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1. Elõszó



1. Elõszó
Nincs könnyû helyzetben az a diák, aki középfokú tanulmányai befejezése után úgy dönt,
hogy tovább szeretne tanulni. Manapság a felsõoktatási struktúra rendkívül szétapró-zódott,
megannyi szakma, képzési forma és képzõ intézmény van jelen a tökéletesnek egyáltalán
nem mondható piacon. Míg a továbbtanulásról szóló döntések többféle indíttatásúak
lehetnek, a képzõ intézmény és képzési forma megfelelõ kiválasztása is hosszas elmélyülést
igényel a leendõ hallgató részérõl.

Az utóbbi másfél évtizedben folyamatosan nõtt a továbbtanulni szándékozó fiatalok aránya,
ám még ennél is nagyobb arányban nõtt a felvételt nyertek száma. Amíg a nyolc-vanas évek
második felében évente még csak néhány ezerrel emelkedett az egyetemek és fõiskolák
hallgatói összlétszáma, addig 1990 után már radikális expanziónak lehettünk szemtanúi.
Az összes képzési formát figyelembe véve, ma több mint háromszázötvenezer diák tanul
államilag elismert felsõoktatási intézményben, ami az egy évtizeddel ezelõtti százezres
létszámhoz képest jelentõs különbség. Az “élethosszig tartó tanulás” általánossá váló
követelménye azt eredményezte, hogy az egyetemekre, fõiskolákra bekerülõk több mint fele
nem az elmúlt egy-két évben szerezte érettségi bizonyítványát.

A továbbtanulni szándékozó fiatalok fontos és megtérülõ befektetésnek tekintik a felsõ-
oktatásban való részvételt, ezért hatékonyabb elérésük, kiszolgálásuk érdekében a felsõok-
tatási intézményeknek, így a BME-nek is fontos megismernie a jelentkezõk, illetve a felvettek
társadalmi és szociális hátterét.

Az intézményválasztás hosszú távon meghatározza a fiatalok életútját, munkapiaci
lehetõségét, de igaz az is, hogy a pályaválasztók döntésének helyessége csak a késõbbi
években derül ki. A BME-n folyó oktatás sikerességét leginkább az tudja igazolni, ha a frissen
felvett diákok az egyetemi évek fáradtságos munkája után korszerû ismeretekkel, szakmá-
jukban tudnak és akarnak elhelyezkedni. Ehhez viszont ismerni kell igényeiket, melynek
legelsõ mérõje a jelen felmérés, melyet a BME Diákközpontja és a BME Egyetemi Hallgatói
Képviselete immár ötödik alkalommal készített el.
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2. Alkalmazott technika, módszertan
Célunk volt a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre 2003-ban felvett hall-
gatók szociális hátterének feltárása, az egyetem számára elengedhetetlen pálya- és
intézményválasztási motivációk elemzése, és a hallgatók szociális hátterének bemutatása.
A korábbi évekhez hasonlóan most is a BME-re, nappali tagozatos alapképzésre felvett,
magyar állampolgárságú, elsõéves hallgatókat kérdeztük meg. A kiegészítõ és párhuzamos
képzésben részt vevõk már korábban beiratkoztak valamely felsõoktatási intézménybe, így
nem minõsíthetõk gólyáknak, ezért bevonásuk torzítaná a felmérést.

A különbözõ forrásból származó adatok összehasonlításakor felfigyeltünk arra, hogy az
Országos Felsõoktatási Felvételi Iroda (OFI) létszámadatai – amelyek a feldolgozott jelent-
kezési lapokból készülnek – a BME Oktatási Igazgatósága által közreadott létszámadatoknál
rendszerint kisebb értékûek. Ennek az eltérésnek számos oka lehet. A 2003-ban beiratkozott
hallgatók között találhatók olyan halasztást kért személyek is, akik egy korábbi évben nyertek
felvételt, de tanulmányaikat csak 2003 szeptemberében kezdték el. Sem õk, sem pedig azon
hallgatók nem szerepelnek az OFI statisztikáiban, akik másik felsõ-oktatási intézménybõl
történõ átvétellel, vagy pótfelvételi során kerültek be a BME-re. Az átvett hallgatók már nem
tekinthetõk friss egyetemistának, valamint a korábban felvett, de halasztást kért hallgatók
sem, mivel adataik valamely megelõzõ év hasonló felmérésében már szerepeltek. Fenti
okokból az egyes karok mintabeli részarányát az OFI adataihoz fogjuk mérni.

Elhatároztuk, hogy ebben az évben újítandó szándékkal eltérünk a tanulmány eddig
megszokott felépítésétõl. Ezért alfejezetenként kitekintést teszünk, mely során igyekszünk
elhelyezni a BME-t a felsõoktatás szélesebb palettáján. Összevetjük az általunk kapott ada-
tokat máshonnan beszerzett információkkal, és rámutatunk az egyetem egy-két „konkuren-
sének” sarokszámaira is. A tanulmány mellékletében közöljük azokat a statisz-tikákat,
amelyek a témához szorosan illeszkednek, de a kutatás, és benne az egyes fejezetek
érthetõségét feleslegesen nehezítenék. A közgazdasági, gazdálkodási szakterületek orszá-
gosan tapasztalt népszerûsége miatt a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar esetében
további megállapításokat is szerepeltetünk a mellékletben.

A felmérést önkitöltõs, kérdõíves technikával végeztük, melyet postai úton juttattunk el a
célcsoportnak. A kérdõív (3. melléklet) 33, eddig már megszokott kérdést tartalmaz 6
témakörre bontva. A kérdõív összeállítása során ügyeltünk arra, hogy zárt kérdéseket
tegyünk fel, vagyis igyekeztünk a várható válaszokat tipizálni, ezzel is megkönnyítve a
kitöltést. A 6 témakörbe csoportosított kérdéseket egy 7. csoporttal is kiegészítettük,
amelyben a válaszadóknak 92 pályaorientációval kapcsolatos állítást kellett ötfokozatú
skálán értékelniük, ahol az 1 az „egyáltalán nem értek egyet”, az 5 pedig a „teljesen
egyetértek” osztályzatnak felelt meg. Az állításokat 3 nagy téma köré csoportosítottuk, és
véletlenszerûen megkeverve tettük fel a hallgatóknak. Jelen tanulmányban a pályaorien-
tációs részkérdõív kiértékelésébõl csak egy-két említésre méltó momentumot ragadunk ki. 

A felvett hallgatók névsorának összeállítása, és részükre a kérdõív kiküldése az adatvédelmi
szabályok figyelembevételével történt. A kérdõív mellé csatolt levélben tájékoztattuk a hall-
gatókat a kérdõív kitöltésének és visszajuttatásának módjáról. A válaszokat a hallgatók vagy
saját maguk adták fel postán, vagy a beiratkozás során gyûjtöttük össze tõlük. A kérdõív nem
tartalmazott azonosító jelet, így az a kiértékeléskor már anonim volt. A felmérés anoni-
mitásától (amelyre a kérdõív elején és a kísérõlevélben is külön felhívtuk a figyelmet) a
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válaszadási hajlandóság emelkedését vártuk. Az anonimitás hátránya, hogy az egyetemen
egyébként rendelkezésünkre álló adatokra (pl. nem, kar, szak) ismételten rá kellett kérdezni,
így a felmérés szempontjából csak a kérdések 80 %-a irányult új információra.

A tanulmány elkészítése elõtt rögzítettük, hogy milyen eltéréseket tekintünk jelentõsnek.
Ötfokozatú skálán egy adott szempontra, vagy osztályozható állításra kapott 0,5 eltérésen
felüli eredményt már jelentõsnek tekintünk. Százalékos értékek esetén a legalább 20 %-nyi
eltérést értékeljük jelentõsnek.

Az egyetem egyes karainak rövidítésekor a következõ konvenciókat alkalmazzuk:
Építészmérnöki Kar (ÉSZ), Építõmérnöki Kar (ÉÍÕ), Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
(GTK), Gépészmérnöki Kar (GÉK), Közlekedésmérnöki Kar (KSK), Természettudományi Kar
(TTK), Vegyészmérnöki Kar (VEK), valamint Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK).

A visszaérkezett kérdõíveken, mint elsõdleges forrásunkon túl, felhasználtuk az Oktatási
Minisztérium (OM) 2003-ban megjelent, a 2002/2003-as tanév adatait elemzõ oktatás-
statisztikai évkönyvét és felsõoktatás statisztikai tájékoztatóját, valamint az Országos
Felsõoktatási Felvételi Iroda (OFI) 2003/2004-es tanévrõl megjelent tanulmányait. Némely
összehasonlító elemzéskor – természetesen a forrás megjelölése mellett – hivatkozunk a
Központi Statisztikai Hivatalra (KSH) és a BME Oktatási Igazgatóságára (OI) is.
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3. A felmérés reprezentativitása

3.1 Általános információk a 2003. évi felvételirõl

2003-ban összesen 160125 jelentkezõ adott be „A” jelû jelentkezési lapot valamely felsõ-
oktatási intézménybe. Diplomás, valamint kiegészítõ képzésre 2 ezerrel többen, alap-
képzésre 7 ezerrel kevesebben jelentkeztek, mint a felvételizõk számát tekintve rekordnak
számító 2002-es évben [1]. A felvételt nyert 106000 hallgató között a nappali tagozatosok
aránya 52,1 % (55268 fõ). A pótfelvételi eljárás elõtt a meghirdetett 54 ezer államilag finan-
szírozott alapképzéses helyre összesen 48500 fõ nyert felvételt.

Jelentse az egyes szakok és intézmények népszerûségét az ott folyó nappali alapképzésekre
elsõ helyen beadott jelentkezések száma. A népszerûségi adatok a 2002. évhez képest
lényegében nem változtak.

A legnépszerûbb intézményeket tekintve két statisztika is rendelkezésünkre áll, melyet az 1.
melléklet m1. és m2. táblázata tartalmaz [2]. A BME-re 2003-ban nappali alapképzésre
4846-an jelentkeztek, amely kismértékû növekedést jelent a 2002-es évhez képest, amikor
4544-en szerettek volna bejutni az intézmény valamely szakára. Ezzel az értékkel az
egyetem mindkét évben a népszerûségi rangsor hatodik helyén állt. Három olyan intézmény
is elõkelõbb helyre sorolódott, melyek nappali tagozatos hallgatói létszáma alatta marad a
BME hallgatói létszámának. Minden képzési formát és tagozatot figyelembe véve az
intézmény kissé visszacsúszva, a népszerûségi rangsor nyolcadik helyén állt.

A legnépszerûbb szakok – országosan összesített – sorrendjét az 1. melléklet m3. táblázata
tartalmazza [3]. A BME-n folyó képzések közül az egyetemi mûszaki informatikus képzés
(1562 jelentkezõ) csupán a rangsor 15. helyén található, míg e szakma fõiskolai szintû
képzése az 5. helyet foglalja el. Az egyetemen folyó közgazdász-gazdálkodási szak, a
közgazdász és a közgazdasági szakos közgazdász tanári szakokkal együtt (4977 jelentkezõ)
a népszerûségi sorrend elsõ helyén szerepel.

