhász, 2013). Az utóbbi években előtérbe kerültek a képességeket, kompetenciákat 

munkaerőpiaci megfelelés szempontjából vizsgáló kutatások (az oktatási intézmények DPR-

felmérései; Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. felmérései). Ezek a felmérések hosszú távon 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmények a munkaerőpiaci változásokra, az ak-

tuális elvárásokra gyorsabban reagáljanak és innovatív, jó szakmai felkészültségű pályakezdő-

ket tudjanak kibocsátani a munka világába. 

Elindult egy EU-s kezdeményezés is a kompetenciaalapú képzésleírások létrehozására. A 

kezdeményezés jó lehetőség a munkaerő-piac elvárt kompetenciáinak, és az oktatási intézmé-

nyek által fejlesztett kompetenciák összehangolására, amely hozzájárul az emberi erőforrás 

optimális felhasználásához. Emellett az EU 2020 stratégia egyik programja az „Új munkahe-

lyekhez szükséges új készségek" is a kapcsolatépítést szorgalmazza és támogatja a felsőoktatás 

és a munkaerőpiac között. 

A felsőoktatással foglalkozó szakirodalmak kiemelik, hogy ma már szükség van a képes-

ségek, készségek folyamatos fejlesztésére, megújítására. Az élethosszig tartó tanulás által 

könnyebben alkalmazkodhatnak az új feltételekhez, illetve szükség esetén pályát válthatnak, 

és így segíthetik a munka nélkül töltött időszak rövidítését, a társadalom termelékenységének 

növekedését (Kiss-Répáczki, 2012, 15.o.). 

A kutatás bemutatása 

A szakirodalom rövid összefoglalójából látható, hogy a kérdés most különösen aktuális Ma-

gyarországon. Nem véletlen tehát, hogy az idei évben egy kutatás kezdeményezése történt an-

nak megismerésére, hogy a már a felsőoktatási rendszerben tanuló diákok, milyen tényezők 

hatására döntöttek az adott tanulmányok és oktatási intézmény mellett. A vélemények megis-

merése céljából az idei év őszén egy kvalitatív, illetve később egy kvantitatív vizsgálat zaj lott, 

                                                      
2 2014-ben Magyarországon két típusa igényelhető a diákhitelnek: Szabad felhasználású diákhitel (Diákhitel 

1), és a kötött felhasználású diákhitel (Diákhitel 2) (www.diakhitel.hu) 
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amely alapvetően a diákok karrier és család elképzeléseit próbálta meg feltérképezni, így a 

kutatásnak részét képezte a mostani tanulmány vizsgálati területe is.  

A felmérés két részből állt. Az első részében kvalitatív vizsgálatot történt, amely során 19 

nappali szakos hallgatóval készült mélyinterjú a téma megismerése céljából, majd az így szer-

zett tapasztalatok alapján történt egy kérdőív összeállítása a kérdés, és az összefüggések mé-

lyebb megismerése céljából. A mélyinterjú elkészítése során a diákokkal külön-külön valósult 

meg a beszélgetés, így válaszadások során interjú alanyok nem befolyásolták egymást. Az in-

terjú első része az iskolaválasztás indokaira próbált meg rávilágítani, illetve azokra a befolyá-

soló tényezőkre, amelyek hatással voltak a felsőfokú tanulmányokat célzó döntések meghoza-

talában. A mélyinterjúk alapvető üzenete az volt, hogy a megkérdezett fiatalok, habár alapve-

tően saját elhatározásból döntöttek tanulmányaikról, karrierútjukról, ám a választásukra köz-

vetetten, determináló hatása volt a környezetnek. Így a választási motivációjukat befolyásolta 

a családtagok korábbi karrierútjainak tapasztalatai, a család érzelmi és anyagi támogatási le-

hetőségei, a tág környezet, így a lakóhely kínálta oktatási lehetőségek, valamint a terület 

munkaerőpiaci adottságai. 

