
 

8. ÉVF. 1. SZÁM 

12
0 

MÉSZÁROS VIRÁG 

Megszüntetett hallgatói jogviszonyok 
háttértényezői 

A kutatás keretei, előzmények 

A kutatásom fő célja egy neveléstudomány fókuszú hozzáadott érték mo-
dell (HÉM) megalkotása a hazai műszaki felsőoktatás vonatkozásában. A 
megközelítési aspektus alternatíváját jelenthetné a sokszor tévesen minő-
séggel azonosított felsőoktatási rangsorok logikájának (Török, 2009) 
(Hrubos, 2014a) (Gonçalves–Calderón, 2017) (Rust–Kim, 2015). A lean 
management filozófiája szerint konceptualizálva a minőség és a hozzáadott 
érték megközelítését, alapmegállapításaim szerint a felsőoktatás mint szol-
gáltatási folyamat (Veress, 2008) értelmezhető, a felsőoktatásban tapasz-
talható lemorzsolódás a hozzáadott érték modell veszteségelemeként van 
jelen, így a lemorzsolódás vizsgálatával inverz módon közelíthetünk a 
HÉM elemeihez. Jelen írás egy kapcsolódó részkutatás néhány eredményét 
tartalmazza, mely részkutatás fő kérdése, hogy fellelhetők-e olyan mintá-
zatok a hallgatói jogviszony saját kérésre vagy egyéb okokból történt meg-
szüntetését átélt hallgatók eseteiben, melyekkel bizonyos elemek a hozzá-
adott érték modellben pozícionálhatók. További kutatási cél a lemorzsoló-
dás mint veszteség cizellálása, kategorizálása, illetve olyan mintázatok 
detektálása, melyekkel jobban megérthetjük a lemorzsolódás mögötti oko-
kat, tényezőket, s ezáltal közelíthetjük a hozzáadott érték modell alkotó-
elemeit, illetve prevenciós akciókat azonosíthatunk. 

Kulcsfogalmak 

Műszaki felsőoktatás (STEM higher education) 

Műszaki felsőoktatásnak (és ehhez tartozó intézménynek) értelmezem 
jelen kutatásom során az MTMI (műszaki, természettudomány, matema-
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tika, informatika) végzettségek területén képzéseket gondozó felsőoktatási 
intézményeket, ami nem zárja ki, hogy más tudományterületekhez tartozó 
szakokat, képzéseket is gondozzon a felsőoktatási intézmény.  

A felsőoktatás minősége (quality of higher education) 

A minőség lényegének megértésében jó rendezőelv a modern minőségügy 
értelmezési keretrendszere, mely a középpontjában álló igénykielégítési 
folyamat minőségét értelmezi. A minőség a fogyasztásban érdekeltek 
(stakeholderek) – értékrendjeik bázisára épülő – értékítélete arról, hogy 
igényeik kielégítése által mennyi értéket kapnak. Így a minőség az igényki-
elégítési folyamat által átadott érték (Veress–Birher–Nyilas, 2010). Mind-
ezt felsőoktatási kontextusba helyezve a felsőoktatás, mint szolgáltatási 
folyamat minősége a felsőoktatási folyamat során átadott – a stakeholderek 
értékítéletén alapuló – érték. Mely érték, (átvéve Veress, 2010 meghatáro-
zását) szűk értelemben véve a stakeholderek „egyéni” nyeresége, mint pél-
dául a végzett hallgató által megszerzett munkaerőpiaci pozíció és jövede-
lem, vagy a munkaadónak a könnyen beilleszthető, hatékony munkaerő 
által termelt nyereség; tág értelemben azonban a felsőoktatás társadalmi 
értéke1. A fentiekből adódik, hogy a minőség ezerarcú, ahány érdekelt fél, 
annyi értékrend-bázisú metamorfózisban jelenhet meg; kutatásom során a 
társadalmi és az intézményi nézőpontra fókuszálok.  

A felsőoktatás hozzáadott értéke (added value of higher education) 

„Az a növekedés/fejlődés/többlet/erősödés, amit a hallgató az egyetemi 
tanulmányainak köszönhetően a tudás, készségek, képességek, szakértelem 
és más jellemzők/tulajdonságok vonatkozásában elért.”2 (Harvey, L., 
2004–19, Analytic Quality Glossary, Quality Research International, 
http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/quality.htm, letöl-

 
 1  A felsőoktatás társadalmi hasznát jelentik azok az externáliák, melyek az oktatásba nem bevont 

szereplők számára is hasznot jelentenek, mint pl. környezettudatosság, demokratikus, emberi jogi, 
szociális aktitivitás, társadalmi kohézió, adaptációs képesség stb. (McMachon, 2017) (Polónyi, 
2020) 

 2  Saját fordítás. 

http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/quality.htm
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tés ideje: 2020. április 1.) Harvey definíciója „csupán” a hallgatói egyéni 
nyereséget jelenti. Írásom során a felsőoktatás hozzáadott értékén a felső-
oktatási folyamat során átadott érték(ek) révén a felsőoktatás társadalmi 
értékét értem, aminek részét képezhetik bármely „stakeholder”3 a fenn-
tartható társadalmi fejlődést támogató „egyéni” nyereségei.  

Lemorzsolódás a felsőoktatásban (dropout) 

A megkezdett képzést végzettség nélkül elhagyó hallgató. A felsőoktatás 
területén jelentkező lemorzsolódás egy adott felsőoktatási intézményből 
végzettség nélkül, hallgatói jogviszony megszűnésével kilépő hallgatók 
létszámával, illetve létszámarányával jellemezhető. Lemorzsolódó hallgató, 
akinek a képzés lezárásának indoka: 

- a sikertelen javító és ismétlő vizsgák megengedett számának túllépé-
se; 

- bejelentkezés elmulasztása a megengedettnél többször; 
- fizetési hátralék a képzésben; 
- kizárás fegyelmi határozattal; 
- képzési kötelezettségek nem teljesítése; 
- saját bejelentés a képzés megszakítására; 
- átvétel kérelemre más felsőoktatási intézménybe; 
- képzésváltás intézményen belül. 

Szakirodalmi előzmények 

A felsőoktatás funkcióit, működési kereteinek értelmezését folyamatosan 
formálták és formálják a változó társadalmi igények. Ma már jól ismerjük a 
20. század végére a felsőoktatást is elérő globalizációs folyamat hatásait, 
mely a tömegesedés és a nemzetköziesedés jelenségét, illetve a felsőoktatás 
innovációját elősegítő oktatói, kutatói, hallgató mobilitás kereteit biztosító 
bolognai folyamatokat hozta magával. (Kozma, 2004; Halász, 2001; Poló-
nyi, 2014, 2020; Hrubos, 2014b; Nagy, 2014; Barakonyi, 2004, 2009; 

 
 3  Pl. hallgató, oktató/kutató, intézmény, fenntartó, munkaerőpiac, társadalom. 



MEGSZÜNTETETT HALLGATÓI JOGVISZONYOK HÁTTÉRTÉNYEZŐI  

8. ÉVF. 1. SZÁM 

12
3 

Pusztai–Bocsi–Ceglédi, 2016; Rust–Kim, 2015). A közelmúlt évtizedei-
nek felsőoktatását megújulásra késztető kihívások jól érzékelhetően keltet-
ték életre a felsőoktatás minőségi aspektusát, illetve az ehhez kötődő for-
mális minőségbiztosítási rendszerek kifejlesztése iránti igényt (Santiago és 
mtsai, OECD, 2008; Halász, 2013; Molnárné és mtsai, 2011; Németh, 
2013; Kozma, 2001; Kozma–Rébay, 2006; Dill, 2013, 2018; Pusztai–
Bocsi–Ceglédi, 2016; Ntshoe–Letseka, 2010; Ghinea–Dima–Hadad, 
2017). A minőség definíciója, a felsőoktatás mai társadalmunkban betöl-
tött kulcsfontosságú szerepe és kihívásai (WEF, 2019; OECD, 2019; 
Polónyi, 2020) árnyalt és sokoldalú megközelítést feltételeznek a kutatási 
téma fókuszálása során. A felsőoktatás hozzáadott értékének, valamint a 
felsőoktatás, illetve egy adott intézmény minőségét befolyásoló tényezők 
ezerarcúságát tükrözi az eddig áttekintett szakirodalom, melynek fókuszált 
rendszerszerű bemutatására jelen írás kereteit nem túlfeszítve, egy csopor-
tosítás erejéig adok helyet. A felsőoktatás hozzáadott értékének szűkebb 
lehatárolása során szakirodalom-csoportokat azonosítottam, melyekhez 
néhányat felsorolok az általam eddig megismert és fontosnak tartott pub-
likációkból. 