3.2 Az egyes karok részaránya

A 2. fejezetben rögzített szempontok figyelembevételével kialakított kari létszámstatisz-
tikákat az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat: Kari létszámstatisztikák

A BME-re 2003-ban nappali alapképzésre 3131 fõ nyert felvételt. Államilag finanszírozott
egyetemi képzésben 2696 fõ (1994-ben 1995 fõ), fõiskolai szakokon 144 fõ (1994-ben 60
fõ) [4], míg költségtérítéses nappali képzésben 291 fõ kezdte meg tanulmányait.
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ÉÉSSZZ ÉÉÍÍÕÕ GGTTKK GGÉÉKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK ÖÖSSSSZZ

FFeellvveetttteekk  sszzáámmaa 267 354 341 568 312 82 261 946 3131

VVáállaasszzaaddóókk  sszzáámmaa 137 170 114 192 12 32 143 378 1178

VVáállaasszzaaddóó  nnõõkk  sszzáámmaa 65 48 78 22 2 9 78 23 325

VVáállaasszzaaddóó  fféérrffiiaakk  sszzáámmaa 72 122 36 170 10 23 65 355 853



A kérdõívet az alapsokaság 37,6 %-a, 1178 hallgató töltötte ki. Ez az érték 3 %-kal maga-
sabb az egy évvel korábban készült felméréskor tapasztaltnál. A férfiak és nõk mintán belüli
arányát tekintve a férfiak 72,4 %-ot, a nõk 27,6 %-ot képviselnek. Ez az adat – a mûszaki
képzés férfiorientált jellegénél fogva – jelentõsen eltér a magyar felsõoktatásba felvettek
körében tapasztalt arányoktól (férfiak 41,1 %, nõk 58,9 %) [5].

Az elsõévesek létszáma alapján kalkulált egyetemen belüli kari arányokat, valamint az egyes
karokról visszaérkezett kérdõívek teljes mintához viszonyított arányát az 1. ábra mutatja.

1. ábra: A felvett és felmért hallgatók mintán belüli aránya

A kari létszámadatokat vizsgálva elmondható, hogy a mintában egyetemi súlyát megha-
ladóan az Építészmérnöki, az Építõmérnöki, a Vegyészmérnöki, valamint a Villamosmérnöki
és Informatikai Kar képviselteti magát. A VIK-et leszámítva az említett karok túlreprezentált-
sága saját létszámarányukhoz viszonyítva jelentõsnek mondható. Az említett karokra felvett
és a kérdõívet visszaküldött férfiak és nõk egyetemi részarányát megvizsgálva elmondható,
hogy a túlreprezentált karok esetén a férfiak és a nõk egyenlõ arányban játszanak közre az
adott kar nagyobb részarányában. Míg a Közlekedésmérnöki Kar draszti-kusan alulreprezen-
tált, addig a többi nem említett kar alulreprezentáltsága minimálisnak tekinthetõ.

A válaszadók részletes – nemenkénti, illetve összesített – karon belüli arányát a 2. táblázat
tartalmazza. A legalacsonyabb reprezentáltsággal a Közlekedésmérnöki Kar rendelkezik, ahol
egy adminisztrációs hiba folytán a karra felvett hallgatók csupán 3,8 %-a (12 fõ)       juttat-
ta vissza a kérdõívet. A legmagasabb (50 % feletti) reprezentáltságot a Vegyészmérnöki
(54,8 %) és az Építészmérnöki Karon (51,3 %) tapasztaltuk. A többi karon 33 és 48 % közöt-
ti a válaszadók aránya.

2. táblázat: A válaszadók karon belüli aránya
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ÉÉSSZZ ÉÉÍÍÕÕ GGTTKK GGÉÉKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK ÖÖSSSSZZ

VVáállaasszzaaddóókk  kkaarroonn  bbeellüüllii  aarráánnyyaa 51,3% 48,0% 33,4% 33,8% 3,8% 39,0% 54,8% 40,0% 37,6%

FFeellvveetttt  nnõõkk  kkaarroonn  bbeellüüllii  aarráánnyyaa 49,8% 26,5% 52,7% 11,5% 9,0% 23,5% 53,0% 6,2% 22,7%

VVáállaasszzaaddóó  nnõõkk  kkaarroonn  bbeellüüllii  aarráánnyyaa 47,4% 28,2% 68,4% 11,5% 16,7% 28,1% 54,5% 6,1% 27,6%

FFeellvveetttt  fféérrffiiaakk  kkaarroonn  bbeellüüllii  aarráánnyyaa 50,2% 73,5% 47,3% 88,5% 91,0% 76,5% 47,0% 93,8% 77,3%

VVáállaasszzaaddóó  fféérrffiiaakk  kkaarroonn  bbeellüüllii  aarráánnyyaa 52,6% 71,8% 31,6% 88,5% 83,3% 71,9% 45,5% 93,9% 72,4%



Az elsõévesek körében a nõk aránya a Gazdaság- és Társadalomtudományi, valamint a
Vegyészmérnöki Karon ér el 50 %-nál magasabb szintet (52,7 %, valamint 53 %), míg
arányuk a Villamosmérnöki és Informatikai Karon csupán 6,2 %.

3.3 Demográfiai adatok

Az elsõévesek felvételükkor mért átlagéletkora 18,56 év, ami megegyezik a felmérésünket
megelõzõ két évben mért értékkel. A hallgatók életkoruk szerinti megoszlását a 3. táblázat
tartalmazza.

4. táblázat: A hallgatók megoszlása felvételükkor mért életkoruk alapján

Az egy évvel korábban mért értékekhez képest a 18 évesek aránya pontosan 3 %-kal nõtt,
és így arányuk majdnem 60 %-ot tesz ki. Összevetve ezt az értéket a hallgatók bejutáshoz
szükséges próbálkozásainak számával (5.2 fejezet, 9. táblázat), és figyelembe véve, hogy a
2003-ban érettségizett évfolyam több, mint 2000 fõvel kisebb az egy évvel korábban
végzettnél megállapíthatjuk, hogy a hallgatók 92 %-a érettségijének évében jutott be
egyetemünkre, ami több, mint 2 %-kal magasabb az egy évvel korábban tapasztalt értéknél.

Az országos adatokat tekintve a felvettek 34,8 %-a érettségizett a 2003-as évben, 17,5 %-uk
a megelõzõ két évben [5]. A felvettek másik fele az idõsebb korosztályhoz tartozik,
egyötödük 23 és 27 év közötti, 14,5 %-ot tesznek ki a 28 és 35 év közöttiek. A 36 évnél
idõsebbek aránya jelentõsnek mondható (közel 7 %).

3.4 Lakóhely szerinti megoszlás

4. táblázat: A hallgatók megoszlása lakóhelyük alapján 1.

A 4. táblázatban található adatok alapján megállapítható, hogy az egy évvel korábbi
felméréssel ellentétben külföldi lakóhelyû magyar állampolgárt a felmértek között nem talál-
tunk. A tavalyi évhez hasonlóan most is nõtt a községbõl érkezõk aránya. A megyeszék-
helyen lakók aránya a tavalyi szolid csökkenés után, 2003-ban jelentõsen, 19 %-ról 25 %-ra
nõtt.
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ÉÉlleettkkoorr AArráánnyy

1188  éévv 59,5%

1199  éévv 32,5%

2200  éévv 5,1%

2211  éévv 1,2%

2222  éévv 0,3%

LLeeggaalláábbbb  2233  éévv 1,4%

LLaakkóóhheellyy  ttííppuussaa AArráánnyyaa

BBuuddaappeesstt 27,1%

KKiissvváárrooss 23,8%

MMeeggyyeesszzéékkhheellyy 25,0%

KKöözzsséégg 24,1%



A karonkénti adatokat vizsgálva megállapítható, hogy az építészmérnök hallgatók körében a
budapestiek aránya nagy, 50 %-os. Említést érdemelnek még a vegyészmérnök hallgatók,
akik között 65 %-ot képviselnek a kisvárosból és községbõl érkezettek, valamint az
építõmérnök hallgatók, akik a községbõl érkezett hallgatók karon belüli arányát tekintve (32,6
%) elsõ helyet foglalják el. Az egyes karok részletes adatait az 1. melléklet m4. táblázata
tartalmazza.

Az országos adatokat figyelembe véve elmondható, hogy hazánkban nagyfokú hallgatói
mobilitásról beszélhetünk [6]. A felsõoktatási intézmények minden képzési szintjét és
formáját tekintve a jelentkezõk csupán egyharmada kíván lakóhelyén vagy annak közvetlen
közelében továbbtanulni.

A hallgatók lakóhelyének megyék szerinti bontását az 5. táblázat tartalmazza, a régiók
szerinti bontását a 2. ábra mutatja.

5. táblázat: A hallgatók megoszlása lakóhelyük alapján 2.
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MMeeggyyéékk AArráánnyyaa

BBuuddaappeesstt 27,1%

PPeesstt 7,5%

ZZaallaa 5,2%

GGyyõõrr--MMoossoonn--SSoopprroonn 5,2%

BBááccss--KKiisskkuunn 5,0%

SSzzaabboollccss--SSzzaattmmáárr--BBeerreegg 4,8%

VVeesszzpprréémm 4,3%

FFeejjéérr 4,1%

BBoorrssoodd--AAbbaaúújj--ZZeemmpplléénn 4,0%

HHeevveess 3,9%

JJáásszz--NNaaggyykkuunn--SSzzoollnnookk 3,8%

BBéékkééss 3,3%

VVaass 3,3%

KKoommáárroomm--EEsszztteerrggoomm 3,3%

HHaajjddúú--BBiihhaarr 3,0%

CCssoonnggrráádd 3,0%

TToollnnaa 2,8%

SSoommooggyy 2,5%

BBaarraannyyaa 2,1%

NNóóggrráádd 1,6%



2. ábra: A hallgatók %-os megoszlása lakóhely alapján 3.

A fenti táblázat és ábra alapján megállapítható, hogy a Közép-Magyarországi Régió arányának
(34,6 %) – az egy évvel korábbi értékekhez mért – 4 %-os csökkenése ellenére a BME fõ
vonzáskörzete továbbra is Budapest és Pest megye. Baranya, Somogy és Tolna megye által
alkotott Dél-Dunántúli Régió továbbra is az utolsó helyen szerepel az egyetem
vonzáskörzeteinek sorrendjében. A legnépszerûbb fõvárosi intézmények hallgatóinak 51 %-a
a Közép-Magyarországi Régióból jelentkezett. Érdemes megjegyezni, hogy az említett
intézmények között a BME esetében legmagasabb a régión kívülrõl jelentkezõk aránya
(56,4 %). A vidéki jelentkezõk attitûdjére jellemzõ, hogy esetleges sikertelen fõvárosi
jelentkezés után már nem fõvárosi felsõoktatási intézményben kívánnak továbbtanulni.
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4. Szülõk adatai
A vizsgálódásunk jelen része a hallgatók családi hátterét tárja fel. Kérdéseinkkel arra
kívánunk fényt deríteni, hogy milyen végzettségû, illetve milyen munkapiaci kategóriába
sorolt szülõk gyermekei választják továbbtanulásuk céljául a BME-t.

4.1 A szülõk iskolai végzettsége

A szülõk legmagasabb iskolai végzettségét tartalmazó adatsorokat a 3. ábrán láthatók.

3.. ábra: Szülõk megoszlása legmagasabb iskolai végzettség szerint

Az elmúlt évek felméréseit egybevetve elmondható, hogy az apák között a mûszaki felsõ-
fokú végzettségûek aránya 30 ± 2 %-on állandósult, az egyéb felsõfokú végzettségûek
aránya pedig szintén állandó értéket, 19 %-ot vett fel. Az anyák között az egyéb felsõfokú
végzettségûek aránya 5 %-kal magasabb (45,1 %), mint az egy évvel korábbi felmérésben
tapasztalt érték; és elmondható, hogy mindkét szülõ esetében felsõfokú végzettségûek
aránya a legmagasabb. A diplomával rendelkezõ szülõket a korábbi években megszokott
módon, arányukat tekintve most is az érettségivel rendelkezõk követik.

