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Bevezetés

A PTE Általános Orvostudományi Karán 1984 óta folyik angol és 2004 óta német nyelvű képzés. E progra-
mokban 2012-ben ötvennyolc nemzet majd 1600 hallgatója tanult az orvoskaron, a fogorvos, a gyógysze-
résztudományi, valamint biotechnológiai szakokon. 

Az egészségügyi felsőoktatásban az idegennyelvű képzésnek számos előnye regisztrálható. A teljesség 
igénye nélkül ezek közül az alábbiakat emeljük ki: jelentős nemzetközi kereslet van rá, hiszen e szak-
mákra való képzés drága és jelentős oktatási infrastruktúrát, magasan képzett humán erőforrást igényel; 
gazdaság-dinamizáló hatással bír a GDP és az államháztartás bevételeit tekintve; növeli a hazai orvosi / 
egészségügyi képzés presztízsét nemzetközi színtéren (a hazai egyetemeken megszerzett diplomák minde-
nütt keresettek és elfogadottak); többletbevételt jelent az érintett egyetemeknek és karoknak, illetve a 
befogadó társadalmi-gazdasági környezetnek (városnak, régiónak); hozzájárul a felsőoktatási intézmények 
fennmaradásához, a befogadó környezet (város) megtartó erejéhez; többlet munkahelyeket teremt, növeli 
a multikulturalitását.

Az angol és német nyelven tanulók körében 2011 őszén végzett kutatás célja az volt, hogy feltárja, 
a külföldi diákok milyen mértékben képesek beilleszkedni az egyetem, a város és tágabb értelemben az 
ország életébe. Milyen – oktatáson kívüli, vagy ahhoz kapcsolódó – szolgáltatásokat vesznek igénybe, me-
lyekkel elégedettek, illetve melyeket hiányolnak. Részletes képet kaptunk a hallgatók – tandíj melletti 
– kiadásairól, konkrétan azokról, amelyek a város szolgáltatóinál (éttermek, üzletek, taxis cégek stb.), 
illetve lakosainál (kiadó lakások, egyéb szolgáltatások) jelentkeznek bevételként. A város és az egyetem 
közös fejlesztések megvalósításával (központi kormányzati segítség igénybevételével) teheti vonzóbbá a 
külföldi diákok számára, hogy hosszabb ideig tanuljanak a PTE-n, illetve újabb diákoknak ajánlják a várost, 
mint több évre szóló tanulási lehetőséget és otthont adó környezetet.

A kutatásról

A kutatás keretei között kétféle adatgyűjtés valósult meg 2011. év őszén. Önkitöltős kérdőív alkalmazásá-
val adatfelvételt végeztünk az idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatók körében (kvantitatív kutatás). 
A kérdőív elsősorban a hallgatók fogyasztási szokásaival, kiadásaival kapcsolatos kérdéseket tartalmazott. 
Az adatfelvétel eredményeként 647 kitöltött kérdőív bizonyult felhasználhatónak. 

Az adatgyűjtés másik része azon pécsi szolgáltatók képviselőire irányult (strukturálatlan mélyinterjús 
módszerrel), akik a mindennapi élethez szükséges szolgáltatásokat kínálják a külföldi hallgatóknak (kvali-
tatív kutatás). 

Jelen tanulmányban csupán e kutatások összefoglalójának közlésére van módunk. A részletes eredmé-
nyeket az eredeti tanulmányok tartalmazzák. (Fact intéZet 2011, FüZesi Zs. és mtsai. 2011, porvay p. 2011, sZabó 
g. 2012)
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A kérdőíves kutatás kiemelt megállapításai

A hallgatók havi és éves költései

A PTE ÁOK hallgatói 2011-ben – a tandíjon felül – 3,8-4,1 milliárd forintot költöttek hazánkban, ezen be-
lül is elsősorban Pécs városában. Ez az összeg havonta átlagosan 396 és 427 millió forint közötti összeget 
jelentett.

A hallgatók számára feltett kérdésekkel számos olyan terület kiadásait vizsgáltuk havi átlagban, ame-
lyek a diáklét biztos összetevői és rendszeres kiadást jelentenek:

a tandíj kivételével a képzéshez, 

a lakhatáshoz, 

az étkezéshez köthető rendszeres kiadások, 

az élvezeti cikkekre költött,

a megjelenéshez (öltözködés, testápolás, fodrász stb.) köthető rendszeres kiadások,

a kommunikációs és az egyéb ügyintézéssel kapcsolatos,

az egészség megóvásához, vagy helyreállításához köthető kiadások,

a szabadidős tevékenységekre (pl. sport),

az utazásra (hazautazás, kirándulás),

a szórakozásra,

a Pécsen belüli és Pécsen kívüli (de magyarországi) közlekedésre költött kiadások.