NGO szakirodalom, releváns projektek  

(Santiago és mtsai, OECD, 2008), OECD által 2008-ban elindított 
ALOHE4 (Assessment Of Learning Outcomes In Higher Education) 
projekt, (Nusche, OECD, 2008) (Kim–Lalancette, OECD, 2013)  

Az oktatás, a tanulás-tanítás minőségét fókuszba helyező szakirodalom 

(Halász, 2012; Barakonyi, 2014; Hrubos, 2008; Dill, 2007, 2018; Gunn, 
2018; Lannert, 2015; Varga, 2015; Tomlinson, 2018; Brandenburg–
Wilson, 2013; Arató–Dévényi–Mrázik–Varga, 2011; Loughran, 2013; 
Compen–DeWitte–Schelfhout, 2019) 

 
 4  OECD oktatási miniszteri által 2008 indított, a felsőoktatás tanulási eredményeinek mérésével 

foglalkozó projekt.  
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A felsőoktatás hozzáadott értékében egy-egy tényezőt (pl. foglalkoztathatóság, 
szolgáltatások, tanterv stb.) kiemelten fontosnak tartó szakirodalom, mely nem 
állít fel modellt, de hasznos információik és megközelítések azonosíthatók. 

(Martin–Rees, 2019; Petőné Dr. Csuka, 2014; Mehmood és mtsai, 2011; 
Parvu–Sandu, 2019; Mishra, 2019) 

A hozzáadott értéket a hallgatói tanulási eredményre, kompetenciára alapozó 
modell 

(Chingos, 2016; Joniada–Ernesto, 2015; Goldfárthné Veres [szerk], 2020)5 

A hozzáadott értéket a felsőoktatási végzettséggel járó egyéni vagy társadalmi 
előnyre alapozó modell6 

(Cunha–Millehr, 2014; Pusztai–Bocsi–Ceglédi, 20167; Tomlinson, 2018; 
McMahon, 2017) 

Néhány nem „vegytisztán” csoportosítható, általam fontosnak tartott 
megközelítés 

(Polónyi, 2020; Braxmair, 2012; Dill–Beerkens, 2013)  

Megközelítésem a felsőoktatás hozzáadott értékének nem egy elemére, 
hanem a legmeghatározóbbnak bizonyuló elemek és azok közötti össze-
függésekre alapozható modellre, a felsőoktatási értékteremtő folyamatra 
fókuszál. A hozzáadott érték logikai és a metrikus megközelítése termé-
szetesen nem nélkülözheti a bejövő-kimenő érték meghatározását, azon-
ban kutatásomban nem ez a fókusz. Az írásomban bemutatott részkutatás 
során 4 dimenzió mentén (hallgató, oktató, intézmény, támogató hálóza-
tok) vizsgálom a tanulmányi nehézségeket magyarázó változókat és a köz-

 
 5  Az Oktatási Hivatal kiadásában a felsőoktatási kompetenciamérés tervezett rendszerének, műkö-

désének leírásáról szóló tanulmánykötet hasonlóan a lemorzsolódás csökkentésével közelíti meg 
hozzáadott érték növelését. 

 6  Ennél a modellnél jellemző eredményváltozó a jövedelem. 
 7  A tanulmánykötet több megközelítésből tárgyalja a felsőoktatás intézményi hozzájárulását, és a 

hozzáadott érték intézményi hatásának összetettségéről kiváló képet nyújt, valamint a hazai kör-
kép miatt is fontos irodalma kutatásomnak. 
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tük lévő összefüggéseket. Inverz módon a bizonyos képzéseik tekintetében 
sikertelen/képzést elhagyó hallgatók szemüvegén keresztül közelítem meg 
hozzáadott érték modell szempontjából nagy hatással bíró és releváns ele-
mek azonosítását. 

A kérdőív és a minta bemutatása  

A lean management filozófiája szerint levezetve a hozzáadott érték meg-
közelítését, a felsőoktatásban tapasztalható lemorzsolódás a hozzáadott 
érték modell veszteségelemeként van jelen, így a lemorzsolódás vizsgálatá-
val inverz módon közelíthetünk a HÉM elemeihez. A szakirodalom-
feltárás és a kutatás során eddig lefolytatott interjúk eredményeinek fel-
használásával konceptualizáltam és operacionalizáltam a műszaki felsőok-
tatás hozzáadott értékének egy lehetséges megközelítését, és szerkesztet-
tem egy kérdőívet (a kérdőív jelen részkutatáshoz releváns kérdéseit az 1. 
sz. melléklet tartalmazza), melyet hallgatói körben leellenőriztettem, vé-
leményeztettem. 13 hallgató volt a segítségemre, egy pontosító megjegyzés 
érkezett, mellyel módosítottam a kérdőívet, és jelenleg a kijelölt három 
műszaki intézményből kettő egyetemen értékelhető mintám keletkezett 
(n=863), melyből most az egyik műszaki egyetemen (n=490) kinyert minta 
elemzési módszertanát és néhány eredményét szeretném bemutatni. Kuta-
tási kockázatként jelentkezett, hogy mivel lemorzsolódott hallgatók köré-
ben végzem a kérdőívezést, elérhetőségük jelenthet akadályt, eredményez-
het kis elemszámot. Szerencsére ez csak annyiban igazolódott, hogy há-
rom egyetemből egy egyetemen nem volt értékelhető eredménye a kérdő-
ívnek (nem voltak válaszok), a másik kettő minta jól elemezhető adatbá-
zissal szolgált. 

A lemorzsolódott hallgatók körében végzett kérdőíves vizsgálattal a 
célcsoportot jogviszonyuk megszűnésének személyes és hivatalos okairól, 
az érintett képzés kapcsán az intézményben eltöltött félévek számáról, 
esetleges tanulmányi nehézségeik háttértényezőiről, továbbtanulási helyze-
tükről, a képzés alatti lakhatásról és néhány, az érintett képzést leíró jel-
lemzőről kérdeztem. A tanulmányi nehézségek okait négy dimenzió – 
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hallgató, oktató, intézmény, támogató hálózatok – mentén konceptua-
lizáltam és operacionalizáltam (2. sz. melléklet). A jogviszony megszűné-
sének személyes indokaihoz és a tanulmányi nehézségek háttértényezőihez 
négyelemű (teljes mértékben, meghatározó fontosságú, nem jellemző, egyálta-
lán nem skálafokozatokat tartalmazó) Likert-skálás kérdőívet szerkesztet-
tem, mellyel célom a középső skálaérték kiiktatása volt. Lehetőséget hagy-
tam egyéni kifejtős válaszok megadására a kérdőív több kérdésénél is, illet-
ve a nem Likert-skálás változókat – ahol ez értelmezhető volt – választha-
tó választípusokkal szereltem fel. A kérdőívet a Neptun tanulmányi rend-
szeren keresztül UNIPOLL8 kérdőív formájában juttattuk el a hallgatói 
jogviszonyukat saját kérésre az egyéb kényszerű körülmények hatására 
megszüntető hallgatókhoz, 5 éves időtávot kiválasztva. (2015. január 1-től 
szűrt saját kérésre, vagy a kényszerű körülmények okán megszüntetett 
jogviszonyú hallgatóknak lett kiküldve a kérdőív 2020 áprilisában.) A kér-
dőív kitöltése során néhány hónap múlva nem változott már a válaszadók 
száma, ezért 2020 júliusában kértem a kérdőív zárását.  