A szülõk (apák és anyák együtt) iskolai végzettségét lakóhelyük szerint vizsgálva az
arányokról megállapítható, hogy a nagyvárosokban élõ szülõk képzettségi szintje magasabb.
A felsõfokú végzettségû szülõk aránya a fõvárosban és a megyeszékhelyeken a legma-
gasabb. Budapesten a szakmunkásképzõt végzettek aránya csak 5,2 %, szemben a
községekben élõk esetén mért 22 %-os értékkel. A községben élõk körében a fõvárosi
szülõknél tapasztalt érték ötszöröse (6,9 %) a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya.

Évek óta tapasztalt jelenség, hogy a mûszaki felsõfokú végzettséggel rendelkezõ szülõk
gyermekei szívesen választják a mûszaki pályát.

4.2 A szülõk munkapiaci státusza

A 6. táblázatban található adatok alapján elmondható, hogy az anyák nagy része (51,6 %)
most is a szellemi munkakörben alkalmazott kategóriába tartozik. Az apák körében is az
említett kategória vezet 22,1 %-kal. A fizikai munkakörben alkalmazott apák aránya (17,8 %)
az elmúlt három évben fokozatosan csökkenõ tendenciát mutat.
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1. táblázat: A szülõk megoszlása munkapiaci státuszuk alapján

A BME-re felvettek szüleinek munkanélküliségi adatait összehasonlítva az országos 2003.
július-szeptemberben mért átlagos 5,7 %-os munkanélküliségi rátával, valamivel kedvezõbb
képet kapunk [7]. Felmérésünk szerint az apák 2,6 %-a volt regisztrált munkanélküli a
vizsgált idõpontban, ez az adat az anyák körében 3,3 %. A regionális munkanélküliségi
adatokat vizsgálva az országos adatoknak megfelelõen a legkisebb munkanélküliséget a
Közép-Magyarországi Régióban (1,6 %), míg a legmagasabbat az Észak-Magyarországi
Régióban (4,7 %) tapasztaltuk. Míg az országos adatokat tekintve a Nyugat-Dunántúli Régió
utolsó elõtti a munkanélküliek arányát tekintve, addig a BME-re felvett hallgatók esetében
3,9 %-os aránnyal a második helyet foglalja el.

Az apákat lakóhely szerint vizsgálva elmondhatjuk, hogy a kisvárosokban és a községekben
kétszeres az aránya a fizikai munkakörben alkalmazottaknak, mint a fõvárosban és a
megyeszékhelyeken. Ugyanilyen arányban vannak többen a Budapesten szellemi munka-
körben vezetõ beosztású apák, mint a községben, valamint kisvárosban élõ társaik. Az anyák
esetében jelentõs eltérések nem állapíthatók meg.
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MMuunnkkaappiiaaccii  ssttááttuusszz AAppáákk AAnnyyáákk

SSzzeelllleemmii  mmuunnkkaakköörrbbeenn  aallkkaallmmaazzootttt 22,1% 51,6%

SSzzeelllleemmii  mmuunnkkaakköörrbbeenn  vveezzeettõõ  bbeeoosszzttáássúú  aallkkaallmmaazzootttt 18,5% 12,2%

FFiizziikkaaii  mmuunnkkaakköörrbbeenn  aallkkaallmmaazzootttt 17,8% 10,3%

CCééggttuullaajjddoonnooss  //  vváállllaallkkoozzóó 11,5% 8,5%

EEggyyéébb 10,1% 3,1%

NNyyuuggddííjjaass 7,4% 5,5%

FFiizziikkaaii  mmuunnkkaakköörrbbeenn  vveezzeettõõ  bbeeoosszzttáássúú  aallkkaallmmaazzootttt 5,9% 1,0%

EEggyyéébb  ookkbbóóll  nneemm  ddoollggoozziikk 4,1% 4,5%

RReeggiisszzttrráálltt  mmuunnkkaannééllkküüllii 2,6% 3,3%
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5. A pálya- és intézményválasztás
motivációi, stratégiái
A leendõ hallgatók pályaválasztási motivációjának, intézményválasztási stratégiájának
megismerése minden felsõoktatási intézmény elengedhetetlen feladata. Az OFI országos
felmérése megállapította, hogy az intézményválasztást leginkább befolyásoló tényezõk –
a felvettek százalékos arányában – az intézmény presztízse (52,1 %), az oktatás színvonala
(16 %) és az intézmény lakóhelyi közelsége (12,4 %) [8].

5.1 A pályaválasztás idõpontjának alakulása

Általánosan megállapítható, hogy a felvettek pályaválasztási idõpontjának alakulása az elõzõ
évekhez hasonló módon történt.

7. táblázat: A hallgatók megoszlása a pályaválasztás idõpontja szerint (1999-2003.)

A BME újdonsült hallgatóinak csupán 7,1 %-a döntött gyerekkorban az intézmény választása
mellett. Érdemes megemlíteni az egyes szélsõségeket. Az építõmérnöki és építészmérnöki
szakra felvettek 10, illetve 19 %-a már általános iskolában döntött arról, hogy ezt a mérnöki
pályát választja. A mûszaki menedzser szakra felvettek 3/4-e az érettségi évében határozott
a továbbtanulás helyérõl és irányáról. Ez utóbbi megállapítás a tavalyi felmérés ered-
ményeivel összhangban van. Az elõzõ évvel megegyezõen, a jelenlegi elsõéves hallgatóink
2/3-áról biztosan megállapítható, hogy a középiskola utolsó két évében választott pályát.

A különbözõségektõl mentes országos adatokkal ellentétben elmondható, hogy a BME
esetében a férfiak korábban választanak pályát. A nõk 44,3 %-a, a férfiak 32,1 %-a az
érettségi évében döntött továbbtanulásának helyérõl és irányáról. A végzettség és a
pályaválasztási idõpont összefüggéseit elemezve megállapítható, hogy a technikusi okle-
véllel rendelkezõk továbbtanulással kapcsolatos döntése késõbbre tolódott. Míg 2002-ben
a válaszadók fele, 2003-ban már csupán 22,5 %-a döntött az érettségi évét megelõzõen
arról, hogy milyen pályát választ.

Késõi pályaválasztóknak tekintjük azokat, akik a középiskola befejezését követõ években
döntenek a továbbtanulás mellett. Róluk sajnos nem rendelkezünk adatokkal, de arányuk –
figyelembe véve a közvetlenül a határidõ lejárta elõtt döntõk 6,5 %-os arányát – mindenkép-
pen az országos 8,7 %-os érték alatt maradt.
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ÉÉvv ÁÁllttaalláánnooss
iisskkoollaa 99--1100..  oosszzttáállyy 1111..  oosszzttáállyy 1122..  oosszzttáállyy KKöözzvveettlleennüüll  aa  jjeelleennttkkeezzééssii

hhaattáárriiddõõ  lleejjáárrttaa  eellõõtttt

11999999.. 15,5% 44,5% 8,5% 23,5% 7,0%

22000000.. 14,0% 24,0% 23,0% 34,0% 5,0%

22000011.. 16,0% 28,0% 23,0% 27,0% 6,0%

22000022.. 7,2% 27,0% 28,0% 32,8% 5,0%

22000033.. 7,1% 24,8% 26,3% 35,3% 6,5%



5.2 Az adott szak, intézmény megjelölése

A BME-re adott karra, szakra felvett hallgatók 58 %-a elsõ helyen, 37 %-a második, 4,5 %-a
legalább harmadik helyen jelölte meg azt a szakot, amelyre végül felvételt nyert. A 8.
táblázat által tartalmazott adatok alapján elmondható, hogy az egyes karokra felvettek között
jelentõs az eltérés.

8. táblázat: A felvett hallgatók megoszlása intézmény-jelölési rangsor alapján

AA  ffeellvvéétteellii  pprróóbbáállkkoozzáássookk  aarráánnyyaa

A 9. táblázat szemlélteti, hogy az egyes években felvett hallgatóknak hányadik alkalommal
sikerült felvételt nyerniük a BME-re.

9. táblázat: A hallgatók megoszlása a felvételi próbálkozások alapján (2001-2003.)

A végzettség és a felvételi próbálkozások száma közötti kapcsolatot vizsgálva megál-
lapítható, hogy míg a gimnáziumi végzettséggel rendelkezõk 96 %-a, addig a technikusi
végzettséggel rendelkezõk csupán hatoda (2001-ben 74 %-a, 2002-ben harmada) jutott be
a BME-re elsõ nekifutásra.

KKoorráábbbbaann  mmeeggjjeellöölltt  iinnttéézzmméénnyyeekk

Érdeklõdésre tarthat számot az, hogy mennyire jellemzi a felvetteket a kizárólagos
intézményválasztás, megjelöli-e valaki egy intézmény több szakát, csak azért, hogy az adott
intézményben tanulhasson, vagy bebiztosítja magát a kedveltebb szakterület, egy gyengébb
vagy népszerûtlenebb intézményébe. A kérdés eldöntésének érdekében azoktól a hallgatóktól,
akik a BME elõtt más intézménybe is jelentkeztek, megkérdeztük, hogy milyen más jellegû
szakokat preferáltak. A 455 válaszból nem állapítható meg karonkénti specifikum, de
érdemes megjegyezni, hogy a férfiak (a válaszok 64,1 %-a) 23 %-a más mérnöki (nõk
esetében 10,1 %), míg a nõk 19,2 %-a más közgazdasági szakot jelölt meg a Mûegyetem
elõtt.

Az országos átlagot tekintve a felvettek 32,1 %-a három intézménybe adott be jelentkezési
lapot, továbbá 25,6 %-uk kettõ, 16 %-uk pedig egy intézménybe jelentkezett. A mûszaki
felsõoktatásba felvettek esetén a kizárólagos intézményválasztás jellemzõbb, mint más
szakterületeken, és gyakrabban fordultak elõ a két helyre jelentkezettek között is a mûszaki
egyetemre járók [9].
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AA  jjeelleennttkkeezzééss  hheellyyeezzééssee ÉÉSSZZ ÉÉÍÍÕÕ GGTTKK GGÉÉKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK ÖÖSSSSZZ

11..  hheellyyeenn 63,5% 51,8% 30,7% 48,4% 41,7% 71,9% 58,7% 70,9% 58,3%

22..  hheellyyeenn 32,1% 42,9% 55,3% 47,9% 58,3% 28,1% 37,1% 26,5% 37,2%

TTööbbbb,,  mmiinntt  22..  hheellyyeenn 4,4% 5,3% 14,0% 3,6% 0,0% 0,0% 4,2% 2,6% 4,5%

PPrróóbbáállkkoozzáássookk  sszzáámmaa 22000011.. 22000022.. 22000033..

11 92,4% 91,4% 93,2%

22 7,0% 8,1% 6,5%

TTööbbbb,,  mmiinntt  22 0,6% 0,5% 0,3%



AA  BBMMEE--rree  vvaallóó  jjeelleennttkkeezzéésstt  mmeegghhaattáárroozzóó  sszzeemmppoonnttookk

A válaszadóknak ötfokozatú skálán (1-legkevésbé fontos, 5-leginkább fontos) kellett osztá-
lyozniuk az egyes szempontokat aszerint, hogy mennyire volt meghatározó a BME
választásakor az adott szempont. Az egyetemi átlagot, valamint a minimum és maximum
értékeket a 10. táblázat tartalmazza.