A felsorolt, havi rendszerességgel jelentkező részköltségeket figyelembe véve havi, illetve éves becslést 
készítettünk az angol és német nyelvű képzésben részt vevő hallgatók 2011. évi októberi létszámát hasz-
nálva. A becslés eredményét az alábbi táblázatban mutatjuk be (1. táblázat).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Korrigálatlan átlag
Konfidencia intervallum

5%-os trimmelt átlag
alsó határa felső határa

alapján becsült összeg
hó

411 568 179 395 882 553 427 253 805 394 176 915

2011. év
3 942 823 155 3 792 554 858 4 093 091 452 3 776 214 846

1. táblázat: A hallgatói kiadások összege egy átlagos hónapban és a 2011. évben – a részkiadásokra vonatkozó 
hallgatói becslések összegzése. (Becsült adatok, 1 419 főre számolva, Ft)

A táblázatban foglalt eredmények értelmezéséhez fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az idegen nyelvű 
képzésben részt vevő hallgatók körében végzett vizsgálatban a kiadásokra vonatkozó válaszok adataira 
támaszkodó megállapítások ún. valószínűségi becsléseken alapulnak.

Azzal az előfeltevéssel élve, hogy a vizsgálat során a kérdőíveket kitöltő több mint 600 hallgató adatai 
legalább 95%-os valószínűséggel „reprezentálják“ a vizsgálatban részt nem vevő hallgatók megfelelő ada-
tait, a végzett vizsgálat eredményei olyan becslés alapjául szolgálhatnak, amelyek helytállóak a „teljes 
populációra“ vonatkozóan is. A matematikai-statisztikai elemzések során használt intervallum becslések 
nehezen interpretálhatóak, ezért az általunk készített (ún. pont)becslések elsősorban a mutatók számtani 
átlagaira támaszkodnak.

A „nyers”, korrigálatlan számtani átlagok mellett olyan korrekciós becslést is alkalmaztunk, amely az 
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ún. trimmelt átlagra támaszkodik. A trimmelt átlag azt jelenti, hogy a hallgatók költségeivel kapcsolatban 
nyert adatok alsó és felső öt százalékát (melyek valószínűtlenül alacsonyak, vagy magasak) az átlag számí-
tása során figyelmen kívül hagytuk. Ezzel a módszerrel kiküszöböljük a szélső értékek átlagtorzító hatásait. 
Mivel a trimmelt átlag nem intervallum, hanem egy konkrét szám, ez alapján a becslés alapjául szolgáló 
számítások könnyen elvégezhetők, a kapott eredmény értelmezése nem jelent problémát. A „trimmelés“ 
során az általánosan elfogadott 5%-os sávokkal dolgoztunk.

A trimmelt átlagokkal számított becslések mellett megadjuk az adatok 95%-os valószínűségi szintű kon-
fidencia-intervallumokkal jellemezhető értékeit is. A válaszadók regisztrált véleményét jellemző számok 
ebben az esetben egy-egy becslési-intervallum két végpontját jelentik.

A kérdőívben feltett kérdések esetében előfordult, hogy a kitöltő az adott kérdésre nem válaszolt. Az 
adathiányt a szakmai szokásoknak megfelelően kétféle módon kezeltük. Azon kérdéseknél, ahol az adat-
hiány jelentheti azt, hogy a hallgató az adott dimenzióban nem költ semennyit, a hiányzó adatot „nulla” 
forintként értelmeztük, és az átlagokat eszerint számítottuk ki. Azon kérdések esetében, ahol az adathiány 
nem jelentheti azt, hogy a hallgató az adott dimenzióban nem költ semennyit (pl. étkezés), ott a hiányzó 
adatot a rendelkezésre álló adatokból számított, az adott dimenzióra jellemző átlaggal helyettesítettük.

A PTE ÁOK idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatók együtt havonta átlagosan 396 és 427 millió 
forint között költenek – legalábbis részkiadásaikra vonatkozó „becsléseik” összegzése ezt a megállapítást 
teszik megfogalmazhatóvá. A vizsgált hallgatók körének kiadásaira vonatkozó pontbecslés esetében a kor-
rigálatlan átlag havonta 412 millió forintot, a szélső értékek torzító hatásainak mérséklését szolgáló 5%-os 
trimmelt átlag 394 millió forintot jelent.