Ezekre a tapasztalatokra építkezve történt a kérdőív összeállítása, amely 5 db nyitott kér-

désen kívül, többségében zárt kérdésekből állt. A kérdőív nominális, ordinális és metrikus ská-

lákra épült. A válaszadók interneten keresztül tudtak válaszolni a kérdésekre. 483 db kitöltött 

kérdőív volt, amelyek közül 7 db nem volt értékelhető, így azok kihagyásra kerültek a kutatás-

ból. A vizsgálat során tehát 476 db kérdőív feldolgozása történt meg. Habár kutatás nem te-

kinthető reprezentatívnak, mégis vélhető, hogy egy képet ad a jelenlegi gyakorlatról. A kérdő-

ívek kiértékelése egy-és többváltozós statisztikai módszerek segítségével történt, így többek 

között kereszttábla-elemzés, ANOVA-teszt került felhasználásra az összefüggések megisme-

rése céljából. A kutatási eredmények publikálása a minta bemutatásával kezdődik.  

A kérdőívet 476-an töltötték ki értékelhetően, amelyből 148 férfi és 328 női válaszadó volt. 

A kutatásban résztvevők lakóhelyüket tekintve 59,5%-ban Közép-Magyarországról származ-

tak, vagyis közel 60%-uk hazánk legfejlettebb régiójában éltek. A válaszadók lakóhelyének 

további regionális felosztása a következőképpen alakult: 23,1%-a Észak-Magyarország, 7,6%-

a Dél-Alföld, 4,4%-a Közép-Dunántúl, ugyanilyen százalékban a Nyugat-Dunántúl, és végül 

1,1%-ban a Dél-Dunántúl. A kérdésekre válaszolók átlagosan 21 évesek voltak, a legfiatalabb 

kutatási résztvevő 18, míg a legidősebb 41. 

Valamennyi kérdőív kitöltő nappalis hallgató volt. A diákok 20%-ban első éves diákok 

voltak, 44,5%-ban másodévesek, 22,1%-ban harmadéves tanulók, 9,4%-ban negyedéven ta-

nultak, míg 4%-uk ötödéves hallgató volt. 

A tanulmányokat vizsgálva legnagyobb arányban (32,8%-ban) társadalomtudományi terü-

leten tanultak, 14,7%-ban műszaki területen, 8,4%-ban bölcsészettudományi szakokon, 3,2%-

ban pedagógia tanulmányokat folytattak, 1,7%-ban orvosi, illetve ugyanennyien művészeti ok-

tatásban részesültek, míg 31,1%-ban egyéb tudományterületen voltak aktív hallgatók. A tekin-

tetben, hogy milyen tudományterületen voltak diákok a fiatalok a vizsgálatban, a nem alapján 

szignifikáns összefüggést tudtunk kimutatni (Pearson-féle Khi-négyzet: 105,679 df: 7 szign.: 

,000 p<0,05), és a Cramer V: ,471 szign.: ,000 p<0,05 közepesnél gyengébb kapcsolatot igazolt. 

Az alábbi táblázat a nők és a férfiak megoszlását foglalta össze tudományterületek szerint: 
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1. táblázat: A nemek megoszlása tudományterületek alapján 

    A kitöltő neme 
Összesen 

Tudományterület    Nő Férfi 

Bölcsészettudomány 
Fő 30 10 40 

% 9,1% 6,8% 8,4% 

Társadalomtudomány 
Fő 128 28 156 

% 39,0% 18,9% 32,8% 

Műszaki tudomány 
Fő 13 57 70 

% 4,0% 38,5% 14,7% 

Agrártudomány 
Fő 19 12 31 

% 5,8% 8,1% 6,5% 

Orvostudomány 
Fő 7 1 8 

% 2,1% 0,7% 1,7% 

Művészettudomány 
Fő 7 1 8 

% 2,1% 0,7% 1,7% 

Pedagógiai tanulmány 
Fő 14 1 15 

% 4,3% 0,7% 3,2% 

Egyéb 
Fő 110 38 148 

% 33,5% 25,7% 31,1% 

Összesen 
Fő 328 148 476 

% 68,9% 31,1% 100,0% 
 

A táblázat alapján elmondható hogy a mintában szereplő hölgyek leginkább a társadalom-

tudományi, a bölcsészettudományi és az egyéb tanulmányokat folytatták, míg a férfiak eseté-

ben a műszaki tanulmányok, a társadalomtudomány és az egyéb képzések voltak a leggyako-

ribbak. 

A kérdőív rákérdezett arra, hogy alapvetően miért jelentkeztek az adott szakra a diákok. A 

válaszokból kiderült, hogy a tanulók elsősorban a saját érdeklődési körüknek megfelelő intéz-

ményt és tudomány területet választották. A döntésüket továbbá jelentősen befolyásolta, hogy 

a későbbi karrierjükhöz mennyire piacképes szakon tanulnak tovább, és ez a tanulmány mi-

képpen járul hozzá számukra majd a későbbi megélhetéshez. A vizsgálat idején a tandíj kérdése 

már bizonyos szakokat érintett, de hatása még marginális volt a diákok döntési motivációjában. 