*: GTK-n 2,12
10. táblázat: A jelentkezést meghatározó szempontok értékelése (2001-2003.)

A választáskor a felvett hallgatók legfontosabb szempontja a Mûegyetem jó diplomája, az
egyetem által nyújtott szak színvonala, és a várható jó elhelyezkedési lehetõségek voltak.
A korábbi évek felméréseinél szinte ugyanilyen sorrendet és fontossági értéket tapasztaltunk.
A nemek és az iskolai végzettség szerint nem találtunk említésre méltó különbséget. A het-
erogén képet mutató, karonként részletezett adatok az 1. melléklet m5. táblázatában talál-
hatók.

Az OFI felmérése megállapítja, hogy az országosan kapott értékekkel ellentétben a BME-re
jelentkezettek esetén a fõvárosiak számára sokkal fontosabb volt az intézmény közelsége,
mint a vidéki hallgatók számára [10]. Míg országosan kevésbé jellemzi a hallgatókat a
késõbbi jó pénzkereseti lehetõség, addig a mûszaki egyetemisták, a közgazdász és a jogász
hallgatók átlagon felüli szerepet tulajdonítottak a késõbbi anyagi lehetõségeknek.

IInnffoorrmmáácciióóss  ccssaattoorrnnáákk

Érdeklõdésre tarthat számot, hogy az intézménynek milyen információs csatornákat kell
erõsítenie, és milyen marketing eszközöket érdemes bevetnie annak érdekében, hogy
vonzóvá tegye önmagát a továbbtanulni szándékozó diákok számára. A pályaválasztás során
leghasznosabbnak ítélt információforrásokra kapott válaszokat összegzi a 11. táblázat.
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AAzz  eeggyyeetteemm  vváállaasszzttáássáánnaakk  ookkaa 22000011.. 22000022..
22000033..

ÁÁttllaagg MMaaxx.. MMiinn..

AA  MMûûeeggyyeetteemm  jjóó  ddiipplloommáátt  aadd 4,31 4,36 4,37 4,64 3,78

AA  vváállaasszzttootttt  sszzaakk  aa  BBMMEE--nn  lleeggsszzíínnvvoonnaallaassaabbbb 4,15 4,22 4,14 4,64 3,78

VVáárrhhaattóó  jjóó  eellhheellyyeezzkkeeddééssii  lleehheettõõssééggeekk  mmiiaatttt 4,13 4,16 4,12 4,36 3,48

AA  mméérrnnöökkii  ppáállyyaa  éérrddeekkeell 3,91 4,11 3,84 4,50 3,57*

RReeááll  ttáárrggyyaakkbbóóll  jjoobbbb 3,63 3,84 3,79 4,19 3,42

AAzz  BBMMEE  hhíírrnneevvee 3,44 3,54 3,61 4,05 3,37

AAzz  eeggyyeetteemm  nnyyúújjttoottttaa  éélleettffoorrmmaa 2,79 2,90 2,95 3,58 2,71

AA  hhoozzootttt  ppoonntt  eelléégg  vvoolltt 2,92 3,02 2,90 3,71 2,59

AA  ffõõvváárrooss  kkuullttuurráálliiss  lleehheettõõssééggeeii 2,08 2,28 2,35 2,83 1,80

AA  ccssaalláádd  ttaannááccssoollttaa 2,06 2,21 2,10 2,53 1,55

AA  ccssaallááddbbaann  vvaann  mméérrnnöökk 1,85 1,86 1,74 2,11 1,19

AAzz  EEggyyeetteemm  kköözzeellssééggee 1,58 1,63 1,62 1,83 1,39

KKöözzééppiisskkoollaaii  ttaannáárroomm  hhaattáássáárraa n.a. n.a. 1,59 2,18 1,41

IIddee  vveetttteekk  ffeell 1,25 1,25 1,26 1,93 1,14



11. táblázat: A pályaválasztás során felhasznált információforrások és hasznosságuk (2001-2003.)

A fenti adatok jól mutatják, hogy a középiskolások számára az Országos Felvételi Tájékoztató
mellett a tájékoztatásban jelentõs szerepe van a BME Felvételi Kalauznak és más BME-s
kiadványoknak. A válaszadók 59,8 %-a minõsítette az egyetemi Nyílt Napot, amely a
tavalyihoz hasonló arányt mutat. A BME-s kiadványokat ha nem is jelentõsen, de a nõk
(4,13) hasznosabbnak ítélték a férfiaknál (3,78).

A BME leghatékonyabb eszközeit, sorrendben a BME honlapját, a Nyílt Napot és a Felvételi
Kalauzt az Építészmérnöki Kar elsõévesei értékelték a legnépszerûbbnek. Az egyes karok
hallgatóinak részletesebb preferenciái megtalálhatók az 1. melléklet m6. táblázatában.
A Nyílt Nap alkalmából a felvettek 61,1 %-a látogatott el egyetemünkre.

Fel kell hívnunk a figyelmet arra a jelenségre, miszerint a BME elsõéves nappali tagozatos
hallgatói az országos átlagtól jóval kisebb jelentõséget tulajdonítanak az intézmény
hírnevének, és objektívebb mutatók alapján döntenek (pl.: a választott szak a BME-n a
legszínvonalasabb, várható jó elhelyezkedési lehetõségek).

PPáállyyaaoorriieennttáácciióó

A pályaorientációs állítások egyik csoportja annak feltárására irányult, hogy mennyire
vannak tudatában a hallgatók képességeiknek, tulajdonságaiknak, illetve ezen tényezõk
pályaválasztást befolyásoló szerepének. Azzal az állítással miszerint „a pályaválasztás során
figyelembe kell venni képességeinket és az általunk választott foglalkozás követelményeit” a
hallgatók erõsen egyetértettek, erre utal a 4,05-ös osztályzat. A felvettek válaszainak
átlagértékébõl (1,49) kiderül az is, hogy pályaválasztásuk során nem kérték szakember segít-
ségét képességeik feltérképezéséhez, viszont a hallgatók hasznosnak tartanák, ha az
Interneten elérhetõ lenne egy olyan szolgáltatás, amely segítené a pályaválasztást (3,77).

Az állítások második csoportja a választott szakmára, pályára vonatkozott, valamint vizsgálta
a felvettek anyagiasságát is. A hallgatók nem tudják pontosan, hogy milyen pályára
szeretnének menni az egyetem elvégzése után, amit jelez az állításra kapott 3,17-es
osztályzat. A válaszadóknál a pályaválasztás során kiemelkedõ szinten jelenik meg a szak-
mával kapcsolatos álmok megvalósításának igénye (4,1), illetve az önfejlesztést megengedõ
szakma iránti vágy (4,03). Átlagon felüli igénye (3,69) a hallgatóknak továbbá az is, hogy
szakmájukban valami jelentõségteljes, nagy dolgot vigyenek véghez (pl.: nagy
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IInnffoorrmmáácciióóffoorrrrááss 22000011.. 22000022.. 22000033..

OOrrsszz..  FFeellvv..  TTáájj.. 3,91 3,98 4,10 88,9 %

BBMMEE  kkiiaaddvváánnyy 3,59 3,90 3,87 57.2 %

NNyyíílltt  NNaapp 3,35 3,52 3,66 59,8 %

CCssaalláádd,,  bbaarrááttookk 3,41 3,55 3,62 74,2 %

IInntteerrnneett,,  hhoonnllaapp 2,82 3,27 3,32 60,6 %

KKöözzééppiisskkoollaaii  ttaannáárr 2,82 2,71 2,94 50,7 %

MMééddiiaa 1,69 1,81 2,34 40,5 %

EEdduuccaattiioo  rreennddeezzvvéénnyy n.a n.a 2,04 13,6 %

TTáámmppoonntt  IIrrooddaa 2,00 1,57 1,62 16,6 %

EEggyyéébb n.a 3,75 1,59 16,5 %



felfedezéseket tenni, nagyon sok pénzt keresni, nagyon sok embernek segíteni stb.) Ezzel
szemben a hallgatók nem gondolják azt (2,59), hogy olyan pályát választottak, ahol híressé
válhatnak.

Az OFI, illetve a CEO Magazin [11] felmérései megállapították, hogy a felsõoktatásban részt
vevõ hallgatók között a mûegyetemistákra kifejezetten jellemzõ az, hogy leendõ munka-
helyükkel szembeni elvárások sorrendjében az érdekes munkán túl, a jó fizetés igénye a
második kritérium. E két fent említett kritérium fontosságát a felvettek pályaorientációs
kérdéseinkre adott válaszai is megerõsítették. A válaszadók nem értettek egyet azokkal az
állításokkal miszerint „keveset számít, hogy milyen pályát választ az ember, ha a fizetés
magas”, illetve „pályaválasztásomat egyáltalán nem befolyásolta az, hogy mennyi pénzt
fogok keresni” derül ki az azokra kapott 1,96 és 2,36 átlagértékekbõl.

Végezetül az állítások utolsó csoportja a pályaválasztás során természetesen fellépõ bizony-
talanság, illetve a bizonytalankodók csoportjának jellemzésére vonatkozott. A BME-re felvett
hallgatók a pályaválasztást tekintve nem mondhatók bizonytalannak, amit alátámasztanak a
„még mindig határozatlan vagyok pályaválasztásomat illetõen”, valamint a „ha egy másik
foglalkozást kellene választanom, akkor azt egészen más területrõl választanám” állításokra
kapott 2,13 illetve 2,51 átlagértékek.
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6. A felvételt befolyásoló tényezõk
A felvételt nyert hallgatók végleges felvételi pontszámát számos tényezõ alakítja. A meg-
felelõ szak és intézmény kiválasztásakor a diákokat hozott, illetve szerezhetõ pontjaikon túl
befolyásolhatják a speciális (pl. technikusi) középiskolai végzettségért és meglévõ nyelvvizs-
gáért kapható többletpontok is. Az egyes szakok 2003. évi és korábbi felvételi ponthatárai
megtalálhatók a 2. mellékletben.

6.1 Végzettség

A 12. táblázat adataiból kiderül, hogy az elmúlt öt évben a felvett hallgatók milyen
végzettséggel érkeztek az egyetemre. A vizsgált idõszakban a BME-re gimnáziumi érettsé-
givel felvettek aránya fokozatosan emelkedett, a technikusok aránya pedig csökkent.

12. táblázat: A hallgatók megoszlása végzettség szerint (1999-2003.)

A szélsõértékeket elemezve megjegyzendõ, hogy az érettségivel érkezettek arányának
növekedése a Gépészmérnöki Kar esetében a legjelentõsebb; az elmúlt öt évben 55 %-ról
74 %-ra nõtt. 2003-ban e karra felvettek 20 %-a érkezett szakközépiskolai érettségivel
zsebében, és mindössze 2,6 %-uk rendelkezett technikusi oklevéllel. Az Építészmérnöki
Karra, a Vegyészmérnöki Karra és a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karra felvettek
több mint 90 %-a gimnáziumból nyert felvételt egyetemünkre. A vidékrõl érkezettek
esetében jelentõsen magasabb a szakközépiskolai érettségivel rendelkezõk aránya, míg a
végzettség és a felvettek neme közötti kapcsolatot vizsgálva megállapítható, hogy
arányaiban jelentõsen több nõ érkezik gimnáziumból.

6.2 Nyelvismeret

A középiskolás korúak által tanult nyelvek számát tekintve Magyarország 2000-ben a 25
tagú Európai Unió utolsó elõtti helyén állt [12]. Míg 15-16 éves (17-18 éves) korban
Finnországban 2,9 (2,3), Szlovéniában 1 (2), addig hazánkban 0,7 (1,3) a tanult idegen
nyelvek száma.