A rendelkezésre álló adatok lehetővé teszik éves becslés elkészítését is. (E becslés során arra az adatra 
támaszkodtunk, amely szerint egy külföldi hallgató átlagosan 9,6 hónapot tölt Magyarországon.) Az ered-
mény azt mutatja, hogy a PTE ÁOK idegen nyelvű képzésében részt vevő hallgatók egy évben átlagosan 
3,8 és 4,1 milliárd forint közötti összeget költenek el tanulmányaikkal, illetve magyarországi tartózkodá-
sukkal összefüggő, havi rendszerességgel ismétlődő kiadásaik során. (A korrigálatlan átlag 3,943 milliárd 

forint, az 5%-os trimmelt átlag 3,776 milli-
árd forint. Emlékeztetőül: sem a számított, 
sem a becsült összegek nem tartalmazzák 
a tandíjakra fordított kiadásokat, valamint 
olyan egyszeri kiadásokat, mint például a 
bérelt/ vásárolt lakás berendezése, felsze-
relése stb.) 

A hallgatók az összes kiadásaikat tekint-
ve a legtöbbet lakhatásra (45%), étkezés-
re (17%), szórakozásra és élvezeti cikkek-
re (16%) fordítanak. A többi kiadási tétel 
jelentősen 10% alatt marad. A képzéssel 
összefüggő kiadások a tandíjon felül 7%-
ot, a szabadidős tevékenységek (sport, 
turisztika, utazás), valamint a megjele-
nés, öltözködés 4-4%-ot, a helyi közlekedés 
és kommunikáció 3-3%-ot, az egészség-
megőrzésre, az egészség helyreállítására 
fordított kiadások pedig 1%-ot tesznek ki. A 
kiadások összetételét az 1. ábrán mutatjuk 
be (1. ábra).

1. ábra: Az egyetemisták kiadásainak megoszlása. 
Forrás: a szerzők szerkesztése

Külföldi diákok egy egyetem és város életében

7. évfolyam 3. szám   2013. november 25. 1�



1�

Külföldi diákok egy egyetem és város életében

A Pécsett elérhető szolgáltatások megítélése

A kutatás során a külföldi diákok Pécsett vásárolt szolgáltatásokkal kapcsolatos véleményét is vizsgáltuk. A 
hallgatóknak a felsorolt szolgáltatási területeket két szempontból kellett értékelniük. Egyrészt, hogy men-
nyire tartják fontosnak az adott szolgáltatást, másrészt, hogy mennyire elégedettek a Pécsett jelenleg el-
érhető ezen szolgáltatásokkal. Az egyes szolgáltatások fontosságának, illetve ugyanezen szolgáltatásokkal 
való elégedettségnek az ötfokozatú skálán történő értékelése azt is lehetővé teszi, hogy a kapott adatokat 
– hasonlóan az iskolában szokásos átlag kiszámításához – egy-egy átlagértékben összegezzük. (2. ábra)

2. ábra: Az egyetemisták véleménye egyes Pécsett elérhető 
szolgáltatásokról. 
Forrás: a szerzők szerkesztése

A 2. ábrán jól látható, hogy a nyúj-tott 
szolgáltatásokkal való elégedettség egyetlen 
dimenzióban sem éri el az adott szolgáltatás 
– hallgatók által elvárt – fontosság értékét, 
azaz e területeken alulteljesítés tapasztalha-
tó. Relatíve a legnagyobb mértékben még a 
lakhatással elégedettek a hallgatók, míg a leg-
nagyobb elégedetlenség az egészséggel kap-
csolatos szolgáltatások területén tapasztalha-
tó. Ez utóbbi – mint ismertettük a korábbiakban 
– a kiadások csupán egy százalékát jelenti, 
mégis a második legnagyobb fontosság érté-
kkel bír a hallgatók számára. A rendelkezésre 
álló adatokból nem deríthető ki, hogy azért 
nem költenek itt Magyarországon e szolgál-
tatásra, mert nem találnak hozzá megfelelő 
szolgáltatót (és esetleg saját hazájukban, 
vagy harmadik országban veszik igénybe a 
gyógyító beavatkozásokat, szűrővizsgálatokat 
stb.), vagy életkoruk miatt nem is szükséges 
még ezekre többet költeniük. Az egészségtu-
datosság – erre az adatok azonban biztosan 
utalnak –  mindenképpen jelen van e hallgatói 
körben.