A konkrét kutatási kérdések vizsgálata előtt a minta általános bemuta-
tása céljából teszek egy kis kitérőt. Azon hallgatók száma, akik elkezdték 
kitölteni a kérdőívet 490, a teljesen kitöltött kérdőívek száma pedig 336. 
A mintát jelentő (a kérdőívet megkezdő) hallgatók és az alapsokaság (az 
időszaki érintett megkérdezett) hallgatói létszám aránya 4.5%. A későbbi 
elemzések során minden válasz elemzésénél külön figyelembe veszem a 
kérdéshez releváns mintaszámot. Az alapsokaság rétegzettségének jellem-
zésére kiválasztottam egy meglátásom szerint viszonylag objektív változót: 
a jogviszony megszüntetésének hivatalos okát. Ezzel célom a minta (n) és 
az alapsokaság (N) belső hallgatói szerkezetére való rátekintés, mely a 
kellő óvatossággal való megközelítéshez ad támogatást. A minta és az 
alapsokaság összehasonlítása kapcsán szükséges volt némi adatkorrekció, 
melynek okai egyrészről, hogy a Neptun rendszerben a jogviszony meg-
szüntetések képzésekhez tartoznak elsődlegesen (és több hallgató esetében 

 
 8  Teljes anonimitást biztosít. 
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volt megfigyelhető több képzést is érintő jogviszony-megszüntetés), míg a 
kérdőív az érintett hallgatókat szólította meg. Így a kérdőívet megkezdő 
hallgatók jogviszony-megszüntetési okok szerint történő megoszlását ha-
sonlítottam össze az alapsokaság hasonló megoszlási logikájú képzéseivel. 
Figyelembe kellett vennem, hogy a jogviszony megszüntetését magyarázó 
hivatalos indokhoz „átvétel kérelemre külföldi intézménybe”, „költségtérí-
tés nem vállalása átsoroláskor” az alapsokaságban nem tartozott érték, 
hiszen ezek a kérdőív szerkesztése során többletinformáció szerzése okán 
kerültek az attribútumok közé. Az intézményi tanulmányi szakértő el-
mondása szerint a külföldi intézményi továbbtanulás esetén a „saját beje-
lentés a képzés megszakítására” indokot jelölik meg jellemzően, míg azok 
a hallgatók, akik nem vállalják az átsorolást rendszerint nem jelentkeznek 
be, s ez a „bejelentkezés elmulasztása a megengedettnél többször” jogvi-
szony megszüntetési indokhoz vezet. A fentiekből adódó torzítások kiszű-
rése tekintetében a minta válaszait a szakértő által megadott kategóriákhoz 
csoportosítottam, s így az 1. ábrán látható megoszlásokat tapasztaljuk. Né-
hány megállapítás a minta és az alapsokaság rétegződésére vonatkozóan: 

− A leggyakoribb jogviszony megszüntetési indok mindkét esetben a 
saját bejelentés a képzés megszakítására. Az n lényegesen nagyobb 
arányban tartalmaz olyan hallgatókat, akik a megengedettnél több-
ször kaptak elégtelent (ugyanazon tanegységből sikertelen javító és 
ismétlő vizsgák száma maximum öt).9 Ez alapján számítanom kell a 
tanulmányi sikertelenség emocionális háttértényezőinek felülrepre-
zentáltságára, ami azonban a kutatott hozzáadott érték modell te-
kintetében jól kezelhető. 

− Megfigyelhető, hogy a „képzési kötelezettségek nem teljesítése” az 
N-ben jelentősen nagyobb arányt képvisel, míg a „képzésváltás in-
tézményen belül” ok a mintában jelenik meg nagyobb arányban. 
E mögött lehetséges a mintabeli választási lehetőség, a jogviszony-
megszüntetés és a kérdőív között eltelt időszak továbbtanulási ered-

 
 9  2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 59.§ (4).  
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ményei is rejlenek. Mivel a kérdőív egyik fő motívuma az esetleges 
tanulmányi nehézségek háttértényezőire fókuszál, ez az eltérés sem 
okoz különösebb fejtörést, ugyanakkor felhívja a figyelmet az újra-
felvételizés jelenségére, melyet fókuszban tartok. 

− Az egyéb válaszok lényegesen nagyobb aránya figyelhető meg a 
mintában az alapsokasághoz képest, ezeket pedig az egyéb kifejtő 
válaszok kapcsán van lehetőségem alaposabban megvizsgálni. 

 

Jogviszony-megszüntetés hivatalos indoka 
n meg-
oszlás 

N meg-
oszlás 

Sikertelen javító és ismétlő javító vizsgák megengedett számának 
túllépése 9, 4% 2, 7% 
Átvétel kérelemre más magyarországi intézménybe 5, 7% 3, 9% 
Bejelentkezés elmulasztása a megengedettnél többször  7, 8% 10, 0% 
Fizetési hátralék a képzésben 0, 2% 0, 02% 
Képzési kötelezettségek nem teljesítése 5, 1% 33, 6% 
Képzésváltás intézményen belül 26, 5% 4, 6% 
Saját bejelentés a képzés megszakítására 34, 1% 44, 6% 
egyéb 11, 2% 0, 7% 

1. ábra 
A jogviszony-megszüntetés hivatalos okainak megoszlása a mintában és az alapsokaságban  

(saját szerkesztés) 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Sikertelen javító és ismétlő javító…
Átvétel kérelemre külföldi…

Átvétel kérelemre más…
Bejelentkezés elmulasztása a…
Fizetési hátralék a képzésben
Képzési kötelezettségek nem…

Képzésváltás intézményen belül
Költségtérítés nem vállalása…

Saját bejelentés a képzés…
egyéb

n megoszlás N megoszlás
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Mindezen eltérések és hasonlóságok figyelembevétele mellett elmond-
ható, hogy az alapsokasághoz viszonyított 4,5%-ot jelent a megkezdett, és 
3,1%-ot a teljesen kitöltött kérdőívek száma, mely minta rétegződésében 
a fenti észrevételeket szem előtt tartva adekvát elemzési bázisát jelenti a 
lemorzsolódás mögötti háttértényezőknek. A kérdőív kitöltöttségére vo-
natkozó adatokból látható, hogy az összes megkezdett kérdőív közel 70%-
a került teljes kitöltésre, a kérdőívet elkezdők 14%-a az első oldal után 
abbahagyta a kitöltést, ezt követően néhány apróbb kiugrástól eltekintve 
kis mértékben egyenletesen „morzsolódtak le” a kérdőívből a teljes kitöltés 
előtt a válaszadók.  

Kutatási célok és a kutatás módszertana 

Nagyon gazdag, többoldalú elemzésre alkalmas adatbázis áll rendelkezé-
semre. A kutatási alapcél a hozzáadott érték szempontjából legrelevánsabb 
tényezők megállapítása, az elemek közötti összefüggések vizsgálata. Ezen 
belül négy kutatási kérdéskört határoztam meg a vizsgálataim kezdő lépé-
seként, melyből az első három kérdéssel foglalkozom jelen írásban: 

1) Melyik személyes ok a jogviszony-megszüntetések vonatkozásában a leg-
gyakoribb? Fellelhetők-e együttmozgások a tényezők között? 
Ennél a kérdésnél azzal az előfeltevéssel éltem, hogy a válaszlehető-
ségként megadott családi, anyagi, munka, tanulmányi, egyéb okok 
közül a tanulmányi okokra hivatkozás az elsődleges ok a jogviszony 
megszüntetésnél. A hipotézis vizsgálatán túl érdekel, hogy vannak-e 
együttmozgások, helyes-e tanulmányi jellegű problémákra koncent-
rálni a későbbiekben? 

2) Melyek a tanulmányi nehézségek leggyakoribb háttértényezői? Megfi-
gyelhetők együttmozgások a négy dimenzió és a változók tekintetében? 
Ennél a kérdésnél azzal a hipotézissel éltem, hogy megfigyelhetők 
együttmozgások, mintázatok a tanulmányi nehézségek mögött rejlő 
4 dimenzió (hallgató, oktató, intézmény, hálózat) és a változók kö-
zött. 
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3)  Hogyan kategorizálható a lemorzsolódás? Kinek a szempontjából jelent-
kezik veszteségként?  
Ennél a pontnál tervezem a veszteség meghatározását, és az „újra-
felvételizés” jelenségét körbejárni. 

4) Milyen mintázatok lelhetők fel az egyéb kérdésekre adott szabadszöveges 
válaszokban, és ezek hogyan kapcsolhatók a hozzáadott érték modellhez? 
Milyen nem strukturált motívumok rajzolódnak ki? 
A kutatásomban rejlő egyik legfontosabbnak lehetőségnek tartom, 
hogy a hallgatói jogviszonyuk megszüntetését már átélő hallgatói 
tapasztalatokat, egyéni nézőpontokat elemezhetek. Szándékom a 
több helyen megadott szabadszöveges válaszokkal az volt, hogy leír-
hassák az általam felépített struktúrától eltérően, vagy azt kiegészít-
ve észrevételeiket. Ez egy külön kutatási részcélként került megha-
tározásra és a megközelítések tárháza és komplexitása miatt önálló 
tanulmányt igényel. 