Az alábbi táblázat a felsőfokú tanulmányokra vonatkozó indokok gyakoriságát tartalmazza:  

2. táblázat: Indokok, amiért a diákok az adott szak mellett döntöttek 

Indokok  % 

Közelben csak ezt lehetett tanulni.  1 

Nem volt semmilyen különös indokom.  2 

Egyéb 2 

Szüleim döntése alapján kerültem erre a szakra.  2 

Anyagilag ezt a szakot engedhettem meg magamnak.  3 

Nem volt ötletem mást tanulni.  4 

Erre a szakra volt elegendő a pontszámom.  6 

Ezen a területen van szakmai kapcsolatom, ismeretségem.  8 

Ismereteim szerint ezen a területen könnyű elhelyezkedni.  12 

Ismereteim szerint ezen a szakterületen jól lehet keresni.  13 

Szerettem volna ezen a szakon tanulni, mert érdekel ez a tudományterület.  47 
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A kutatás megvizsgálta azt is, hogy az adott válaszok tekintetében található-e különbség a 

nemek tekintetében. A Khi-négyzet teszt alapján egyetlen indok esetében sem volt igazolható 

a nők és férfiak között a szignifikáns különbség. 

A vizsgálat kitért arra, hogy a megkérdezett fiatalok milyen anyagi és érzelmi támogatást 

kaptak a családjuktól a döntésüket illetően. Ezzel kapcsolatosan állítások kerültek megfogal-

mazásra, amelyet az 5 fokozatú Likert-skálán kellett a tanulóknak értékelniük. A teljes egyet-

értés az 5-öst jelentette, a teljes elutasítás az 1-est. A válaszokból egyértelműen kitűnt, hogy a 

felsőfokú tanulmányokat a diákok közeli hozzátartozói nagyjából támogatták és a szülők egyet 

értettek a gyermekük döntésével, igaz az anyagi támogatás területén a minta igen nagy szórást 

mutatott. Az alábbi táblázat e tekintetben mutatja a válaszokat:  

3. táblázat: „A családom anyagilag támogatja, hogy a felsőoktatásban tanuljak” 

állításra adott válaszok megoszlása 

Válaszok 
Gyakori-

ság % Átlag Szórás 

Egyáltalán nem 31 6,5 

4,10 1,26 

Többnyire nem 34 7,1 

Igen is, és nem is 68 14,3 

Nagyjából igen 67 14,1 

Teljes mértékben igen 276 58,0 

Összesen 476 100,0 

 

Az adatokból látható, hogy a megkérdezett fiatalok több, mint tizedénél a családok nem 

tudnak anyagi segítséget biztosítani a felsőfokú tanulmányokhoz. Ezt a hiányt próbálják meg 

kompenzálni a diákhitel konstrukciók, amely finanszírozási formát még 2001-ben vezette be 

az akkori kormány. A törekvés célja, hogy az univerzális, mindenki számára azonos feltételek-

kel felvehető hitel biztosítani tudja az egyetemisták és főiskolások mind megélhetési, mind 

pedig tanulmányi költségeit. Napjainkban többféle hiteltípus közül választhatnak a diákok, 

amelyek lehetnek mind szabad, mind pedig kötött felhasználású hitelek.  

A másik tanulmányi és megélhetési forrást a diákmunkák jelenthetik. A KSH 2010-es vizs-

gálatai azt mutatják, hogy a nappali szakos tanulók esetében az iskola melletti munkavégzése 

nem igazán jellemző. A Statisztikai Hivatal (2010) tanulmányából kiderül, hogy miközben a 

15 és 29 év közötti fiatalok foglalkoztatási aránya 30,61% volt, ezen belül a nappali oktatásban 

résztvevők aránya mindösszesen 5,3%. Az önálló keresetszerzés időszakonként is eltérő ará-

nyú. Miközben egész évben a diákszövetkezetek által biztosított munkában a dolgozó diákok 

56,1%-a, illetve egyéb munkában 47,4%-a dolgozott, addig ez az arány a vizsgaidőszakra visz-

szaesett 7,1%-ra, illetve 4,2%-ra. 