Hallgatói igények a szolgáltatások 
bővítésére az orvoskaron és Pécsett

Az orvoskaron a külföldi hallgatók döntő többsége (84,9%) az étkezési lehetőségek, több mint kétharmada 
(69,6%-a) a hallgatók számára fenntartott egészségügyi szolgáltatások, közel háromötöde pedig a sportolá-hallgatók számára fenntartott egészségügyi szolgáltatások, közel háromötöde pedig a sportolá- számára fenntartott egészségügyi szolgáltatások, közel háromötöde pedig a sportolá-
si lehetőségek, az internet terminál, illetve a könyvtári szolgáltatások bővítését szeretné. Az angol nyelvű 
képzésben részt vevő hallgatók az egyes szolgáltatásterületek mindegyikén (kivéve a parkolást) nagyobb 
arányban igénylik a fejlesztést, bővítést, mint a német nyelvű képzésben részt vevők. 

A Pécsett elérhető szolgáltatások körének bővítésére vonatkozó hallgatói igények közel kétharmada 
elsősorban a sportolási és a szórakozási lehetőségek fejlesztésére, valamint az internetes lefedettség 
növelésére irányultak. A külföldi diákok fele említette még a magyarországi tartózkodással kapcsolatos 
ügyintézési, illetve az étkezési lehetőségek bővítését is a városon belül. Az angol és német nyelvű ké-
pzésben részt vevő hallgatók fejlesztési igényei a sportolási (rekreációs) lehetőségek, és a speciálisan 
egyetemistáknak kialakított szórakozási lehetőségek területeit kivéve ugyancsak szignifikáns eltéréseket 
mutatnak. 
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Külföldi hallgatónak lenni Pécsett

A Pécsen tanuló külföldi diákok többsége egye-
temistaként „általában“ jól érzi magát a város-
ban. A hallgatók fele (48%) általában jól, 16%-
uk pedig nagyon jól érzi magát Pécsen. A diákok 
majd egyharmada (29%) kitérő választ („válto-
zó“, hogy hogy érzi magát) adott a kérdésre, 
további 7%-uk pedig negatív érzéseit fogalmaz-
ta meg. (3. ábra)

A képzés nyelve és a hallgatói közérzet eb-
ben az esetben is összefüggést mutat. A német 
nyelvű képzésben részt vevő hallgatók lényle-
gesen jobban érzik magukat egyetemi hallgató-
ként Pécsett, mint az angol nyelvű képzésben 
részt vevő hallgatók. Ebben szerepet játszik az, 
hogy a német nyelven tanulók döntő többsége 
Németországból, egy homogén kultúrából érke-
zik, míg az angol nyelvű képzésben résztvevők 
rendkívül heterogén összetételűek (ők alkotják 
a németeken kívül a „maradék” 57 nemzetet).

A Pécs városában működő vállalkozások, szolgáltatások vezetőivel és munkatársaival 
készített interjúk kiemelt megállapításai

A kutatás során személyes (vagy telefonos) interjút készítettünk olyan vállalkozások, szolgáltatások képvi-
selőivel (14 fő), amelyeket a külföldi hallgatók szívesen és gyakrabban vesznek igénybe, illetve látogatnak 
(azaz erősen szűrt volt a vállalkozások köre). Így például elsősorban a belvárosi éttermek és szórakozó-
helyek, a karhoz közel lévő fitness termek, évek óta az ingatlankiadás területén a hallgatók számára jól 
ismert vállalkozások stb. voltak a megkeresés tárgyai az alábbi szolgáltatási területeken:megkeresés tárgyai az alábbi szolgáltatási területeken: tárgyai az alábbi szolgáltatási területeken: 

éttermek, szórakozóhelyek,

ételt házhoz szállító cégek,

ingatlan- és szállásközvetítők,

közlekedés (taxi),

sport szolgáltatások,

folyóirat (és dohánytermék) árusítás,

hallgatói szolgáltatói irodák,

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Az interjúk megállapításai

A megkérdezett vállalkozások mindegyike nagyon fontosnak tartja az ÁOK idegen nyelvű képzésében részt 
vevő hallgatók jelenlétét a városban. Ennek legfontosabb oka számukra, hogy a forgalmuk (bevételeik) 
jelentős részét e hallgatók vásárlása, illetve a számukra nyújtott szolgáltatások ellenértéke jelenti. A be-
vételekről nem, de az igénybevétel (forgalom) nagyságáról becsléssel éltek a megkérdezettek. Eszerint aforgalom) nagyságáról becsléssel éltek a megkérdezettek. Eszerint a) nagyságáról becsléssel éltek a megkérdezettek. Eszerint a 

•

•

•

•

•

•

•

•

3. ábra: Milyen Pécsett egyetemistának lenni?
Forrás: a szerzők szerkesztése
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vendégforgalom 20-50%-át jelentik a külföldi hallgatók (extrém esetben 80%-ig is felmehet ez az arány). A 
diákok távolléte (pl. a nyári időszakban, illetve a csökkent igénybevétel, pl. a vizsgaidőszakban) érezhetőcsökkent igénybevétel, pl. a vizsgaidőszakban) érezhető igénybevétel, pl. a vizsgaidőszakban) érezhető 
forgalom- és bevételkieséssel jár a szolgáltatók számára. A személyszállítás (taxi), a szabadidős és sport-
tevékenység területén érzékelhető a külföldi hallgatók jelenléte, a számukra nyújtott szolgáltatásokból 
származó árbevételek azonban nagyon nagy szórást mutatnak. (Pl. a megkérdezett taxisok véleménye sze-
rint árbevételük legfeljebb 15%-a származik a külföldi hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokból.)