A kérdőív ordinális és nominális mérési skálákat tartalmaz, ehhez iga-
zítottam a lehetséges vizsgálati módszereket. Gyakoriságokat, kontingen-
cia elemzéseket, asszociációs vizsgálatokat végeztem. Jellemzően Pearson 
khi négyzettel, Cramér-féle és Spearman-féle együtthatóval dolgoztam 
(Babbie, 2001). Első lépésként a függetlenségi hipotézist vizsgáltam, majd 
a Cramér’s V együttható segítségével a kapcsolat erősségét elemeztem és 
az egész próba szignifikanciáját ellenőriztem. A Cramér-féle együttható 
0,1–0,31 közötti értékét gyengének, illetve elhanyagolhatónak, a 0,32–0,4 
közötti értékeket közepesnek ítéltem meg. Ennél erősebb asszociációt nem 
találtam a vizsgálatok során. A tanulmányi nehézségek változói közötti 
együttmozgást Spearman-rho rangkorrelációval (Molnár, 2007), illetve a 
szintén ordinális változók esetén ajánlott Kendall’s Tau rangkorrelációs 
vizsgálattal elemeztem. Elsősorban a Spearman-féle együtthatót vizsgál-
tam, melynek 0,55 feletti értékeit erős kapcsolatként értelmeztem. A Ken-
dall’s Tau értékeivel kontrolláltam az erős kapcsolat meglétét. Ahol szük-
séges és a kutatási vizsgálatokat információveszteség nélkül lehetővé tette 
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és segítette a gondolkodást adatcsoportosításokat, többkategóriás változó-
kat binárissá alakítottam. A kutatási eredmények ismertetésénél szükséges 
mértékben kitérek még az alkalmazott módszertanra a konkrét vizsgálati 
esetek tekintetében. Kezdő kutató lévén, több programot kipróbáltam: 
a kontingencia elemzéseket a Jamovi nyílt forráskódú programban végez-
tem el, a khi négyzet és a Cramér-féle asszociációs vizsgálatokban pedig a 
STATA és az SPSS program volt segítségemre. Az adattisztítási munká-
latok az egyéb kifejtős válaszok tekintetében voltak szükségesek, ahol fi-
gyelmen kívül hagytam az értelmezhetetlen „válaszokat” (véletlen karakte-
rekből álló, hangulat kinyilvánító stb). 

A kutatás eredményei 

Jelen írásban a kutatási kérdések elsőkörös vizsgálati eredményeit szeret-
ném megosztani, a további szükséges mélyfúrások megjelölésével. A kere-
tek adta lehetőségek okán nem mutatom be az egyéb kifejtős szabad vála-
szokból kinyert kódolási és egyéb tartalomelemzési eredményeket, azokat 
egy külön teljes írásban szeretném közölni.  

1) Melyik személyes ok a jogviszony-megszüntetések vonatkozásában a leggya-
koribb? Fellelhetők-e együttmozgások, egyéb összefüggések a tényezők kö-
zött? 
A „Tanulmányait mely személyes okból szakítja meg?” kérdésre adott 

válaszok (n=490) vizsgálatánál a teljes mértékben és a meghatározó fontosságú 
attítűdöket megjelölő válaszokat együtt tekintve, a leggyakoribbnak a ta-
nulmányi okból (78%) történt tanulmánymegszakítás bizonyult. Ezt kö-
vette fej-fej mellett haladt az egyéb (28%), illetve az anyagi (27%) indok-
lás.  
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2. ábra 

A Tanulmányait mely személyes okból szakítja meg? kérdésre adott válaszok  
Likert-skála szerinti megoszlása 

Az eredményekből adódóan két további kérdést találtam fontosnak meg-
válaszolni, melyek segítséget nyújthatnak a tovább vizsgálandó tényezők 
lehatárolásában:  
a) Milyen mintázatok találhatók az egyéb okok mögött? 

Az egyéb kifejtő okok mögötti mintázatok vizsgálata kiemelt fontossá-
gú a részkutatás szempontjából, hogy lássuk milyen egyéb – általunk nem 
felsorolt, vagy a hallgató által bővebb kifejtésre szánt – okok, háttérténye-
zők jelennek meg, illetve közülük melyiket célszerű figyelembe venni a 
hozzáadott érték modell kutatás során. A részvizsgálat eredményei additív 
HÉM tényezőket azonosítottak, melyek bemutatása szétfeszítené jelen 
írás kereteit, ezért itt most el kell tekintenünk tőle. 
b) Az anyagi okokat teljes mértékben vagy meghatározó fontosságúnak megje-

lölt hallgatók más okot vagy okokat jelöltek-e meg a Likert-skála hasonló fo-
kozatain? Milyen kapcsolatok vannak a megszüntetés személyes okai kö-
zött? Elegendő a tanulmányi fókusz? 
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Ezekre a kérdésekre azért keressük a választ, hogy meg tudjuk állapíta-
ni, mennyire indokolt külön foglalkozni az anyagi okokra hivatkozó sze-
mélyes indoklással a tanulmányok megszakítása vonatkozásában. 
A „Tanulmányait mely személyes okból szakítja meg?” kérdésre teljes mér-
tékben vagy meghatározó mértékben anyagi okokat megjelölő válaszadók 
(n=134) közül azok, akik hasonló fokozatokkal jelölték meg tanulmányi 
okokat 101-en (75%), akik családi okokat 37-en (28%), akik munka oko-
kat 43-an (32%) voltak. Vagyis az anyagi okok mellett meghatározó 75%-
ban a vizsgált minta tekintetében tanulmányi okok is álltak. Ez a megálla-
pítás megerősíti hipotézisünket, miszerint a tanulmányi okokból történt 
jogviszony-megszüntetés a legmeghatározóbb változó, ugyanakkor továb-
bi, statisztikailag helytálló asszociációk kimutatására az 5 személyes ok 
(anyagi, családi, munka, tanulmányi, egyéb) között Pearson khi négyzet 
próbát, illetve asszociációs vizsgálatot végeztünk. A vizsgálatok eredmé-
nyei alapján elmondható, hogy bár a khi négyzet próba alapján minden 
vizsgált változópárra szignifikánsan megállapítható, hogy nem bizonyul-
nak függetlennek, ugyanakkor a Cramér-féle V együttható értéke az 
„anyagi”, „család”, „munka” változópárosok eseteiben gyengén közepes 
erősségű10, egyébként a közepesnél gyengébb kapcsolatot mutatott. Érde-
kesség, hogy a kiemelt „anyagi” – „tanulmányi” változópárosnál elhanya-
golható mértékű kapcsolódást tapasztaltam, vagyis annak ellenére, hogy az 
anyagi okokat teljes mértékben vagy meghatározó fontosságú fokozattal meg-
jelelő válaszadók 75%-a a tanulmányi okokat is ilyen skálafokozatokkal 
illette, az összes választ statisztikailag releváns módszerrel vizsgálva a 
Cramér-féle együttható gyenge kapcsolatot mutat; mely eredmény alapján 
szintén jó iránynak tűnik a „tisztán kezelhető” tanulmányi fókusz tartása. 

Ezek a kezdeti vizsgálatok megerősítették azt a feltételezést, hogy a 
személyes okok a jogviszonyok megszüntetésében tanulmányi okokhoz 
kötődtek leggyakrabban, illetve nincsen a „tanulmányi” változó tekinteté-
ben szignifikánsan kimutatható közepes, vagy annál erősebb kapcsolat a 

 
 10  Anyagi – családi változópáros Cramér’s V= 0.3515, anyagi –munka változópáros Cramér's V = 

0.3134, családi-munka változópáros Cramér's V = 0.3032. 
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többi, ebben a kérdésben definiált változóval. Ugyanakkor gyengén köze-
pes kapcsolat felfedezhető az „anyagi”, „család”, „munka” változópárosok 
között. Ezen eredmények alapján jó irány a tanulmányi tényezőkre fóku-
szálni, melyre a kérdőív második kérdése keresi az összetettebb és árnyal-
tabb válaszokat. 