Tanulságos volt, hogy a fiatalok mintegy 66%-nál a családtagok nem azon a pályán dol-

goznak, amelyet most az adott diák tanul, miközben 14%-uk teljes mértékben azt a hivatást 

követte, mint a szülők egyike. 

A kérdőívek kiértékelésénél megvizsgálásra került, hogy a szülők érzelmi és anyagi támo-

gatottságát mennyire befolyásolja, hogy milyen szakon tanultak a diákok. Az egyutas ANOVA 

vizsgálat nem mutatott szignifikáns különbséget tudományterületenként. A  felsőfokú tanulmá-

nyoknak a szülők által történő anyagi és érzelmi támogatása a tekintetben sem mutatott szig-

nifikáns eltérést, hogy a megkérdezettek családtagjai fizikai, avagy szellemi foglalkozásúak 
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voltak-e. Kivétel csak egy esetben volt, azoknál a családoknál, ahol az édesanya szellemi fog-

lalkozású. Itt az anyagi támogatás hajlandóságánál tapasztalható volt a különbség Levene -

teszt: 2,328 szign.: ,128 p>0,05, F: 5,818 szign.: ,016 p<0,05, igaz, a megmagyarázott hányad 

elenyésző volt: E2 =0,012. Az átlagokat megvizsgálva a nem szellemi foglalkozású édesanyák 

esetében az anyagi támogatottság kevésbé volt jellemző, mint a szellemi foglalkozású anyákat 

tekintve, bár a szerzők véleménye szerint ez alapján még nem vonható le messzemenő követ-

keztetés, miután nem volt információ a családok anyagi helyzetéről. 

Az alábbi táblázat a „A családom anyagilag támogatja, hogy a felsőoktatásban tanuljak” 

állításokkal kapcsolatos átlagokat és szórásokat foglalja össze, az édesanyák foglalkozása alapján: 

4. táblázat „A családom anyagilag támogatja, hogy a felsőoktatásban tanuljak” 

állításokkal kapcsolatos átlagokat és szórásokat foglalja össze, az édesanyák 

foglalkozása alapján 

Állítás 
Édesanyám szellemi foglal-

kozású N Átlag Szórás 
Standard 

hiba 
    

A családom anyagilag támogatja, 

hogy a felsőoktatásban tanuljak.  

Nem 167 3,91 1,325 ,103 

Igen 309 4,20 1,214 ,069 

  
Édesanyám fizikai foglal-

kozású 
        

A családom anyagilag támogatja, 

hogy a felsőoktatásban tanuljak.  

Nem 365 4,11 1,265 ,066 

Igen 111 4,07 1,248 ,118 

 

A diákok véleménye alapján a szüleik foglalkozása jellemzően (57,1%) nem befolyásolta 

a felsőoktatási tanulmányukra vonatkozó döntésüket, míg 38,7%-ban pozitívan és 4,2%-ban 

negatívan. Hasonló eredmény volt a tekintetben is, hogy a szülők karrierútja milyen hatással 

volt a diákok választására. Ez alapján 53,4%-ban nem volt befolyásoló tényező, 41,6%-ban 

pozitívan, míg 5%-ban negatív példaként szolgált a fiataloknak. 

A vizsgálatok során az is kiderült, hogy a diákok 34,7%-a lesz első diplomás a családban. 

Érdekes volt látni, hogy a szülők érzelmi és anyagi támogatása a felsőfokú tanulmányokat 

illetően nem mutatott különbséget a tekintetben, hogy a megkérdezett diák első diplomás lesz -

e a családban vagy sem. 

A kérdőív részletesen tárgyalta, hogy a diákok hogyan látják, mik befolyásolják leginkább a 

felsőfokú tanulmányok sikerét. Ez alapján a tanulóknak több tényezőt kellett rangsorolniuk a fon-

tosságuk alapján. Az alábbi táblázat az eredmények értékelése után kapott rangsort foglalja össze: 

5. táblázat: Tényezők, 

amelyek a diákok felsőfokú tanulmányaik sikerét befolyásolják 

Tényezők Rangsor 

Tandíj 5 

Előzetes középiskolai tanulmány 2 

Iskolán kívüli diákmunka 7 

Iskola és az otthon közötti távolság 6 

Család 1 

Csoporttársak 3 

Külön órák 8 

Kapcsolatok 4 
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A táblázat alapján megállapítható, hogy a sikert jellemzően a család, az előzetes iskolai 

tanulmányok, az iskolai társak biztosíthatja. Mint az iskolai választásnál, ennél a kérdésnél is 

a tandíj szerepe még háttérbe szorult. 