A legalább középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezõ, de gyengébb középiskolai ered-
ményeket maguk mögött tudó felvételizõk aranykora 2001-ben lejárt. Addig, többek között
a BME-n is 8 (sõt felsõfokú C típusú nyelvvizsga esetén 12) pluszpontot kapott a felvételizõ.
Mára az államilag igazolt nyelvismeretért adható pontok maximális száma 5, annak ellenére,
hogy azon érettségizettek között, akik a továbbtanulás mellett döntöttek, az elmúlt tíz évben
nem volt lényegi különbség a nyelvismeret tekintetében.

A felvett hallgatók nyelvismeretérõl az alábbiak állapíthatóak meg. A felmérés pillanatában
az 1178 válaszadó összesen 1092 db nyelvvizsgával rendelkezett. A tavalyi felmérés során
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VVééggzzeettttsséégg 11999999.. 22000000.. 22000011.. 22000022.. 22000033..

GGiimmnnáázziiuummii  éérreettttssééggii 72,0% 75,0% 76,0% 81,3% 82,9%

SSzzaakkkköözzééppiisskkoollaaii  éérreettttssééggii 18,0% 17,0% 13,0% 13,8% 13,6%

TTeecchhnniikkuussii  ookklleevvééll 7,0% 6,0% 9,0% 3,7% 2,6%

DDiipplloommaa 3,0% 2,0% 2,0% 1,2% 0,9%



995 válaszadónak 866 db nyelvvizsgája volt, és ennek ismeretében megállapítható, hogy kis
mértékben csökkent az egy fõre jutó nyelvvizsgák száma.

Míg az idegen nyelvek között az angol nyelvtudás továbbra is tartja jelentõs elõnyét, addig
megfigyelhetõ a német nyelvismeret kismértékû gyengülése. A felvett hallgatók 85,8 %-a
beszél valamilyen szinten angol (55,9 %) és/vagy német (29,9 %) nyelven, míg az összes
többi idegen nyelv aránya már nem éri el a 6 %-ot. A gimnáziumi érettségivel rendelkezõk
83 %-a beszél valamilyen szinten idegen nyelvet (23 %-uk két vagy több nyelvbõl rendelkezik
nyelvvizsgával). A szakközépiskolai érettségivel és a technikusi oklevéllel érkezettek között
minden második, illetõleg minden harmadik diák rendelkezik bizonyos fokú nyelvtudással.

A hozott nyelvvizsgák 61,1 %-a angol, 32,7 %-a német és 3,2 %-a francia nyelvbõl tett
nyelvvizsga. A különbözõ szinteket tekintve a középfokú nyelvvizsgák aránya 85 %, a felsõ-
fokúé 11,6 %, az alapfokú vizsgák aránya 3,4 % volt. A hozott nyelvvizsgák szintenkénti
megoszlását tartalmazó adatok a 13. táblázatban, a karonként egy fõre jutó nyelvvizsgák
száma a 14. táblázatban található meg.

13. táblázat: A hozott nyelvvizsgák megoszlása szintenként

14. táblázat: Egy fõre jutó nyelvvizsgák száma (1999-2003.)

Az Építõmérnöki Kar építõmérnök, valamint földmérõ- és térinformatikus szakára, továbbá a
Villamosmérnöki és Informatikai Kar villamosmérnök és informatikus szakára felvettek
esetén jelentõsen eltér az 1 fõre jutó nyelvvizsgák száma (0,79 és 0,43, illetõleg 0,76 és
1,00). 2003-ban a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar államilag finanszírozott, nappali
tagozatos közgazdász-gazdálkodási szakára a felvételi ponthatár 124 pont volt. Ez azt
jelenti, hogy a középiskolából maximálisan hozható 120 ponton túl a bekerüléshez nem volt
elég egy C-típusú középfokú nyelvvizsga megléte. A diplomaszerzés nyelvismerettel kap-
csolatos kritériumát a közgazdász-gazdálkodási szakos hallgatók mellett, az építészmérnök
és mérnök-fizikus hallgatók is teljesítették a felvétel idõpontjában. E téren a legnagyobb
lemaradást a Gépészmérnöki Karra felvett elsõéveseknél tapasztaltunk, akik 74 %-a nem
rendelkezett élõ idegen nyelvbõl középfokú nyelvvizsgával.

Az OFI országos statisztikája alapján a felvételizõk valamivel több mint 22 %-a rendelkezett
legalább középfokú nyelvvizsgával, míg a felvettek körében arányuk már meghaladta a
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AA  nnyyeellvvvviizzssggaa  ttííppuussaa AAnnggooll NNéémmeett FFrraanncciiaa EEggyyéébb

AAllaapp 64,9% 24,3% 2,7% 8,1%

KKöözzéépp 61,0% 33,0% 3,2% 2,8%

FFeellssõõ 60,6% 33,1% 3,1% 3,1%

NNyyeellvv//KKaarr ÉÉSSZZ ÉÉÍÍÕÕ GGTTKK GGÉÉKK VVEEKK VVIIKK KKSSKK TTTTKK ÖÖSSSSZZ

11  ffõõrree  jjuuttóó  nnyyeellvvvviizzssggaa  ((11999999..)) 1,16 0,45 1,37 0,53 0,73 1,01 0,67 0,96 0,82

11  ffõõrree  jjuuttóó  nnyyeellvvvviizzssggaa  ((22000000..)) 1,20 0,72 1,50 0,50 0,96 1,19 0,71 0,82 0,95

11  ffõõrree  jjuuttóó  nnyyeellvvvviizzssggaa  ((22000011..)) 1,02 0,66 1,11 0,55 n.a. 0,92 0,56 0,81 0,87

11  ffõõrree  jjuuttóó  nnyyeellvvvviizzssggaa  ((22000022..)) 1,35 0,84 1,14 0,60 0,84 0,86 0,79 1,09 0,87

11  ffõõrree  jjuuttóó  nnyyeellvvvviizzssggaa  ((22000033..)) 1,04 0,78 0,96 0,32 0,70 0,87 0,58 0,69 0,77

FFeellmméérrtt  ffõõ  ((22000033..)) 137 170 114 192 143 378 12 32 1178



36 %-ot [5]. Meglepõ azonban, hogy a felvételi elõtti évben érettségizettek között
érezhetõen alacsonyabb a nyelvvizsgával rendelkezõk aránya, mint az utóbbi tíz év bárme-
lyikében érettségizettek körében.

FFeellvvéétteellii  eellõõkkéésszzííttõõ

Egyre több felsõoktatási intézmény szervez felvételi elõkésztõt, melyen a diákok kiegészít-
hetik hiányos középiskolai ismereteiket, továbbá célzatosan készülhetnek a felvételire.
Bevételek szerzésén túl elõkészítõ szervezése lehetõséget nyújt az intézményeknek arra is,
hogy – a diákok által megcélozható – képzéseiken keresztül hirdethessék sokszínûségüket.
Míg a felvett nõk 40 %-a, addig a férfiak 25 %-a járt elõkészítõ tanfolyamra. A felvételi
elõkészítõn részt vevõk 50 %-a a BME-t választotta segítségként.
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7. Lakhatási és szociális helyzet
A felvételt nyert hallgatók lakhatási és szociális helyzetének vizsgálata során a hallgatók
egyetemi éveik alatt várható anyagi támogatottságát és munkavállalási szándékát ele-
meztük.

7.1 A hallgatók várható anyagi támogatottsága

Az elsõévesek 95,4 %-a számíthat szülei anyagi támogatására. Egyetemünk hallgatóiról
évek óta elmondható, hogy tanulmányaik finanszírozásához szükséges összeg 2/3-át családi
támogatásból teremtik elõ, amit lehetõség szerint állami támogatással (20 %) és saját
jövedelemmel (13 %) egészítenek ki [13].

A támogatásra számító hallgatók támogatottság szerinti megoszlását az 4. ábra mutatja.
Az adatokból jól látszik, hogy a legtöbb hallgató (33,7 %) havonta 5000 forintnál kevesebb
támogatásra számít szüleitõl, de fele-fele arányban, együttesen több mint 40 %-ot tesznek
ki a havi 20 és 40 ezer forint támogatásban részesülõk is.

4. ábra: A hallgatók megoszlása anyagi támogatottságuk alapján

Diákhitelt 2003 decemberében országosan 153858 fõnek folyósított a Diákhitel Központ Rt.
A Diákhitelt a BME-re 2003-ban felvettek 16,8 %-a szándékozik igénybe venni, ami valamivel
kevesebb, mint a tavaly tapasztalt érték (17,2 %).

7.2 A hallgatók várható lakhatási helyzete

Az 5. ábra a hallgatók várható lakhatási helyzetét mutatja, amely szerint a hallgatók 36,2 %-a
elõreláthatólag kollégiumban szeretne lakni. Ez lényegesen kevesebb a 2002-es 49,2 %-nál,
de szinte megegyezik a 2001-ben kapott értékkel (35,7 %).

5. ábra: A hallgatók megoszlása várható lakóhelyük szerint
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A BME-n a kollégiumi férõhelyek meghatározására használt módszer alapján elmondható,
hogy az egyetemen a kollégiumra jogosult (egyben a vidéki) hallgatók aránya 68 %. E szerint
minden szeptemberben közel 10000 hallgató igényelhet kollégiumot. 2003 õszén 4155
kollégiumi férõhelyen osztozhattak létszámarányosan a BME nyolc karának alapképzésben
részt vevõ hallgatói.

A kollégiumi ellátásban részesült, illetve kollégiumi elhelyezést igényelt elsõéves hallgatók
arányáról az egyetemen mindezidáig nem készült statisztika. Jelen felmérés jó alapot szol-
gáltatott a releváns kari adatok összegyûjtésére. Az általános gyakorlat az, hogy az elsõéves
hallgatók a felsõévesekkel legfeljebb egyenlõ arányban jutnak be a kollégiumokba. Az õszi
félévben a kollégiumi férõhelykeretek mindig szûkösebbnek bizonyulnak, mint a tavaszi félév
kezdetén, így a tényleges igénylõknek – köztük a felvett elsõévesekkel – 68-72 %-a részesül
elhelyezésben.

Albérletben a hallgatók 19,8 %-a szeretne lakni, amely kis növekedést mutat a tavalyi 14,6
%-os adatokhoz képest. A napi bejárók, a saját lakással rendelkezõk, a budapesti rokonoknál
lakók, illetve az egyéb más lehetõséget keresõ hallgatók aránya 9,8 %.

7.3 A hallgatók munkavállalási szándékai

Az elemzés során vizsgáltuk azt is, hogy egyetemi éveik alatt a hallgatók szeretnének-e
munkát vállalni, és ha igen, akkor azt milyen célból tennék. A munkát vállalni szándékozó
hallgatók (71,9 %) 14,9 %-kal kevesebben vannak, mint egy évvel korábban felmért
társaik.

A munkapiac szereplõi részérõl egyre gyakrabban hangzik el az a vélemény, miszerint a
végzett hallgatók munkatapasztalat és kapcsolatrendszer híján szinte esélytelenül lépnek ki
a piacra. A 15. táblázatban látható, hogy ebben az évben a válaszadók hozzávetõleg 40 %-a
jelölte meg munkavállalásának okaként valamely, a munkapiacra történõ kilépés zökkenõ-
mentesebbé-tételét elõsegítõ szempontot.

