
FARAGÓ PÉTER

Mennyit ér a diploma a munkaerőpiacon? –  
A felsőoktatásba járók humán értéke a HR-RISK 
modell alapján (1. rész)

(Összefoglaló megállapítások) A felsőoktatásra nagy nyomás nehezedik, hiszen a fel-
adata az, hogy kinevelje a jövő értelmiségi rétegét és a vállalatok számára kvalifikált 
munkaerőt biztosítson. A vállalatoknak érdekük, hogy hozzájuk lojális, szakmailag 
felkészült fiatalokat foglalkoztassanak, akik képesek stabilan teljesíteni és példaként 
szolgálnak az egész társadalom előtt.

A HR-RISK modell az egyetemisták munkaerő-potenciálját méri fel. Számításba ve-
szi a szakmai és a lexikai tudást (R), az életvitelt (I), a stresszkezelést (S) és az alázatot 
(K). Ezen adatok együttes ismerete csökkenti a munkaadó vállalat kockázatát, éppen 
ezért kapta a modell a RISK jelzőt.

A kutatásokból kiderül, hogy míg szakmai téren általában a lányok jobban telje-
sítenek, addig a fiúk tudása szerteágazóbb. Ez tehát azt jelenti, hogy a tudás alapján 
egy vállalat jobban jár a női alkalmazottakkal, de ha egy kulturális eseményre dele-
gálni kell valakit, akkor annak inkább férfinek kellene lennie, ugyanis széleskörűbb 
intellektuális tudásával jobb benyomást tud kelteni a partnerben, mint egy nő. 
Mindettől függetlenül egyenesen nagyítóval kell keresni a szakmailag és intellektu-
álisan is képzett fiatalt. A kutatás rámutat arra, hogy a jelenleg is felsőoktatásba járó 
fiatalok mintegy 12-13%-a képes ismeretei alapján megállni a helyét.

A felmérésben a fiatalok ismerete mellett az életvitel is nagy szerepet kapott. 
Az adatok elemzése után kijelenthető, hogy a válaszadó egyetemisták életvitele 
jellemzően elég csapongó, stabilitást, kiegyensúlyozottságot csak részlegesen 
tartalmaz. A statisztikailag összevont adatok arra engednek következtetni, hogy a 
Z-generáció első egyetemistáinak csupán 16-18%-a rendelkezik példamutató élet-
vitellel. A lányok életvezetése általában inkább elfogadható, de többen vannak, 
akik hetente bulizni járnak, vagy éppen egy alkalommal legalább 1dl színtiszta al-
koholt isznak egy este. Az is aggasztó, hogy a magasan kvalifikált fiatalok nagy része 
16 éves korára már megtapasztalta, milyen részegnek lenni, ráadásul egyesek egy 
buliban kifejezetten úgy fogyasztanak alkoholt, hogy az „üssön”, vagyis garantáltan 
lerészegedjenek. Ez a gondolkodásmód nem méltó egy értelmiségihez, így persze 
ez további fejtörést okoz a vállalatoknak. Összességében a BME-n és az ELTE-n 
nagyobb arányban találunk olyan fiatalokat, akikre a vállalatok életvitelük alapján 
felfigyelhet.

A modell további tényezőinek bemutatása a tanulmány második részének anya-
ga. A második részből kiderül, miképp befolyásolja a stressz a fiatalok megítélését, 
illetve arról is informálódhatunk, vajon az egyetemisták eléggé elkötelezettek, 
lojálisak-e ahhoz, hogy hosszabb távon számítani lehessen rájuk.

(Bevezetés) A globalizáció miatt századunk tele van kihívásokkal. Ezek az akadályok 
ellehetetlenítik az emberiség jövőjét. Jelen állapot szerint ugyanis úgy állunk, hogy 
gyermekeink világa jóval elviselhetetlenebb lesz, mint a mienk (volt).
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A globális világban a gazdagok és szegények között nyílik az olló, és ez egyre szél-
sőségesebb momentumokat eredményez. Próbálunk diplomáciai úton valami haladást 
kieszközölni, azonban úgy néz ki, jelen tudásunk nem sokat ér.