Tény azonban, hogy a diákok 66,8%-a úgy látja, hogy a jövőbeli terveit nem tudná megva-

lósítani anélkül, hogy egyetemre, avagy főiskolára ne járjon. E kérdésben a nők és férfiak kö-

zött nem találtunk szignifikáns véleménykülönbséget, a nők 68,9%-a a férfiak 62,8%-a gon-

dolkodott így. A diákok 24,8%-a 3 évet, 22,1%-a 4 évet, 30%-uk 5 évet, míg 23,1%-a több 

mint öt évet gondol, hogy a felsőoktatásban el fog tölteni. Magyarországon alap esetben 2 

lépcsős a képzési struktúra (kivétel például az osztatlan képzés), amely egy 6 -8 féléves alap-

képzésre és egy 2-4 féléves mesterképzésre épül. Az alapképzés végén lehetőségük van a diá-

koknak kilépni a munkaerőpiacra, illetve feljogosítja a fokozat megszerzése a tanulót a mes-

terképzésre történő jelentkezésre. A mesterképzést követően a hallgatók vagy a munkaerőpia-

con helyezkedhetnek el, vagy lehetőségük van a doktori képzésen folytatni a felsőfokú képzést. 

E tanulmányok mellett lehet továbbá például kiegészítő képzésen tanulni, szakirányú tovább-

képzésen, vagy a felsőfokú szakképesítést adó szakképzésen. A kérdőív rákérdezett arra is, 

hogy a diákok szerint mi befolyásolhatja a tanulmányaik tervezett idejű bevezetését. Az alábbi 

táblázatban a felsorolt indokok gyakorisága látható: 

6. táblázat: Indokok, amiért a diákok felsőoktatási tanulmányaikat 

nem a tervezett időben fejezik be 

Indokok % 

Tandíj 16,63 

Családi támogatás 10,12 

Egy jó munkalehetőség 20,94 

Külföldi tanulmányi ösztöndíj 14,03 

Nyelvismeret 13,63 

Szakdolgozat 10,82 

Családalapítás 4,81 

Egyéb 2,61 

Nem befolyásolja semmi 6,41 

 

A hallgatók megítélése szerint egy állás, avagy egy külföldi képzési lehetőség befolyásolja 

leginkább, hogy időben végezzenek. Ugyanakkor jól látható a táblázat eredményeiből, hogy a 

diákok ebben az esetben már erőteljesebben számolnak a tandíj szerepével,  azaz szerepe hang-

súlyos lehet a tanulmányok kitolódására. A kutatásban résztvevő diákok közül szinte minden 

harmadik megjelölte a tandíj befolyásoló hatását. 

Végzetül a kutatás megkérdezte a diákokat, hogy mik azok az ismeretek, amelyeket majd 

a felsőfokú tanulmányaik során megszereznek és véleményük szerint biztosan tudnak hasz-

nálni a jövőbeli munkájuk során. A hallgatók ez alapján leginkább a szakmai gyakorlatot, a 

szakmai elméleti ismeretet, illetve a nyelvtudást említették. Ugyanakkor, habár a szakmai ta-

pasztalatszerzést értékelték az egyik leginkább hasznosítható tudásnak a diákok, mégis a mély-

interjúk során kiderült, hogy a felsőfokú intézmények egyre kevesebb lehetőséget adnak, il-

letve tudnak biztosítani a gyakorlati tapasztalatszerzésre.  
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Konklúzió 

A tanulmány egy idei évi kvantitatív kutatás néhány eredményét foglalta össze. A publikáció 

alapvetően arra kereste a választ, hogy milyen indokaik voltak a mintánkban szereplő fiatalok-

nak a felsőfokú tanulmányaikról történő döntés során, illetve az egyetemi és főiskolai diploma 

sikeres megszerzésének útján milyen motiváló és demotiváló tényezőkkel szembesülnek.  