15. táblázat: A hallgatói munkavállalás okának megoszlása

A válaszok alapján legfõképpen azok gondolkoznak munkavállaláson, akik nem számítanak
szülõi támogatásra. A felmérésbõl kiderül, hogy a hallgatóknál lakóhelytõl függetlenül a
munkavállalási szándék közel egyforma (67-76 %), kivéve a budapesti rokonoknál lakó
hallgatókat, ugyanis itt jelentõsen kisebb a tapasztalt érték (55 %).

A 16. táblázat tartalmazza a hallgatók megoszlását a vállalni kívánt munka típusa alapján.
A hallgatók itt több választ is megadhattak. Legtöbben a szakmai munkát jelölték meg
(29,9 %). Azok aránya, akik rendszeresen szeretnének dolgozni 5,3 %.

AA  mmuunnkkaavváállllaallááss  ookkaa AArráánnyyaa

RRáásszzoorruullookk 16,2%

SSzzüükkssééggeemm  vvaann  eeggyy  kkiiss  zzsseebbppéénnzzrree 38,5%

AA  ttaannuullmmáánnyyookk  aallaatttt  eell  kkeellll  kkeezzddeennii  aa  sszzaakkmmaaii  kkaappccssoollaattookk  aallaakkííttáássáátt 23,2%

MMuunnkkaattaappaasszzttaallaattoott  kkíívváánnookk  sszzeerreezznnii 15,8%

MMááss  ookkbbóóll 6,2%



16. táblázat: A hallgatók megoszlása a munkavállalás típusa szerint
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AA  mmuunnkkaavváállllaallááss  ttííppuussaa AArráánnyyaa

SSzzaakkmmaaii  mmuunnkkáátt 29,9%

NNyyáárrii  mmuunnkkáátt 18,9%

AAllkkaallmmii  mmuunnkkáátt,,  aammiikkoorr  ppéénnzzrree  vvaann  sszzüükkssééggeemm  18,6%

IIrrooddaaii  mmuunnkkáátt 13,8%

KKöönnnnyyûû  ffiizziikkaaii  mmuunnkkáátt 10,4%

RReennddsszzeerreess  mmuunnkkáátt 5,3%

BBáárrmmiillyyeenntt 3,0%



Elképzelések a
választott
pályáról

3.8.



8. Elképzelések a választott pályáról
Vizsgálódásunk talán legfontosabb tárgya megismerni a frissen bekerülõk egyetemrõl
alkotott képét, melynek részét alkotják a képzés elvárt minõségét feltáró kérdések is.
A hallgatók elvárják, hogy a számukra szimpatikus munkakör betöltésére alkalmas szakem-
bernek képezze ki õket az egyetem. Azt, hogy a hallgatók késõbb milyen munkakörben
szeretnének elhelyezkedni a 6. ábra mutatja.

6. ábra: A hallgatók megoszlása a szimpatikus munkakörök szerint

Sok éves tapasztalat alapján elmondható, hogy a tervezõ-fejlesztõ munkakör nép-szerûsége
nem csökken, sõt egyre nõ. Ezt a munkakört leginkább az Építészmérnöki, Építõmérnöki,
Gépészmérnöki, továbbá a Villamosmérnöki és Informatikai Kar elsõsei részesítették elõny-
ben. Az egyetemi összesített értéket tekintve, az elméleti kutató pálya iránti érdeklõdés az
elõzõ évekhez képest majdnem megduplázódott, ami fõleg a Természettudományi (karon
belüli arány 44 %) és a Vegyészmérnöki Karnak (28 %) köszönhetõ. Nem meglepõ, hogy
közgazdasági, marketing és pénzügyi vonalon még mindig a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar diákjai közül szeretnének a legtöbben elhelyezkedni.

A diákok nem sok információval rendelkeznek az egyetemi képzés összetételérõl,
minõségérõl. Elmondható azonban, hogy jövõbeli munkakörükkel kapcsolatos elképzeléseik
megfelelnek a valóságnak. A végzettekkel kapcsolatos korábbi felmérések megállapították,
hogy a hallgatók több mint 50 %-a a végzést követõ elsõ évben tervezõ-fejlesztõ munka-
körben helyezkedett el [13]. Ezt a csoportot a gyártás-üzemeltetés, valamint a minõségbiz-
tosítás követi 10 valamint 6,5 %-kal.

A férfiak és nõk választott pályájukról alkotott elképzelése közötti különbség a legtöbb
esetben nem számottevõ, jelentõs eltérés csupán három munkakör-kategóriában figyelem-
felkeltõ. A tervezõ-fejlesztõ munkakör inkább a férfiak (férfiak 60,7 %-a, nõk 40,6 %-a), míg
a kereskedelmi (férfiak 1,8 %-a, nõk 6,1 %-a), és az összevont közgazdasági-pénzügyi terület
a nõk érdeklõdését kelti fel jobban (férfiak 5,3 %-a, nõk 17 %-a). A gimnáziumból és
szakközépiskolából érkezõk távlati elképzelései néhány kivételtõl eltekintve megegyeznek.
A pénzügyi (gimnazisták 6,2 %-a, szakközépiskolások 1,2 %-a) és a marketing terület
(gimnazisták 4,1 %-a, szakközépiskolások 0,6 %-a) a gimnáziumi érettségivel rendelkezõk
számára szimpatikusabb. A szakközépiskolából érkezetteket a gyártó-üzemeltetõ
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(gimnazisták 2,3 %-a, szakközépiskolások 11,8 %-a) munkakör vonzza jobban. Mindkét
iskolatípus estében jellemzõ a tervezõ-fejlesztõ kategória kiugró értéke.

PPáállyyaaeellhhaaggyyááss

Azok a végzett szakemberek, akik nem az egyetemen szerzett képesítésüknek, diplomájuknak
megfelelõ szakterületen helyezkednek el, pályaelhagyónak tekintendõk. A képzés költség-
igényét figyelembe véve kérdéses az, hogy késõbbi elhelyezkedésükben szerepet játszik-e az
a puszta tény, hogy diplomával rendelkeznek, vagy a BME-n szerzett képesítésük nélkül is el
tudják látni feladataikat. 

A felmértek 2,6 %-a vélekedett úgy, hogy nem biztos, hogy az egyetemen szerzett szak-
májában helyezkedik el. Ez az érték a korábbi évekhez képest 1-2 %-os csökkenést mutat.
A Diákközpont már említett felmérései megállapították, hogy egy évvel a végzés után, a
BME-n, különbözõ szakokon végzett szakemberek 2-15 %-a nem a szerzett szakmájának
megfelelõ feladatokat lát el [13].
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9. Hallgatói elvárások
A kérdõív összeállításakor kíváncsiak voltunk arra is, hogy a BME-re érkezõknek mely
területeken van szükségük átgondolt, széleskörû tájékoztatásra, illetve félelmeik elosz-
latására, problémáik kezelésére.

9.1 A hallgatók egyetemmel szembeni elvárásai

A megkérdezettek egyetemmel szembeni elvárásaikat ötfokozatú skálán (1-alig fontos,
5-nagyon fontos) osztályozhatták. Az osztályzatokból számított átlagok alapján felállított
fontossági sorrendet a 17. táblázat tartalmazza. A feltett kérdéseket nem és lakóhely szerint
is külön-külön megvizsgáltuk.

17. táblázat: A hallgatók egyetemmel szembeni elvárásai

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is magasak a válaszokra kapott átlagértékek. Míg a
férfiak osztályzatinak összátlaga 3,74, addig a nõk estén ez a mutató 3,92. A jelentõsebb
változások: az elméletközpontú képzés fontosságának utolsó helyre történõ visszaesése,
valamint a gazdasági, jogi, szervezési és kommunikációs ismeretek iránti igény férfiak
körében tapasztalható csökkenése. A tavalyi felméréssel megegyezõen a jól átlátható
tanulmányi szabályok igénye a rangsor elsõ harmadában található.

A budapesti és vidéki hallgatók preferencia sorrendje – a vidékiek által elvárt jó kollégiumi
ellátottságot leszámítva – megegyezik.
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AAzz  eeggyyeetteemmii  kkééppzzéésssseell  kkaappccssoollaattooss  lleehheettõõssééggeekk  ffoonnttoossssáággáánnaakk  ááttllaaggaa ÁÁttllaagg FFéérrffii NNõõ

NNaaggyy  ttuuddáássúú,,  jjóó  ookkttaattóókk 4,54 4,48 4,70

JJóó  eellhheellyyeezzkkeeddééssii  lleehheettõõsséégg  aazz  eeggyyeetteemm  eellvvééggzzéésséétt  kköövveettõõeenn  4,53 4,47 4,69

KKoorrsszzeerrûû  ttaannaannyyaagg 4,47 4,46 4,52

JJóó  hhaallllggaattóóii  kköözzöösssséégg,,  jjóó  ttáárrssaassáágg 4,21 4,18 4,29

JJóóll  ááttlláátthhaattóó  ttaannuullmmáánnyyii  sszzaabbáállyyookk,,  kköövveetteellmméénnyyeekk 4,14 4,10 4,27

MMeeggffeelleellõõ  iinnffrraassttrruukkttuurráálliiss  hhááttttéérr  ((kköönnyyvvttáárr,,  sszzáámmííttóóggéépp,,  mmûûsszzeerr)) 4,13 4,14 4,10

HHuummáánnuuss  llééggkköörr,,  jjóó  ookkttaattóó--hhaallllggaattóó  kkaappccssoollaatt 4,12 4,06 4,27

GGyyaakkoorrllaatt--kköözzppoonnttúú  kkééppzzééss 3,98 3,94 4,06

SSeeggííttsséégg  aa  ttaannuullmmáánnyyaaiikkkkaall  kküüsszzkkööddõõ  hhaallllggaattóókknnaakk 3,72 3,67 3,84

MMaaggaass  öösszzttöönnddííjj,,  eeggyyéébb  ppéénnzzbbeellii  ttáámmooggaattáássookk 3,71 3,63 3,92

NNyyeellvvttaannuulláássii  lleehheettõõsséégg 3,63 3,48 4,04

SSzzaabbaaddiiddõõss,,  ssppoorrttoolláássii  lleehheettõõssééggeekk 3,51 3,54 3,42

GGaazzddaassáággii,,  jjooggii,,  sszzeerrvveezzééssii,,  kkoommmmuunniikkáácciióóss  iissmmeerreetteekk 3,23 3,08 3,62

JJóó  kkoollllééggiiuummii  eellllááttoottttssáágg 3,03 3,02 3,07

MMuunnkkaalleehheettõõssééggeekk  aa  ttaannuullmmáánnyyookk  mmeelllleetttt 3,08 2,98 3,33

EEllmméélleettkköözzppoonnttúú  kkééppzzééss 2,56 2,57 2,54



9.2 A tanulmányok során elvárt segítség

A felvett hallgatók ötfokozatú skálán (1-alig fontos, 5-nagyon fontos) osztályozhatták a
különbözõ területeken elvárt segítség mértékét. A 18. táblázat értékelésével kapcsolatban is
megjegyzendõ, hogy a kérdõív kitöltésekor a hallgatók még nem szembesültek igazán az
egyetemi élet által támasztott követelményekkel.