A globalizálódó világgal párhuzamosan egyre inkább előtérbe kerültek a rossz vezér-
elvek, amelyek minden irányból éreztetik hatásukat:

• politikai vetület
 ○ eltérő érdekek harca, 
 ○ törésvonalak, 
 ○ választási taktikák, 
 ○ diplomáciai protokoll lassító hatása,
 ○ manipulálás…

• gazdasági vetület 
 ○ árarányok változása, 
 ○ mesterséges áremelés, 
 ○ termékhamisítás, 
 ○ túltermelés (felesleg) és mennyiségelvűség,
 ○ torzító statisztikák,
 ○ illúzió vezérelt marketing, 
 ○ termékek/szolgáltatások igénybevételét célzó kényszerítő eszközök…

• társadalmi vetület 
 ○ népességrobbanás,
 ○ éhínség,
 ○ népbetegségek,
 ○ energiaszegények (akik nem tudják fedezni maguknak a szükséges energiát),
 ○ stressz, szorongás,
 ○ eltérő kulturális és vallási szokásokra alapuló nézeteltérések
 ○ terrorizmus…

• technológiai vetület
 ○ okoseszközök,
 ○ K+F: felhígult kutatói társadalom,
 ○ kommunikációs technikák, játszmázás…

• környezeti vetület
 ○ természeti katasztrófák (erdőtűz, özönvíz, földrengés),
 ○ energiaszegénység,
 ○ alternatív energiaforrások VS rövid távú érdekek,
 ○ hulladéktermelés…

• jogi vetület 
 ○ átláthatatlan jogszabályok,
 ○ nehezen értelmezhető törvények,
 ○ időigényes jogalkotás,
 ○ megalkotott törvények rossz szellemben jönnek létre…

Ezeken változtatni kell. Ehhez pedig ki kell nevelni azt a réteget, amelyik erre képes. 
Szükséges egy magasan kvalifikált réteg, amelyik kellően alázatos és jópéldával szolgál 
a társadalom többi rétege számára. 

Az oktatási rendszer feladata, hogy kitermelje a munkaerőpiac számára ezeket az 
elkötelezett értelmiségieket. Kutatásomban igyekszem felmérni, hogy a jelenlegi 
egyetemista rétegből mekkora azok aránya, akik rendelkeznek a fenntarthatóságot 
szem előtt tartó munkaerőpiac számára releváns személyi kompetenciákkal. Arra a 
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kérdésre keresem a választ, hogy a mai fővárosi elitegyetemeken hány olyan diák lehet, 
akire lehet számítani egy paradigmaváltás során.

(A magyar felsőoktatásról…) Az oktatási rendszer alapvetően nem egy komplikált rend-
szer. Véleményem szerint a felsőoktatás főbb céljai/funkciói az alábbiak:

• fiatal felnőtt lakosság ideológiai nevelése,
• legtehetségesebb fiatalok kiválasztása, azon magas státuszba helyezése és 

megfelelő munka biztosítása,
• magasabb szintű (anyagi) jólét felé vezető út alapjainak biztosítása,
• közösséget hoz létre a korcsoportba tartozó fiatalokból.

A felsőoktatásra vonatkozó statisztikai adatok arról tanúskodnak, hogy az 1990-es 
évek eleje óta nagy változások mentek végbe.

1. táblázat: A magyar felsőoktatás alapstatisztikái 1990-től

Forrás: KSH, 2019
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A rendszerváltás után közvetlenül az érintettek közül még 50 ezer diák sem 
jelentkezett felsőoktatásba (nappali tagozatra), amelyből még 20 ezer főt sem vettek 
fel. A 36%-os felvételi arány folyamatosan emelkedett, és a gazdasági világválság 
éveiben már 75% felett volt azok aránya, akiket a jelentkező fiatalok közül fel is vet-
tek az egyetemre. A felvételi aránnyal párhuzamosan a jelentkezések száma is jelen-
tősen nőtt; míg 1990-ben még csak 46,8 ezer fő próbált meg bekerülni a felsőoktatás 
nappali képzéseire, addig 2011-ben ugyanez a szám már 101,8 ezer fő. Ugyanezen év-
ben 66,8 ezer fiatal nyert felvételt az akkori intézmények valamelyikébe. (KSH, 2018)

A felsőoktatásban annak ellenére egyre több a tanár, hogy évről évre egyre kevesebb 
az intézmény, hiszen ez utóbbi szám főként az összeolvadások miatt csökkent. 1992-ben 
91 intézményre 17,5 ezer tanár és közel 115 ezer hallgató jutott. Ugyanezek a számok 
2017-ben 64 egyetem, 23,1 ezer tanár és több mint 280 ezer egyetemista. Ezekből az 
adatokból is látszik, hogy az oktatási intézmények egyre jobban koncentrálódnak; keve-
sebb oktatási intézményt tartanak számon, azonban a hallgatói létszám emelkedésével 
több tanárt foglalkoztatnak és többen is tanulnak ezeken az egyetemeken. (KSH, 2018)