Az eredmények nagyjából megerősítették a már korábbi kvalitatív vizsgálat során szerzett 

tapasztalatokat, hogy a diákoknak az iskola- és tanulmányválasztásban alapvetően a személyes 

érdeklődésük a determináló. Ugyanakkor, ha marginálisan is, de számolni kell a környezeti, 

elsősorban családi és egyéb szociális kapcsolati tényezőkkel. A diploma megszerzésének sike-

rességében a családi szerep felértékelődése látható, illetve míg az iskolaválasztásnál a tandíj 

szerepe elhanyagolható volt, a hosszú egyetemi és főiskola tanulmányok alatt a fiatalok ennek 

fokozódó hatásával számolnak. 

A felsőfokú tanulmány ma már az élethosszig tartó tanulás első lépcsője. Ezé rt is fontos 

lenne, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók megértsék, hogy a folyamatos tudásbővítés, 

frissítés és az önfejlesztés a jó előmenetel feltétele a munkaerőpiacon.  
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Pécsett és vonzáskörzetében1 

Bevezetés 

A munka kifejezés egy egyszerű és gyakran használt  főnév, eredetét tekintve szláv, jelentése: 

szenvedés, erőfeszítés. Népszerűsége ellenére az elnevezés definiáltsága eltérő irányt mutat, 

más és más jelentést szolgál az eltérő diszciplínákban. A fizika tudományának értelmezése 

szerint, akkor beszélünk munkáról, amennyiben erő hatására elmozdulás történik, azaz ha az 

erő állandó nagyságú és az úttal párhuzamos, akkor az erő munkáján az erő és az út szorzatát 

értjük, melyet nemes egyszerűséggel W-vel szimbolizálunk. Közgazdaságtani szempontból a 

fogalom értelmezése merőben eltérő képet mutat, amely szerint a munka az ember mindazon 

szellemi és fizikai képességeinek az összessége, amelyet a javak előállítása során felhasznál-

hat, jelen esetben a jelölés is az angol labour szóból származó L betű. A társadalmi ér telemben 

vett munkavégzés szabályozására külön törvények léteznek, hazánkban erre vonatkozik a jelen-

leg hatályos 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről. E törvény a munkáltató és a mun-

kavállaló fél közötti tisztességes munkavégzés alapvető szabályait állapítja meg, figyelembe 

véve a munkavállalás szabadságnak elveit, továbbá a két fél gazdasági és szociális érdekeit. 

A munka fogalmának multidiszciplináris értelmezése merőben eltérő lehet az egzakt tudo-

mányterületek esetében is. A fenti tényező-együttesből következik, hogy a mindennapokban 

használt definíció is rendkívül sokrétű és komplex. Minden ember preferenciarendszerének 

hierarchikus szintjén máshol helyezkedik el, más irányba mutat és más motivációt takar. Sokan 

függővé válnak a munkavégzéstől, annál többen bele is betegszenek. Japánban például külön 

kifejezés is létezik arra, amikor a munkás szó szerint halálra dolgozza magát, ez a „karoshi”. 

Az üzenet kvintesszenciája az, hogy az emberiség nagy része a saját bőrén keresztül tapasztalja 

a munka világának sajátosságait. A 7 milliárd emberből 1,7 milliárd a szolgáltatóiparban dol-

gozik, 1,4 milliárd az agráriumban, 800 millió gyári munkás, 400 millió vállalkozó, mindösz-

szesen 430 millió ember az, aki álláskereső/munkanélküli, 577 millió idősebb 64 éves kornál 

és már nem dolgozik aktívan, valamint 1,9 milliárd fiatal gyermek van 0-15 éves kor között és 

így nem vállalhatnak munkát.2 

Jelen kutatás a munka értelmezését annak aspektusában helyezi-, majd végzi el  és alkalmaz 

hozzá emberi erőforrás-szempontú megközelítést  amely szerint a munkavégzés mögött tudatos 

emberi tevékenység áll, adott cél érdekében és ellenszolgáltatás fejében történő gazdasági tevé-

kenység keretében. A munkavégzés legfőbb aktorai a munkavállaló és a munkáltató fél. 

A téma fontosságát és populáris érintettségét tekintve fontosnak tartom a két fél közötti 

viszony elemzésének elkészítését és a megjelenő nézetkülönbségek specifikus feloldását.  

                                                      
1 Biba Sándor: Munkához való viszony alakíthatósága Pécsett és vonzáskörzetében című diplomamunkájának 

szerkesztett változata. 
2 A Founders and Funders infógrafikája alapján, forrás: www.cia.gov, www.census.gov, 

www.gemconsortium.org Letöltés dátuma: 2014. február 08. 
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