2) Melyek a tanulmányi nehézségek leggyakoribb háttértényezői? Megfigyelhe-
tők együttállások a négy dimenzió, illetve a tényezők tekintetében? 
A kérdésre, hogy „Amennyiben voltak tanulmányi jellegű problémái, 

mely alábbi tényezők, milyen mértékben akadályozták Önt a tanulmányi 
sikerességben” 401 válasz érkezett (n=401). Első lépésként azt vizsgáltam, 
hogy milyen arányt képviselnek a tanulmányi háttértényezőkre adott 1. és 
2. skálaértékek együttesen (vagyis az érintett tényezőt teljes mértékben vagy 
meghatározó fontosságúnak tartott válaszok), illetve milyen sorrend állítható 
fel így a háttértényezők között (2. sz. melléklet) Az eredmények alapján 
elsőként azokra a tényezőkre fókuszáltam, ahol a „fontos válaszok” 30%- 
nál magasabb értéket képviseltek; az volt a meglátásom, hogy így a közel 
egyharmadot képviselő „fontos” véleményeket figyelembe veszem, azonban 
fókuszt tartok. A 11 tényező közötti együttmozgást elemezve 9 tényező 
között azonosítható erős kapcsolat11. A tanulmányi nehézségek háttérté-
nyezői között felrajzolható összefüggéseket a 3. ábra mutatja meg. Megfi-
gyelhető az oktató dimenzió „irányítóközpont” szerepe, melyet az intéz-
ményi dimenzió struktúraalakítási felelősségei kapcsolnak át a hallgatói 
dimenzióhoz. A legtöbb kapcsolattal bíró változó a „számonkérések-
követelmények összhangja” (5 asszociációs kapcsolat), melyet a „számon-
kérési rend” (4) „oktató nem inspiráló” (3) „támogató tananyag mennyisé-
ge/minősége nem megfelelő” (3) változók követnek. Ezekből a megállapí-
tásokból két olyan korábbi kutatás részeredményeit tudom alátámasztani, 
melyet az Oktatási Hivatal végzett a műszaki felsőoktatás (Hámori, 

 
 11 Itt használtam a Spearman-féle asszociációs vizsgálatot. 
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2018)12, valamint a felsőoktatás hozzáadott érték megközelítése területén 
(Goldfárthné Veres, 2020)13. 

 
3. ábra 

A kiválasztott tanulmányi háttértényezők kapcsolatrendszere (saját szerkesztés) 

Egy másik úton megközelítve a mintát, megvizsgáltam a jogviszony-
megszüntetés személyes okai és az esetleges tanulmányi nehézségek hát-
tértényezői közötti kapcsolatokat. Egyszerűsítve a személyes okok (anyagi, 
családi, munka, tanulmányi, egyéb) négyfokozatú skáláját binárissá alakí-
tottam, így a skála 1. és 2. fokozatát 1-nek (fontosnak), míg a 3. és 4. fo-
kozatát 0-nak (nem fontosnak) jelöltem. Majd így végeztem el a jogvi-
szony megszüntetés személyes okai és az esetleges tanulmányi nehézsége-
ket magyarázó háttértényezők közötti asszociációs vizsgálatot. Az anyagi 
okok két háttértényezővel – „a más képzési terület kezdett el érdekelni” és 

 
 12  A műszaki képzési terület hallgatóinak szociális jellemzőit vizsgálva elemezte a műszaki és nem 

műszaki területen végzett hallgatók elégedettségét képzésük bizonyos jellemzőit tekintve. A mű-
szaki képzési terület hallgatói a vizsgálat szerint két tényező tekintetében voltak a legkevésbé elé-
gedettek: az oktatók inspiráló erejével és a hallgatói életpályára irányuló oktatói figyelemmel, me-
lyek figyelemfelkeltő megállapítások. Az oktatók inspiráló erejének hiánya fontos tényezőként je-
lentkezik kutatási eredményeim alapján is. 

 13  „Sikerült két olyan generikus, rövid távon ható kompetenciát azonosítani, amelyek összefüggésben 
állnak a korai lemorzsolódással: az időgazdálkodást és tanulási stratégiát” (Goldfárthné Veres, 
2020, 7) Én időbeosztásnak és tanulási módszereknek neveztem el ezeket az eredményeim alapján 
a modellben fontos tényezőket. 
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a „egy vagy több kritikusan nehéz tantárgy, ami befolyásolta a továbblé-
pést” – mutatott szignifikánsan gyengén közepes kapcsolatot14. A tanul-
mányi okok esetében több tanulmányi háttértényezővel is kimutatható 
szignifikánsan gyengén közepes vagy közepes erősségű kapcsolat (egy 
esetben közel azonos, a többi esetben magasabb az együttható értéke, mint 
az anyagi okok háttértényezőt vizsgálva). Ezeket a tényezőket és a hozzá-
tartozó asszociációs mérőszámokat a 4. ábra mutatja meg: 

 
4. ábra 

A jogviszony-megszüntetés személyes okának tanulmányi változója és a tanulmányi nehézségek 
egyes háttértényezői közötti gyengénél erősebb kapcsolatok 

Ezeket a változókat helyeztük kereszttáblás elemzések alá, s lefuttattuk 
a Spearman-korrelációt. Az eredmények alapján kirajzolódó ábrát a 3. sz. 
melléklet tartalmazza. Látható, hogy a központi mag itt is kirajzolódik, 
egy jó vázlat tárul elénk, ugyanakkor a hallgatói dimenzió kiesése és egyéb 
oktatói, illetve intézményi cizelláltság-csökkenés is megfigyelhető. Ezek 
alapján a 30% feletti arányt jelentő fontos válaszokat hordozó változók 
között feltérképezett modellt választom további mélyfúrásokra. 

3) Hogyan kategorizálható a lemorzsolódás? Kinek a szempontjából jelentkezik 
veszteségként?  
A lemorzsolódást a lean szemlélet veszteségeleméhez hasonlítva továb-

bi gondolatok lépnek előtérbe: minden, a definíciónk szerint lemorzsolódó 
hallgató veszteség? Kinek veszteség és milyen veszteség? Veszteség, mint 
időveszteség, mint meg nem térülő beruházás? Jeffrey K. Liker a Toyota-
módszert bemutató könyve (2008) alapján figyelembe véve mind a nyolc 
veszteségtípust (Liker, 2008, 52), a veszteség értelmezése sokkal mesz-

 
 14  Cramér's V= 0.3037, illetve 0.3055. 

Tanulmányi sikerességet akadályozó tényezők Pearson khi négyzet (3) Pr Cramér's V
tanulási nehézségek (nem értettem a tananyagot) 53.9907 0,000 0,3836
a követelmények nem voltak egyértelműek 37.7281 0,000 0,3206
számonkérések nem, vagy nem mindig illeszkedtek a követelményekhez 38.2653 0,000 0,3229
egy vagy több kritikusan nehéz tantárgy, ami befolyásolta a továbblépést 49.2218 0,000 0,3662
oktató nem volt inspiráló(előadásmód, tanítási technikák) 54.6548 0,000 0,3859
támogató tananyag mennyisége vagy minősége (tankönyv, jegyzet, példatár, stb. ) 34.3209 0,000 0,3058
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szebbre vezethet a felsőoktatás esetében is. Részkutatásomban ugyanakkor 
nem célom a „túltermeléssel”, a „túl sok készlettel”15 foglalkozni, fóku-
szomban az intézményi nem megfelelő szolgáltatási folyamat, a hallgatói 
sikertelenség és a „munkatársak kihasználatlan kreativitása” (Liker, 2008, 
53) áll. A „Mi volt a hallgatói jogviszonya megszüntetésének indoka?” 
kérdésre adott válaszokat (n=490) az alapsokaság – minta szemrevételezése 
kapcsán már megvizsgáltam. A megoszlásokat az 5. sz. ábra mutatja meg. 
A leggyakoribb válaszok a „saját bejelentés a képzés megszakítására” 
(31,4%), illetve a „képzésváltás intézményen belül” (26,5%) meghatározza 
a további kutatási irányt: a minta megközelítőleg 30%-a az intézményt 
ténylegesen nem elhagyva újrafelvételizési szándékot mutat, ami egy speci-
ális lemorzsolódási jelenséget takar, további mélyfúrást érdemel. Emellett 
a minta másik 65%-ról nem tudjuk, milyen szándékkal „száll ki a ringből”, 
róluk is szeretnék többet megtudni.  