Úgy néz ki, hogy az alapvető ideológia szerint mindenkinek elérhetővé kell tenni 
a diplomaszerzést, és törekedni kell arra, hogy a lakosság általános műveltsége 
növekedjék. Az oktatási rendszer egészének, így a felsőoktatásnak is elméletben ez a 
feladata. Minthogy a rendszerben nem robotok dolgoznak, vannak hibák, így sosem je-
lenthető ki a tökéletes hatékonyság.

A felsőoktatási rendszer első momentuma a felvételi vizsga. A legtöbb egyetemre ho-
zott pontok és szerzett pontok egyaránt kellenek. A hozott pontok a középiskolai évek 
év végi osztályzataiból, valamint az érettségi vizsga százalékos eredményéből adódnak. 
A szerzett pontok jellemzően nyelvvizsgából, emelt szintű érettségiből és egyéb szoci-
ális adottságokból jönnek ki. Akik ezek alapján az adott szakon a legmagasabb pontot 
szerzik, felvételt nyernek az egyetemre.

Egyes orvosi szakoktól eltekintve az egyetemi évek jellemzően a BA-szakokon el-
töltött szemeszterekről szólnak. A szemeszter (egyetemi félév) jellemzően három részre 
osztható: 

• szorgalmi időszak: szeptember közepe – december közepe, illetve február 
közepe – május közepe,

• vizsgaidőszak: december közepe – január vége, illetve május közepe június 
közepe/vége,

• szünidő: február eleje – közepe, illetve június közepe/vége szeptember eleje.
A tárgyakat többféleképp lehet csoportosítani. Egyrészt minden szakon vannak köte-

lező tárgyak és szinte minden szakon vannak választható tárgyak. A kötelező tárgyakat 
a képzés alatt mindenképp teljesíteni kell, míg a választható tárgyakból csak megha-
tározott számút. A tárgyak teljesítése alapján vannak olyanok, amelyek vizsgajeggyel 
teljesíthetők, de akadnak olyanok, amelyeket évközi tanulással, úgynevezett gyakorlati 
jeggyel lehet teljesíteni. Sok az olyan tárgy, amelynek teljesítéséhez szükséges az évközi 
munka és a félévvégi vizsga is. Ezen tantárgyaknál a félév folyamán egy-két zh írása 
általános, esetleg más formában is lehet pontot szerezni. Ezek a zárthelyik általában 20-
50%-át jelentik a félév végi osztályzatnak.

A vizsgaidőszakban egy diák egy félévben három alkalommal kísérelheti meg egy 
tárgy teljesítését. Minden tárgyat addig kell írni, amíg elégtelentől eltérő jegyet nem kap. 
Ha ezt nem érik el, utóvizsgát kell tenniük. Abban az esetben, ha ugyan sikerül a vizsga, 
de nem elégedettek az eredménnyel, félévente egy alkalommal lehetőségük van javító 
vizsgát tenni. Amennyiben ezzel nem élnek, a vizsgajegy véglegessé válik.
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A jegyek minden alkalommal bekerülnek az indexbe, amely régebben még papír 
alapú volt, azonban mára az indexek digitalizálódtak és eltűnnek azok a kisköny-
vek, amelyek a 2000-es évek során még az egyetemen tanulók számára egy ikonikus 
dolog volt. 

A 4-5 hetes beszámoló időszak után a hallgatókra a téli, illetve a nyári szünet vár. 
Jellemzően az őszi szemeszter (félév) után 1 hét, míg a tavaszi szemeszter után a 
középiskolásokhoz hasonló módon 2 hónapot pihenhetnek a tanulók.