18. táblázat: A tanulmányok során elvárt segítség

Az osztályzatokból számított súlyozott átlagok továbbra sem térnek el túlságosan
egymástól, a legfontosabb (4,33) és legkevésbé fontosnak (3,38) ítélt válaszlehetõségek
között jelentõs eltérés nem állapítható meg. Az egyes szempontokat (fontosságuk szerint)
három kategória-csoportba lehet sorolni. Az elsõ csoportban a segítségnyújtás igénye
jelenik meg a különbözõ területeken (4,33-4,08). A második csoportban az erõs hallgatói
érdekvédelem, diákszociális lehetõségekrõl való informálás és a tanulási módszerek szere-
pelnek (3,83-3,79). A többi szempontot is az átlagosnál fontosabbnak ítélték a hallgatók, de
ezek fontosságát tekintve csak a harmadik csoportba sorolhatók. A nemek közötti vizsgálat
érdekes eredménye, hogy a nõk (4,04) jelentõsebb mértékben tartanak igényt a külföldi
tanulmányi lehetõségre, mint a férfiak (3,56).

Évek óta kiemelt – most harmadik – helyen szerepel a választott pálya jobb megis-
merésének igénye, amit azért emelünk ki, mert a felsõbb éves hallgatók között is megfigyel-
hetõ az ilyen irányú érdeklõdés, és az igény kielégítetlensége.

Több éve megállapítható, hogy az egyes szempontokból képzett csoportokba ugyanazon
ismérvek tartoznak, a csoportokon belül kicsit változó fontossági értékkel: az elsõ helyeken
az általánosabb érvényû lehetõségek szerepelnek, a sor második felében pedig azok,
amelyek az elsõ három általános válasz tematikus felbontásai. Fentiek alapján továbbra is
megfogalmazható, hogy az elsõsök nincsenek tisztában azzal, hogy pontosan milyen
elvárásaik vannak az egyetemi szolgáltatókkal szemben.

Elemeztük az igényelt segítség fontosságát és az egyetemi évek alatt várható lakóhely kap-
csolatát. A „bajban legyen kihez fordulni” lehetõséget jobban igénylik azok, akik a család-
jukkal az eddiginél lényegesen kevesebb idõt töltenek majd együtt. Ez az igény a
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OOsszzttáállyyoozzhhaattóó  tteerrüülleetteekk ÁÁttllaagg FFéérrffii NNõõ

NNyyúújjttssoonn  sseeggííttssééggeett  ttaannuullmmáánnyyii  sszzaabbáállyyookkbbaann,,  ttaanntteerrvveekkbbeenn 4,33 4,30 4,41

KKöönnnnyyííttssee  aa  ttaannuullmmáánnyyookkkkaall  kkaappccssoollaattooss  üüggyyiinnttéézzéésstt 4,20 4,14 4,37

AAddjjoonn  sseeggííttssééggeett  aa  vváállaasszzttootttt  ppáállyyaa  rréésszzlleetteesseebbbb  mmeeggiissmmeerréésséébbeenn 4,11 4,09 4,17

BBaajjbbaann  lleeggyyeenn  kkiihheezz  ffoorrdduullnnii 4,08 4,03 4,20

LLeeggyyeenn  eerrõõss  aa  hhaallllggaattóóii  éérrddeekkvvééddeelleemm 3,83 3,79 3,93

TTáájjéékkoozzttaassssoonn  aazz  iiggéénnyybbee  vveehheettõõ  ddiiáákksszzoocciiáálliiss  lleehheettoossééggeekkrrõõll,,  ttáámmooggaattáássookkrróóll  3,81 3,74 3,99

SSeeggííttsseenn  aazz  eeggyyeetteemmeenn  ccééllsszzeerrûû  ttaannuulláássii  mmóóddsszzeerreekk  eellssaajjááttííttáássáábbaann 3,79 3,79 3,80

IInnffoorrmmáálljjoonn  aa  kküüllffööllddii  ttaannuullmmáánnyyii  lleehheettõõssééggeekkrrõõll 3,69 3,56 4,04

SSeeggííttsseenn  aa  bbeeiilllleesszzkkeeddééssbbeenn  aakkkkoorr  iiss,,  hhaa  nneemm  vvaaggyyookk  kkoollllééggiissttaa 3,62 3,59 3,70

IInnffoorrmmáálljjoonn  aazz  eeggyyeetteemmii  sszzaabbaaddiiddõõss  pprrooggrraammookkrróóll 3,38 3,37 3,42



kollégistáknál, a bejáróknál és fõvárosi rokonaiknál lakók esetén egyaránt magas. A szociális
lehetõségekrõl és támogatásokról szóló tájékoztatást a kollégiumban és a budapesti hozzá-
tartozóiknál lakók igénylik a legjobban. A tavalyi felméréshez hasonlóan a hallgatói életbe
való beilleszkedés a bejárók és az albérletben lakók esetében a legproblematikusabb.

9.3 Hallgatói félelmek

Arra a kérdésre, hogy a tanulmányai kezdetén mitõl tart leginkább a frissen felvett hallgató,
a tavalyihoz hasonló eredményeket kaptunk, amelyet a 19. táblázat tartalmaz.

19. táblázat: A hallgatók félelmei tanulmányaik kezdetén

A felvettek egyedül a szigorú követelményrendszertõl való félelmet vállalják fel. A többi
problémát jelenleg nem érzékelik, ezért is gondolhatják úgy, hogy a beiratkozást követõen az
egyetemi életritmus és az új környezet nem okoz jelentõs nehézséget. A beiratkozott
hallgatók számára éppen ezért fontos hangsúlyozni, hogy a tanulmányaik során felmerülõ
problémák megoldásában hogyan tud segíteni az egyetem szolgáltató rendszere.

A technikusi oklevéllel rendelkezõ hallgatók közel azonos mértékben tartanak a tanulmányi-
és anyagi nehézségektõl, de általánosságban kevésbé félnek az egyetemre való bekerülés
miatti élethelyzetük megváltozásától. Az anyagi nehézségektõl való félelem a lakóhely
nagyságának növekedésével csökken.

42.

Felmérés a BME-re 2003-ban felvett hallgatók pályaválasztásáról és szociális helyzetérõl

OOsszzttáállyyoozzhhaattóó  tteerrüülleetteekk ÁÁttllaagg

AA  sszziiggoorrúú  kköövveetteellmméénnyyrreennddsszzeerrttõõll 4,05

AAttttóóll,,  hhooggyy  aa  kköözzééppiisskkoollaaii  ttaannuulláássii  mmóóddsszzeerreemmeenn  vváállttoozzttaattnnii  kkeellll 3,06

AAzz  aannyyaaggii  nneehhéézzssééggeekkttõõll 2,73

AAttttóóll,,  hhooggyy  ttuuddookk--ee  ttaannuullnnii  aakkkkoorr  iiss,,  hhaa  sseennkkii  nneemm  hhaajjtt 2,55

AA  bbeeiilllleesszzkkeeddééss  nneehhéézzssééggééttõõll 2,52

AAttttóóll,,  hhooggyy  mmeegg  ttuuddookk--ee  ffeelleellnnii  aa  vveelleemm  sszzeemmbbeenn  ootttthhoonn  ttáámmaasszzttootttt  eellvváárráássookknnaakk 2,19

AA  kkéénnyysszzeerrûû  öönnáállllóóssáággttóóll 2,15

AA  ccssaallááddttóóll,,  aazz  ootttthhoonnii  bbaarrááttookkttóóll  vvaallóó  ttáávvoollllééttttõõll 2,09
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10. Életmód, szenvedélyek
A rendszeresen dohányzók és az alkoholt fogyasztók – felnõtt lakosságon belüli – arányát
tekintve Magyarország a világranglista „élmezõnyébe” tartozik. Többek között ezért tar-tot-
tuk fontosnak, hogy felmérésünk keretében ilyen irányú vizsgálatokat is elvégezzünk.
A kérdõív életmóddal foglalkozó része két kérdéskör köré csoportosult. A hallgatók
sportolási szokásait részletezõ elsõ rész adatai a 7. ábrán láthatók. A második rész káros
szenvedélyekkel kapcsolatos megállapításokat tartalmaz. A hallgatók alkoholfogyasztással,
dohányzással és kábítószerfogyasztással kapcsolatos szokásait a 8. és a 9. ábra részletezi.

10.1 A hallgatók sportolási szokásai

7. ábra: A hallgatók megoszlása sportolásuk gyakorisága alapján

A válaszadók 95,2 %-a kisebb-nagyobb rendszerességgel sportol, ami csekély visszaesés a
tavalyi 97 %-hoz képest. Örömteli azonban, hogy a naponta sportolók aránya 7,6 %-ról
19,8 %-ra emelkedett. Ugyanakkor nõtt az egyáltalán nem sportolók aránya is, 2,8 %-ról
4,8 %-ra, de ez még mindig alacsonyabb a tavalyelõtti 6,7 %-nál. Az egyáltalán nem
sportolók aránya a budapestiek körében a legalacsonyabb (2,9 %), míg a községekbõl
érkezõk körében a legmagasabb (6 %). A megkérdezettek 14 %-a sportol versenyszerûen,
és körükben a legkedveltebb sportok a foci mellett a kosárlabda és a kajak-kenu.

10.2 A hallgatók alkoholfogyasztási szokásai

Alkoholt valamilyen rendszerességgel fogyasztók aránya a tavalyi évhez hasonlóan ismét
csökkent, 81 %-ról 78,7 %-ra. Nõtt azonban körükben a naponta (0,4 %) és a heti egy-két
alkalommal (9 %) fogyasztók aránya.

Településtípusok szerint nagy különbségeket tapasztaltunk. A községekben legmagasabb a
naponta (1,2 %) és a soha nem (25,9 %) fogyasztók aránya, míg a másik végletet a
nagyvárosokból jött hallgatók jelentik, akik között nincs olyan, aki soha nem fogyaszt
szeszesitalt, igaz olyan sem, aki naponta.

44.

Felmérés a BME-re 2003-ban felvett hallgatók pályaválasztásáról és szociális helyzetérõl

Heti egy-két 
alkalommal

50.9%
Havonta vagy 

ritkábban
24.6%

Naponta
19.8%

Soha
4.8%



8. ábra: A hallgatók megoszlása alkoholfogyasztásuk gyakorisága alapján

10.3 A hallgatók dohányzási szokásai

Hazánkban a társadalmilag leginkább elfogadott egészségveszélyeztetõ magatartásforma a
dohányzás. Évente 25000 haláleset (az összes haláleset 1/5-e) e káros szenvedély
következtében kialakuló betegségeknek tulajdonítható. A felnõtt férfiak 38,2 %-a napi rend-
szerességgel dohányzik, de a nõk körében is magas ez az arány (23 %) [14].

Örömtelinek mondható, hogy az egyetemünkre felvett hallgatók esetén az országos átlagnál
kedvezõbb, de megnyugtatónak egyáltalán nem mondható adatokat kaptunk. A dohányzással
kapcsolatos kérdésekre adott válaszokból – melyek a 9. ábrán láthatók – kitûnik, hogy a
felvett hallgatók 77,2 %-a soha nem dohányzik, ami közel 3 %-kal magasabb a tavalyi
értéknél. Kedvezõen alakult a napi dohányosok száma, arányuk 8,4 %-ról 6,7 %-ra csökkent,
ez az egyik legalacsonyabb érték évek óta.

9. ábra: A hallgatók megoszlása dohányzásuk gyakorisága alapján

10.4 A hallgatók kábítószer fogyasztási szokásai

Több országos becslés is létezik, mely a magyar kábítószert kipróbáló fiatalok arányára ad
valamiféle közelítést. Egyesek szerint a fiatalok 20-30 %-a próbálja ki a drogokat felnõtté
válása elõtt, ám kevésbé optimista felmérések szerint ez az arány akár 50-70 % is lehet. Ezek
a becslések nem tesznek különbséget a különbözõ kábítószerek között.