 
5. ábra 

A hallgatói jogviszony-megszüntetések hivatalos okainak megoszlása 

 
 15  Az ipari környezetben használt terminológia durvának és bárdolatlannak tűnhet a felsőoktatás 

speciális szolgáltatási területén, így ahol méltatlan ott adaptált fogalmakat használok (szerző meg-
jegyzése). 
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Kezdésként megvizsgáltam, hogy a hallgatói jogviszonyukat tanulmányi 
ok miatt megszüntetőkhöz (n=382) milyen hivatalos jogviszony megszün-
tetési okok tartoznak (n= 352), itt is a teljes mintára jellemző megoszlást 
találtam, melyet a 4. sz. melléklet mutat. A következő lépésben megnéz-
tem, hogy a tanulmányaikat megszakítók személyes indokai és hivatalos 
okai között tapasztalható-e valamilyen együttmozgás. Egyedül az anyagi 
oknál volt kapcsolatra utaló khi négyzet16, de a Cramér’s együttható gyen-
ge értéket tükrözött; a többi attribútumnál 0,20–0,05 valószínűség melletti 
függetlenséget igazoló khi négyzet értékeket tapasztaltam. Vagyis szignifi-
kánsan nem volt elemzésre méltó kapcsolat a személyes és a hivatalos in-
dokok között. A „Hányadik félévben szakította meg a tanulmányait?” 
kérdésre adott válaszokat (n=490) elemezve (6. ábra) látható, hogy a min-
tabeli hallgatók közel 50%-a az első két félévben megszünteti hallgatói 
jogviszonyát, a következő kiugrás a 4. félévben tapasztalható.17 A hallgatói 
jogviszony megszüntetésének oka és a félévek száma közötti kapcsolatokat 
közelítve statisztikailag szignifikánsan vált láthatóvá, hogy a függetlenségi 
hipotézis nem áll fenn, ugyanakkor elhanyagolható az asszociációs kapcso-
lat ereje18, vagyis a megszüntetés hivatalos okai és a félévek száma között 
statisztikailag alátámaszthatóan gyenge kapcsolat mutatható csak ki. 
A hallgatói jogviszony-megszüntetés személyes és hivatalos okai a tanul-
mányi fókuszra, az újrafelvételizés jelenségére hívják fel a figyelmet, illetve 
arra, hogy a minta 65 százalékában nem tudjuk megmondani a kilépők 
továbbtanulási szándékát. 

 

 
16 A STATA programban futtatott vizsgálat eredményeit alapján. 
17 Ez is megjelenik Goldfárthné Veres (szerk) (2020) tanulmánykötetben. 
18 Pearson khi2(112) = 282.6428, Cramér’s V= 0.2850. 



MEGSZÜNTETETT HALLGATÓI JOGVISZONYOK HÁTTÉRTÉNYEZŐI  

8. ÉVF. 1. SZÁM 

13
9 

 
6. ábra 

„Hányadik félévben szakította meg tanulmányait?” kérdésre adott válaszok megoszlásai  

A lemorzsolódó hallgatók további felsőoktatási útjának ismerete köz-
ponti kérdése a veszteség kategorizálásának; ehhez a kérdőívben elhelye-
zett továbbtanulásra fókuszáló kérdést választottam ki. A „Várható-e, 
hogy a közeljövőben szervezett képzésben tanul?” kérdésre négy válaszle-
hetőség közül lehetett választani: átjelentkezem más felsőoktatási intéz-
ménybe, külföldön folytatom tanulmányaimat, újrakezdem tanulmányai-
mat, nem folytatom tanulmányaimat. Kontingencia táblázatba foglalva a 
jogviszony hivatalos megszüntetési oka és a továbbtanulási szándék válto-
zókat statisztikailag szignifikánsan látható, hogy bár nem független a két 
változó, a Cramér-féle együttható gyenge kapcsolatot jelez19. Ezt követően 
adatcsoportosítással egyszerűsítettem a jogviszony-megszüntetési okok 
attribútumait, melytől jobban fókuszált elemzési lehetőséget vártam. A 7. 
ábra szerint csoportosítottam a továbbtanulás tekintetében nem beszédes 
tényezőket passzív (képzési, tanulmányi elmaradások) és aktív (saját beje-
lentés) kategóriába, így összesen 5 kategóriára redukálódott a kategória-

 
 19  Cramér’s V= 0,293. 
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szám. Ezek után megismételve a kontingencia vizsgálatot, az előző vizsgá-
lathoz hasonló asszociációs értékeket kaptam, ugyanakkor a gyakorisági 
megoszlásokról tisztább képet tudtam alkotni. A jogviszony-megszünte-
tési okokat összegezve látható, hogy az aktív csoport a legnépesebb (41%), 
róluk nem tudjuk hova tartanak, őket követi az intézményen belül mara-
dók tábora (31%), a képzési-tanulmányi sikertelenséggel jellemezhető 
passzív csoport 17%-ot jelent, valamint 10%-ot képvisel azon hallgatók 
aránya együttesen, akik más hazai vagy külföldi intézménybe átvételt jelöl-
tek meg.  

 
7. ábra 

Jogviszony-megszüntetés hivatalos okainak csoportosítása (saját szerkesztés) 

A továbbtanulási szándék változó attribútumai közül az „újrakezdem ta-
nulmányaimat” választ adók több mint a felét képviselik (55%) a mintá-
nak, az „átjelentkezem más felsőoktatási intézménybe” válaszok a minta 
közel egynegyedét (24%) jelentik, viszonylag alacsony (6%) a „külföldön 
folytatom tanulmányaimat” választ adók aránya, ugyanakkor a válaszoló 
hallgatók 15%-a „nem folytatom tanulmányaimat” választ adott meg. 
A gyakorisági megoszlásokat soronként vizsgálva megállapítható, hogy a 
legnépesebb aktív csoport 51,9%-a az intézményben újrakezdi a tanulmá-
nyait, közel 20–20%-ot tesznek ki a más hazai intézményben továbbtanu-
lók és a felsőoktatásból kilépők, legkisebb (9%) a külföldön továbbtanulók 
megoszlási gyakorisága. A passzív kategória vonatkozásában szintén az 
újrakezdők jelennek meg a legnagyobb arányban (76%), és ez az egyetlen 
kategória, ahol nincs külföldi intézményben továbbtanuló. A felsőoktatás-
ból kilépők megoszlási gyakorisága (16,7%) alapján sajnos a felsőoktatás 

kód eredeti kategóriák új kategóriák új kód
1 sikertelen javító és ismétlő javító vizsgák megengedett számának túllépése passzív 0
2 Bejelentkezés elmulasztása a megengedettnél többször passzív 0
3 Képzésváltás intézményen belül int.belül marad 2
4 Átvétel kérelemre más magyarországi intézménybe más hazai int. 3
5 Átvétel kérelemre külföldi intézménybe külföldi int. 4
6 Fizetési hátralék a képzésben passzív 0
7 Költségtérítés nem vállalása átsoroláskor aktív 1
8 Képzési kötelezettségek nem teljesítése passzív 0
9 Saját bejelentés a képzés megszakítására aktív 1
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elhagyása a második „legnépszerűbb” válasz a kategóriában. Érdekesség, 
hogy az intézményben maradó képzésváltás okán jogviszonyt megszakító-
kat elemezve a továbbtanulási változó értéke 28%-ban jelez más intéz-
ménybe átlépést, és itt is megjelenik 13%-kal a továbbtanulni nem szándé-
kozók aránya. A más intézménybe átvétel okán kilépő hallgatók 68%-a 
valóban más hazai intézménybe kerül, ugyanakkor 24% azok aránya, akik 
mégis újrakezdik az intézményen belül. Itt megjegyzendő, hogy nagyon 
alacsony a felsőoktatásból kilépők (4%) és a külföldön továbbtanulók (4%) 
gyakorisági megoszlása. A külföldi továbbtanulási célokkal jogviszonyt 
megszüntetők közül nincs a felsőoktatásból kikerülő, ugyanakkor „csupán” 
50%-uk folytatja tényleg külföldön, 37,5% azok aránya, akik újrakezdik 
tanulmányaikat az intézményben, valamint 12,5% (1 fő) más hazai intéz-
ményben folytatja tanulmányait. 
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8. ábra 