Pénzben is mérhető, hogy a szolgáltatások tekintetében a külföldi hallgatók rendkívül minőségérzé-
kenyek. Hajlandók fizetni a jó minőségű szolgáltatásért, áruért, de nem „szórják” kontrollálatlanul a 
pénzüket. Ha elégedetlenek egy-egy szolgáltatóval (becsapás, udvariatlanság stb.), hosszabb ideig akár 
bojkottálják is annak igénybevételét. Az interjúalanyok egy részének véleménye szerint ez legalább olyan 
fontos dimenzió a szolgáltató szektorban, mint a bevételek növekedése, mivel fogyasztói kultúrát közvetít, 
és minőségi versenyre motivál.

Néhány szolgáltató külön kiemelte, hogy azokon a helyeken (pl. éttermek, szórakozóhelyek), ahol le-
hetőségük van a külföldi hallgatóknak magyar állampolgárokkal (különösen fiatalokkal) találkozni, jelentős 
mértékű a szemléletformálás, a normaközvetítés, Európa és a világ más részeinek „testközelbe hozása”, 
nem beszélve a nyelvgyakorlásról és a nyelvtanulás fontosságának előtérbe helyezéséről.

Az ingatlanbérlés (szállás) tekintetében a külföldi hallgatók szintén igényesek, mely igényre a bérbe-
adók egy része már megfelelő módon reagál. Ebben szerepet játszik a túlkínálat, ami jelenleg Pécsett is 
jelen van. Bár szokásszerűen a bérbeadók kerülik e szektorban az adófizetést, becslések szerint a külföldi 
hallgatók számára közvetített ingatlanokból származó bevételek 40-50%-át leadózzák. Az ingatlan túlkí-
nálat miatt nem valószínű, hogy jelentős érdeklődés lenne magánkollégiumokra, speciálisan a hallgatók 
számára épített panziókra. 

A város (önkormányzat, szolgáltatók képviseletei) nem rendelkeznek megalapozott információkkal aszolgáltatók képviseletei) nem rendelkeznek megalapozott információkkal a képviseletei) nem rendelkeznek megalapozott információkkal a 
külföldi hallgatók jelenlétének a város gazdaságára gyakorolt hatásairól. Maguk is elsősorban „szóbeszéd“ 
alapján alakítják ki véleményüket ebben a kérdésben.

Összefoglalás

Az orvoskar bevételeinek felét jelenleg a külföldi hallgatók által befizetett tandíjak jelentik, mely a kar 
(valamint a klinikák és az egyetem) működéséhez is pótolhatatlan forrást jelentenek. A tandíjak mellett 
a mindennapi megélhetéshez, a szórakozáshoz, a rekreációhoz kapcsolódó hallgatói kiadások közel négy 
milliárd forinttal gyarapítják a város, a régió és az ország bevételeit. 

Amint azt – saját kutatásunk mellett – ivády v. (2010) tanulmánya is megállapítja, az idegen nyelvű 
egészségügyi felsőoktatásba való beruházás nemzetgazdasági szinten is dinamizáló hatású lehet. A GDP- 
növekedés nem elhanyagolható része az államháztartás bevételeit is növeli, és minden öt hallgató egy 
hazai munkahelyet tart fenn. A fejlesztéshez jó alapot biztosít a hazai egészségügyi képzés külföldön is 
elismert presztízse, a végzett szakemberek iránti kereslet és az elmúlt két évtizedben felhalmozott okta-
tási tapasztalat. 

Komoly kockázatot jelent azonban, ha a hallgatói szükségletek és igények kielégítése nem történik 
meg. Már most tapasztalható más, pl. közép-kelet-európai országok piacra lépése e területen, s félő, 
hogy a versenyképességünk csökkenésével lényegesen csökkenhet a hallgatói létszám. A fejlesztések, be-
ruházások az idegen nyelvű egészségügyi felsőoktatásba nem valósíthatóak meg állami és önkormányzati 
szerepvállalás nélkül.
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