Egyetemünkön a felmérés pillanatáig a felvett hallgatók 9,6 %-a már kipróbált valamilyen
drogot, ami emelkedés a tavalyi 7 %-hoz képest. A tiltott szereket kipróbálók aránya az
Építõmérnöki Karra felvettek között a legmagasabb (11,8 %, 20 fõ), míg ez az arány a
Gépészmérnöki Karra beiratkozó hallgatóknál a legalacsonyabb (7,8 %). A kipróbálók között
még mindig a marihuána a legnépszerûbb (92 %), de rémisztõen magas a kokaint kipróbálók
aránya (3,3 %) is.
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Településtípus szerint jelentõs különbségek figyelhetõk meg: legmagasabb arányban a
budapesti hallgatók próbálták már ki a kábítószert (11,8 %), míg ez az arány a kisváro-
sokban és a megyeszékhelyeken sokkal kisebb. A marihuánát fogyasztók közül senki sem
próbált ki kokaint, vagy heroint, és LSD-t is csak egy ember fogyasztott. Iskolai végzettség
tekintetében nem voltak megfigyelhetõ különbségek. 

A hallgatók 2,6 %-a nyilatkozott úgy, hogy veszélyeztetve érzi magát a drogfogyasztással
szemben, míg az alkoholtól csak a felvettek 1,8 %-a fél.

A versenyszerû sport és a szenvedélyek kapcsolatának vizsgálatát is elvégeztük, amely
szerint a versenyszerûen sportot ûzõk dohányzási, valamint alkohol- és drogfogyasztási
szokásai gyakorlatilag nem térnek el a versenyszerûen nem sportoló hallgatótársaik
szokásaitól.
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11. Összefoglalás
A diákok hosszú távú – akár egész életüket meghatározó – döntést hoznak akkor, amikor
pályát választanak. Jelentõs elvárásokkal érkeznek az egyetemre: korszerû szakismereteket,
az életben is használható tudást várnak, de a tanuláson túl egy új közösségben élethosszig
tartó baráti kapcsolatokat is kialakíthatnak. A BME Diákközpontja és a BME Egyetemi
Hallgatói Képviselete most ötödik alkalommal összegzi egy újabb évfolyam, a 2003-ban
felvettek szociális hátterének jellemzõit és pályaválasztásának motivációt. Ezeken felül az
elsõéves hallgatók legfontosabb elvárásait foglaljuk össze.

AA  ffeellmméérrééss  rreepprreezzeennttaattiivviittáássaa

A BME-re 2003-ban nappali alapképzésre 3131 fõ nyert felvételt. Államilag finanszírozott
egyetemi képzésben 2696 fõ, fõiskolai szakokon 144 fõ, míg költségtérítéses nappali
képzésben 291 fõ kezdte meg tanulmányait. A kérdõívet az alapsokaság 37,6 %-a, 1178
hallgató töltötte ki. Ez az érték 3 %-kal magasabb az egy évvel korábban készült felméréskor
tapasztaltnál. A férfiak és nõk mintán belüli arányát tekintve a férfiak 72,4 %-ot, míg a nõk
27,6 %-ot képviselnek. A legalacsonyabb reprezentáltsággal a Közlekedésmérnöki Kar
rendelkezik, ahol egy adminisztrációs hiba folytán a karra felvett hallgatók csupán 3,8 %-a
(12 fõ) juttatta vissza a kérdõívet. A legmagasabb (50 % feletti) reprezentáltságot a
Vegyészmérnöki (54,8 %) és az Építészmérnöki Karon (51,3 %) tapasztaltuk. A többi karon
33 és 48 % közötti a válaszadók aránya. A BME fõ vonzáskörzete továbbra is Budapest és
Pest megye. Baranya, Somogy és Tolna megye által alkotott Dél-Dunántúli Régió most is az
utolsó helyen szerepel az egyetem vonzáskörzeteinek sorrendjében.

AA  sszzüüllõõkk  aaddaattaaii

Az elmúlt évek felméréseit egybevetve elmondható, hogy az apák között a mûszaki felsõ-
fokú végzettségûek aránya 30 ± 2 %-on állandósult. Az anyák között az egyéb felsõfokú
végzettségûek aránya 5 %-kal magasabb (45,1 %), mint az egy évvel korábbi felmérésben
tapasztalt érték, és elmondható, hogy mindkét szülõ esetében felsõfokú végzettségûek
aránya a legmagasabb. Évek óta tapasztalt jelenség, hogy a mûszaki felsõfokú
végzettséggel rendelkezõ szülõk gyermekei szívesen választják a mûszaki pályát.

AA  ppáállyyaa--  ééss  iinnttéézzmméénnyyvváállaasszzttááss  mmoottiivváácciióóii,,  ssttrraattééggiiááii

A felvettek pályaválasztási idõpontjának alakulása az elõzõ évekhez hasonló módon történt.
Csupán 7,1 %-uk döntött gyerekkorban az intézmény választása mellett. Az építõ- és
építészmérnöki szakra felvettek 10, illetve 19 %-a már általános iskolában döntött arról,
hogy ezt a mérnöki pályát választja. A mûszaki menedzser szakra felvettek 3/4-e az érettsé-
gi évében határozott a továbbtanulás helyérõl és irányáról.

A BME-re adott karra, szakra felvett hallgatók 58 %-a elsõ helyen, 37 %-a második, 4,5 %-a
legalább harmadik helyen jelölte meg azt a szakot, amelyre végül felvételt nyert.

A BME választásakor a felvett hallgatók legfontosabb szempontja a Mûegyetem jó diplomája,
az egyetem által nyújtott szak színvonala, és a várható jó elhelyezkedési lehetõségek voltak.
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A korábbi évek felméréseinél szinte ugyanilyen sorrendet és fontos-sági értéket tapasztal-
tunk. Míg országosan kevésbé jellemzi a hallgatókat a késõbbi jó pénzkereseti lehetõség,
addig a mûszaki egyetemisták átlagon felüli szerepet tulajdonítanak a késõbbi anyagi
lehetõségeknek.

A középiskolások számára az Országos Felvételi Tájékoztató mellett a tájékoztatásban jelen-
tõs szerepe van a BME Felvételi Kalauznak és más BME-s kiadványoknak. A válaszadók
59,8 %-a minõsítette az egyetemi Nyílt Napot, amely a tavalyihoz hasonló arányt mutat.

A felvettek válaszaiból kiderül az is, hogy pályaválasztásuk során nem kérték szakember
segítségét képességeik feltérképezéséhez, viszont a hallgatók hasznosnak tartanák, ha az
Interneten elérhetõ lenne egy olyan szolgáltatás, amely segítené a pályaválasztást.

A válaszadóknál a pályaválasztás során kiemelkedõ szinten jelenik meg a szakmával
kapcsolatos álmok megvalósításának igénye, illetve az önfejlesztést megengedõ szakma
iránti vágy. Ezzel szemben a hallgatók nagyobb része nem gondolja azt, hogy olyan pályát
választott, ahol híressé válhat.

AA  ffeellvvéétteelltt  bbeeffoollyyáássoollóó  ttéénnyyeezzõõkk

A vizsgált idõszakban (1999-2003.) a BME-re gimnáziumi érettségivel felvettek aránya
fokozatosan emelkedett, a technikusok aránya pedig csökkent.

A felmérés pillanatában az 1178 válaszadó összesen 1092 db nyelvvizsgával rendelkezett,
mely az egy fõre jutó nyelvvizsgák számát tekintve kis mértékû csökkenést jelent az elõzõ év
adatihoz képest. Míg az idegen nyelvek között az angol nyelvtudás továbbra is tartja jelen-
tõs elõnyét, addig megfigyelhetõ a német nyelvismeret kismértékû gyengülése. A diploma-
szerzés nyelvismerettel kapcsolatos kritériumát az építészmérnök, a közgazdász-
gazdálkodási és a mérnök-fizikus hallgatók már a felvétel idõpontjában telje-sítik. E téren a
legnagyobb lemaradást a Gépészmérnöki Karra felvett elsõéveseknél tapasztaltunk, akik
74 %-a nem rendelkezett élõ idegen nyelvbõl középfokú nyelvvizsgával.

LLaakkhhaattáássii  ééss  sszzoocciiáálliiss  hheellyyzzeett

Az elsõévesek 95,4 %-a számíthat szülei anyagi támogatására, bár a legtöbb hallgató
(33,7 %) esetében ez a támogatás havonta 5000 forintnál kevesebb összeget jelent. Fele-
fele arányban, együttesen több mint 40 %-ot tesznek ki a havi 20 és 40 ezer forint támo-
gatásban részesülõk is.

A hallgatók 36,2 %-a elõre láthatólag kollégiumban szeretne lakni, de 5 %-kal, 19,8 %-ra nõtt
egy év alatt azon hallgatók aránya is, akik az albérletet preferálják.

A munkát vállalni szándékozó hallgatók (71,9 %) 14,9 %-kal kevesebben vannak, mint egy
évvel korábban felmért társaik.
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EEllkkééppzzeelléésseekk  aa  vváállaasszzttootttt  ppáállyyáárróóll

Sok éves tapasztalat alapján elmondható, hogy a tervezõ-fejlesztõ munkakör népszerûsége
nem csökken, sõt egyre nõ, bár ez a munkakör inkább a férfiak, míg a kereskedelmi és az
összevont közgazdasági-pénzügyi terület a nõk érdeklõdését kelti fel jobban.

HHaallllggaattóóii  eellvváárráássookk

A hallgatói elvárások körében tapasztalt legjelentõsebb változás az elméletközpontú képzés
fontosságának utolsó helyre történõ visszaesése, valamint a gazdasági, jogi, szervezési és
kommunikációs ismeretek iránti igény férfiak körében tapasztalható csökkenése. Azon
válaszadók, akik családjukkal az addiginál lényegesen kevesebb idõt töltenek majd együtt,
jobban igénylik, hogy baj esetén legyen kihez fordulniuk. A szociális lehetõségekrõl és támo-
gatásokról szóló tájékoztatást a kollégiumban és a budapesti hozzátartozóiknál lakók
igénylik a legjobban. A tavalyi felmérés eredményéhez hasonlóan a hallgatói életbe való
beilleszkedés segítése a bejárók és az albérletben lakók esetében a legproblematikusabb.

ÉÉlleettmmóódd,,  sszzeennvveeddééllyyeekk

A válaszadók 95,2 %-a kisebb-nagyobb rendszerességgel sportol, ami csekély visszaesés a
tavalyi 97 %-hoz képest. A naponta sportolók aránya 7,6 %-ról 19,8 %-ra emelkedett.

Alkoholt fogyasztók aránya a tavalyi évhez hasonlóan ismét csökkent, 81 %-ról 78,7 %-ra.
Nõtt azonban körükben a naponta és a heti egy-két alkalommal fogyasztók aránya.
A dohányzást tekintve a felvett hallgatók esetén az országos átlagnál kedvezõbb, de
megnyugtatónak egyáltalán nem mondható adatokat kaptunk. A válaszadók 77,2 %-a soha
nem dohányzik, ami közel 3 %-kal magasabb a tavalyi értéknél. A felmérés pillanatáig a
felvett hallgatók 9,6 %-a már kipróbált valamilyen drogot, ami emelkedés a tavalyi 7 %-hoz
képest. A kipróbálók között még mindig a marihuána a legnépszerûbb (92 %), de rémisztõen
magas a kokaint kipróbálók aránya (3,3 %) is.
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