A hallgatói jogviszony hivatalos megszüntetési okai és a továbbtanulási szándék változó  

kontingencia vizsgálati eredménye (Jamovi-program) 20 

 
 20  Továbbtanul kódok: átjelentkeztem más felsőoktatási intézménybe (1), újrakezdem tanulmányai-

mat (2), nem folytatom tanulmányaimat (3), külföldön folytatom tanulmányaimat (4). 
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A fentiek eredményeképpen két fő megállapítással élek. A jogviszony 
megszüntetés hivatalos oka és a továbbtanulás változók között esetenként 
értelmezhető tartalmi elcsúszás a jogviszony megszüntetés és a kérdőív 
kitöltése között eltelt időből is adódhat, mindenesetre pontosabb képet a 
továbbtanulásból látunk. Célszerűnek látom a kutatásom későbbi részei-
ben a lemorzsolódás mint veszteség vizsgálatához a továbbtanulási változót 
figyelembe venni. A veszteség cizellálására is jó kiindulópont a továbbta-
nulási változó. Két fő lemorzsolódási veszteségtípust látok célszerűnek 
megkülönböztetni az elemzés jelenlegi pontján: az intézmény számára 
elvesztett hallgatókat (akik más hazai vagy külföldi intézménybe mennek 
át, illetve akik nem tanulnak tovább), a másik veszteség típus pedig a tár-
sadalmi veszteség, ide olyan hallgatókat sorolok, akik nem tanulnak to-
vább. Ennek megfelelően két bináris értékű változót állítottam elő, az 
intézményi veszteség és a társadalmi veszteség változókat. A következő 
tervezett kutatási lépés azon mintázatok felderítése, melyekkel az intéz-
ményi és a társadalmi veszteséghez kapcsolódó tanulmányi nehézségeket, 
sikertelenségi háttértényezőket közelítem. Ehhez a vizsgálathoz az ordiná-
lis, nominális skálákra alkalmazható klaszterelemzést választottam. A vizs-
gálat eredményeinek elemzése jelenleg még folyamatban van, külön ta-
nulmányba tervezem foglalni a módszertan és az eredmények bemutatását. 

Összegzés és további kutatási irányok 

Az írásban bemutatott kezdeti vizsgálatok megerősítették azt a feltételezé-
semet, miszerint jó irány a hallgatói jogviszony-megszüntetések személyes 
okai között a tanulmányi indokra fókuszálni, mely a megszüntetések egyéb 
személyes okaival elhanyagolható asszociációs kapcsolatban áll, valamint a 
„tanulmányi ok” változó fontosságot tükröző skálaértékeinek gyakorisági 
megoszlása meghatározó (78%). Ugyanakkor a tanulmányaikat megszakí-
tók személyes okai között 28%-os arányt képviselő „egyéb ok”, illetve a 
mögöttes szabadszöveges válaszok nagyon fontos részét jelenthetik a kuta-
tásnak az egyéni megközelítések rendszerbe foglalt tükrözésével, valamint 
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additív hozzáadott érték modell elemek és összefüggések feltárásával, mely 
eredményeket önálló írásban szeretném publikálni. 

A tanulmányi nehézségek háttértényezőit vizsgálva, a változókra az 
érintett tényezőt teljes mértékben vagy meghatározó fontosságúnak tartott 
válaszok gyakoriságát, illetve az ezek alapján felállítható sorrendet vizsgál-
tam elsőként, majd a 30 % feletti értékkel bíró változók (11 db) közötti 
asszociációs vizsgálatok eredményeként 9 tényező közötti kapcsolati térkép 
megrajzolható vált. Megfigyelhető az oktató dimenzió „irányítóközpont” 
szerepe, melyet az intézményi dimenzió struktúraalakítási felelősségei 
kapcsolnak át a hallgatói dimenzióhoz. A legtöbb kapcsolattal bíró változó 
a „számonkérések-követelmények összhangja” (5 asszociációs kapcsolat), 
melyet a „számonkérési rend” (4), „oktató nem inspiráló” (3), „támogató 
tananyag mennyisége/minősége nem megfelelő” (3) változók követnek. 
A kapcsolati térkép bizonyos összefüggései két olyan korábbi kutatás rész-
eredményeit támasztják alá, melyet az Oktatási Hivatal végzett a műszaki 
felsőoktatás (Hámori, 2018), valamint a felsőoktatás hozzáadott érték 
megközelítése területén (Goldfárthné Veres, 2020). A változó elemszámot 
egyéb megközelítéssel csökkentve megmaradt ugyan a modell központi 
váza, azonban az összefüggések bizonyos részei értelemszerűen kiesnek, 
illetve eltűnik a hallgatói dimenzió. Ezért a tanulási nehézségek további 
elemzésekor a bővebb elemszámot tartalmazó modellt tartom szem előtt. 
Az eddig elvégzett kezdeti asszociációs vizsgálatokból kinyerhető eredmé-
nyeket bővítendő további lépésként a több helyen megadott szabadszöve-
ges válaszok elemzését tűztem ki további kutatási iránynak. Cél az általam 
felépített struktúrától eltérő vagy azt kiegészítő észrevételek becsatornázá-
sa, modellezése, rendszerbe foglalása. 

A lemorzsolódás mint veszteségelem cizellálása és kategorizálása terén 
elért kezdeti eredmények az újrafelvételizés jelenségére hívják fel a figyel-
met, illetve arra, hogy a minta 65 százalékában a jogviszony-megszüntetés 
hivatalos okát vizsgálva nem tudjuk megmondani a kilépők továbbtanulási 
szándékát. Ezért kerestem egy másik változót, mellyel jobban modellezhe-
tő a lemorzsolódási veszteség. A „továbbtanulási szándék” változó attribú-
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tumai közül az „újrakezdem tanulmányaimat” választ adók több mint a 
felét képviselik (55%) a mintának, az „átjelentkezem más felsőoktatási 
intézménybe” válaszok a minta közel egynegyedét (24%) jelentik, viszony-
lag alacsony (6%) a „külföldön folytatom tanulmányaimat” választ adók 
aránya, ugyanakkor a válaszoló hallgatók 15%-a „nem folytatom tanulmá-
nyaimat” választ adott meg. A továbbtanulási szándékot jellemző négyka-
tegóriás változó bevonása és a „jogviszony megszüntetés hivatalos oka” 
változó attribútumcsoportosítása után kereszttáblás elemzéssel közelebb 
kerültem a veszteség modellezéséhez. A kereszttáblás elemzéseknél megje-
lenő gyakorisági megoszlások ismeretében is elmondható, hogy az újrafel-
vételizés és a felsőoktatás rendszeréből való kilépés mélyebb vizsgálatot 
érdemel. Két fő lemorzsolódási veszteségtípust látok célszerűnek megkü-
lönböztetni az elemzés jelenlegi pontján: az intézmény számára elvesztett 
hallgatókat (akik más hazai vagy külföldi intézménybe mennek át, illetve 
akik nem tanulnak tovább), a másik veszteség típus pedig a társadalmi 
veszteség, ide olyan hallgatókat sorolok, akik nem tanulnak tovább. Ennek 
megfelelően két bináris értékű változót állítottam elő, az intézményi vesz-
teség és a társadalmi veszteség változókat. A következő tervezett kutatási 
lépés azon mintázatok felderítése, melyekkel az intézményi és a társadalmi 
veszteséghez kapcsolódó tanulmányi nehézségeket, sikertelenségi háttérté-
nyezőket közelítem. 

Összefoglalásképpen hangsúlyozandó, hogy a kezdeti kutatási lépések 
megtétele után meghatározott további kutatási részterületek szinergiáját a 
beazonosított lemorzsolódási háttértényezők hozzáadott érték modellbe 
történő átforgatása fogja jelenteni. Jelen minta elemzésével párhuzamosan 
zajlik a másik egyetemi minta hasonló logikájú elemzése, a két minta „ösz-
szeeresztése” további felfedezéseket tartogathat. A tervezett klaszterelem-
zéssel elérhető dimenziócsökkentés reményeim szerint segít e sokrétű és 
szerteágazó tényező által befolyásolt kérdés modellezésében.  
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1. SZ. MELLÉKLET 

Kivonat 

A hallgatói jogviszonyukat saját kérésre és egyéb okból megszüntető  
hallgatók rövid kérdőíves vizsgálata 

Tisztelt Hallgató!  

Kérem segítse kutatásomat jelen – természetesen teljesen anonim - kérdőív kitöl-
tésével! Kutatásom célja, hogy feltárja a felsőoktatási intézmények minőségének, 
hozzáadott értékének kritikus dimenzióit. Kiemelten fontosnak tartom az Önök 
véleményét, hiszen a hallgató egyben vevője, másrészt „terméke”, „ügyfele” a vá-
lasztott képzésnek. A teljes kép kialakításához elengedhetetlenül fontos az Önök 
véleménye, személyes tapasztalataik. Célom összefüggések, jobbító javaslatok 
megfogalmazása, melyekkel a hazai felsőoktatás súlypontozott fejlesztésére hív-
nám fel a figyelmet, mellyel időben feltárhatók és kezelhetők az esetlegesen elége-
detlenséghez vagy sikertelenséghez vezető problémák, illetve növelhető a felsőok-
tatás minősége, hozzáadott értéke. Ez nem tudom megvalósítani az Önök őszinte 
véleménye nélkül. A kérdőív kitöltése 5–10 percet vesz igénybe, kérem segítse 
munkámat a kitöltéssel.  

Előre is köszönettel: Mészáros Virág PhD hallgató Pécsi Tudományegyetem 
„Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola 

1.1.1. Tanulmányait mely személyes okból szakítja meg? 
Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
teljes mér-

tékben 
meghatározó 
fontosságú 

nem jellemző 
egyáltalán 

nem 

anyagi     

családi     

munka     

tanulmányi     

egyéb     
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1.1.2. Mi volt a hallgatói jogviszonya megszűntetésének indoka? 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 A sikertelen javító és ismétlő javító vizsgák megengedett számának túllépése 
 Bejelentkezés elmulasztása a megengedettnél többször 
 Képzésváltás intézményen belül 
 Egyéb  
 Átvétel kérelemre külföldi intézménybe 
 Fizetési hátralék a képzésben 
 Költségtérítés nem vállalása átsoroláskor 
 Átvétel kérelemre más magyarországi intézménybe 
 Képzési kötelezettségek nem teljesítése 
 Saját bejelentés a képzés megszakítására 

1.1.3. Hányadik félévben szakította meg a tanulmányait? 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 1 
 4 
 7 
 10 
 13 

 2 
 5 
 8 
 11 
 14 

 3 
 6 
 9 
 12 
 15 vagy több 

1.1.4. Fejtse ki az egyéb okokat: 
Legfeljebb 4000 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ________________________________________________________________  

1.1.5. Amennyiben voltak tanulmányi jellegű problémái, kérjük válaszolja meg, 
hogy az alábbi tényezők milyen mértékben akadályozták Önt a tanulmá-
nyi sikerességben. 
Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
teljes 

mértékben 
meghatározó 
fontosságú 

nem 
jellemző 

egyáltalán 
nem 

időbeosztásom     
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teljes 

mértékben 
meghatározó 
fontosságú 

nem 
jellemző 

egyáltalán 
nem 

nem voltak megfelelőek a 
tanulási módszereim     

tanulási nehézségek (nem 
értettem a tananyagot)     

más képzési terület kezdett 
el érdekelni     

a követelmények nem voltak 
egyértelműek     

számonkérések nem, vagy 
nem mindig illeszkedtek a 
követelményekhez 

    

egy vagy több kritikusan 
nehéz tantárgy, ami befolyá-
solta a továbblépést 

    

számonkérési rend (nem jól 
elosztott, nem összehangolt 
évközi számonkérések, pl. 
egy időben több tantárgyból 
is érintett a hallgató) 

    

oktató szakmai felkészültsé-
ge     

oktató nem volt inspirá-
ló(előadásmód, tanítási 
technikák) 

    

oktató nem követte az elő-
rehaladásomat     
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teljes 

mértékben 
meghatározó 
fontosságú 

nem 
jellemző 

egyáltalán 
nem 

támogató tananyag mennyi-
sége vagy minősége (tan-
könyv, jegyzet, példatár, 
stb.) 

    

tanulási segédeszközökkel 
való ellátottság hiánya (la-
boreszköz, szoftver, laptop 
stb.) 

    

korszerű infokommunikáci-
ós megoldások elterjedtsé-
gének hiánya 

    

megfelelő hozzáférés támo-
gató hallgatói szolgáltatá-
sokhoz (tanulás támogató 
programok, könyvtár, men-
tálhigiénés vagy karrier 
tanácsadások, stb.) 

    

egyedül éreztem magam a 
problémámmal     

egyéb     

1.1.6. Fejtse ki az egyéb okokat: 
Legfeljebb 4000 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ________________________________________________________________      

1.1.7. Várható-e, hogy a közeljövőben szervezett képzésben tanul? 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 igen, átjelentkeztem más felsőoktatási intézménybe 
 igen újrakezdem tanulmányaimat  
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 nem folytatom a tanulmányaimat a közeljövőben  
 külföldön folytatom a tanulmányaimat 

2. SZ. MELLÉKLET 

A tanulási nehézségek háttértényezői „rangsora” 

(saját szerkesztés) 

Tanulmányi háttértényezők 
Skála 1., 2. értékek 

aránya 
Dimenzió 

egyéb 14%   

megfelelő hozzáférés támogató hallgatói szol-
gáltatásokhoz (tanulás támogató programok, 
könyvtár, mentálhigiénés vagy karrier tanács-
adások, stb.) 15% intézmény 
tanulási segédeszközökkel való ellátottság 
hiánya (laboreszköz, szoftver, laptop stb.) 17% intézmény 
oktató szakmai felkészültsége 19% oktató 
korszerű infokommunikációs megoldások 
elterjedtségének hiánya 23% oktató/intézmény 
oktató nem követte az előrehaladásomat 28% oktató 
a követelmények nem voltak egyértelműek 32% oktató 
egyedül éreztem magam a problémámmal 33% hálózat 
számonkérési rend (nem jól elosztott, nem 
összehangolt évközi számonkérések, pl. egy 
időben több tantárgyból is érintett a hallgató) 36% intézmény/oktató 
nem voltak megfelelőek a tanulási módszereim 37% hallgató 
tanulási nehézségek (nem értettem a tananya-
got) 38% hallgató 
számonkérések nem, vagy nem mindig illesz-
kedtek a követelményekhez 42% oktató 
más képzési terület kezdett el érdekelni 43% hallgató 
időbeosztásom 44% hallgató 
oktató nem volt inspiráló(előadásmód, tanítási 
technikák) 46% oktató 
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támogató tananyag mennyisége vagy minősége 
(tankönyv, jegyzet, példatár, stb. ) 48% oktató/intézmény 
egy vagy több kritikusan nehéz tantárgy, ami 
befolyásolta a továbblépést 61% intézmény 

3. SZ. MELLÉKLET 

A tanulmányi nehézségek szűkített változóinak kapcsolatrendszere 

(saját szerkesztés) 
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4. SZ. MELLÉKLET 

Tanulmányi okok miatt jogviszony megszüntetők hivatalos indokainak 
megoszlása 

(saját szerkesztés) 
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Variables in the background of dropout 

Abstract 

The main purpose of the research is to raise an education focused value added 
model (VAM) regarding STEM higher education. This paper presents some 
results of my relevant sub-research addressing dropout students, which is to seek 
elements of VAM by analyzing patterns in the cases of students experiencing 
termination of their legal relationship. Furthermore, our aim is to scan the phe-
nomenon of dropout as loss, to make further categories and to reveal backstage 
variables, in order to better understand the reasons and factors behind dropout, 
hereby approaching elements of VAM and identifying preventative actions. In 
the questionnaire, completed by dropout students, the reasons of study difficulties 
were conceptualized and operationalized in four dimensions: students, lecturers, 
institution and supporting network. A Likert scale questionnaire was designed to 
explore the personal motives of dropout and variables of study difficulties. The 
method of analysis, which was adjusted to ordinal and nominal variables, is based 
on measures of association and contingency, using a multi-lateral approach. As a 
result of the research we drafted an association map of the selected variables of 
study difficulties, which represents an excellent basis for further investigations. 
Monitoring dropout as an element of loss attracts attention to the phenomenon 
of re applying for admission to the same university and of leaving higher educa-
tion, which are also valuable topics to be investigated further. What is considered 
to be the crucial resource of the research is, the possibility of getting additive, free 
worded information about aspects, views and opinions of students’ experienced 
dropout, which can lead to further supplements and amendments to the designed 
structure. The next task is to complete a content analysis and to reveal patterns in 
order to gain a better understanding of study difficulties and failure factors rele-
vant to institutional and social loss. 

 