Természetesen vannak olyan időszakok, amelyeket a fenti felsorolás nem tartal-
maz, mégis meg kell említeni az egyetemi élet vonatkozásában. Ezek közül a leg-
fontosabbak a következők: kari napok, egyetemi bulik, állásbörzék, üzleti és egyéb 
konferenciák. Ezek jellemzően nem az oktatáshoz kapcsolódnak, ugyanakkor a ren-
dezvények gyakori időközönként ismétlődnek meg. (Faragó, 2015)

Végezetül az egyetemi oktatásnak értelmezhetőek az érintettjei, vagyis akik részt vál-
lalnak a felsőoktatásban. Ezek a következők:

• Egyetemi, főiskolai hallgatók
• Tanári kar
• Adminisztrációs ügyintézők, munkatársak
• Biztonsági szolgálat
• Diákszervezetek
• Középiskolák
• Állam
• Gyakorlati és egyéb munkahelyet biztosító vállalatok
• Egyéb szereplők (könyvtári személyzet, takarítók, büfések, éttermi dolgo-

zók stb.)
Jóllehet, vannak közvetlen és közvetett érintettek, azonban az egyetemi képzés érté-

kének megítélése ezen érintettek együttes értékelésének függvénye.
A magyar egyetemeken vannak olyan fogalmak, amelyek minden egyetemista számá-

ra ismertek. Ezek közül a leglényegesebbek a következők:
• TO (Tanulmányi Osztály): a hallgatók adminisztrációs ügyeiben segítő egye-

temi szervezet,
• index (leckekönyv): manuális vagy digitális platform, ahova az egyetemi 

vizsgák eredményeit írják be,
• NEPTUN: az egyetemi tanulmányokhoz közvetetten kapcsolódó adminiszt-

rációs rendszer digitális verziója,
• NEPTUN-kód: a NEPTUN-ba belépéshez használt kód, ami másrészről a 

legtöbb vizsgán beazonosítja a diákot; kulcsszerepe van,
• TVSZ (vizsgaszabályzat): az a dokumentum, amely magában foglalja a zh-

írás és a vizsgaírás szabályait, a tanárok és a diákok jogait, kötelezettségeit,
• büfészak: diákszó, amely azokat a szakokat jelöli, amelyeket a legtöbbek sze-

rint könnyedén lehet teljesíteni és általában a képzés színvonala is alacsony,
• kimaxol: diákszleng, aminek lényege, hogy a katalógusos órákon maximali-

zálják a hiányzások számát és a hallgatók eleve úgy kalkulálnak, hogy élnek 
mind a három hiányzási lehetőséggel – ha van okuk a távolmaradásra, ha 
nincs (ha ez utóbbi, akkor kreálnak valami okot…).

(A kutatás módszertana) Habár a korábbi eredmények sok szempontból tanulságosak, 
a jelenlegi helyzet valóságos értékelésére nem alkalmasak. Ennek tükrében az aktuális 
helyzetről egy 2017-es kutatás eredményei alapján írok.
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A kutatás célja
Alapvetően hazánk, vagy globális szempontokat is figyelembe véve világunk jövőképét 
igyekszem felvázolni, feltéve, hogy a jelenlegi helyzet nem fog változni. Helyzetképet 
szeretnék adni, merre is tart a világunk, mik azok a tulajdonságok, amelyek hiányoznak 
a frissen munkaerőpiacra kerülő magasan kvalifikáltak személyes repertoárjából. Az 
elemzéshez egy olyan modellt használok, amely standardizált koefficiensekkel méri az 
egyetemistákat.

A fenti célokat egy felmérés eredményeinek közlésével kívánom elérni. A kutatás-
ban a felsőoktatásban tanulókat vizsgáltam, és arra a kérdésre kerestem a választ, mi-
lyen értékrenddel rendeznek, illetve ez mennyire összeegyeztethető azzal az eszmével, 
amellyel biztosítanunk kellene a fenntarthatóságot, a jövő generációk szükségleteinek 
kielégíthetőségét.

A kutatás felépítése
Amint a célokat meghatároztam, a kutatás következő lépésében meg kellett határoznom, 
milyen formában szeretném elvégezni az adatfelvételt, és ehhez milyen összetételű mintára 
van szükségem. A kutatás formája adott volt, hiszen a korábbi évek folyamán már végeztem 
hasonló felméréseket. Ezek átmenetet képeztek egy standard kérdőív és egy interjú között. 
Erre alapozva ebben az évben is ezt a formát választottam. Tudtam, hogy az általam feltenni 
kívánt kérdések sora igen hosszadalmas folyamat, éppen ezért ezt is figyelembe kellett 
vennem, amikor a mintanagyságot megterveztem. Figyelembe véve az erre szánt időt, 
valamint az átlagos 15-20 perces lekérdezési időt, egy 150-200 fő körüli mintanagyságot 
tartottam reálisan megvalósíthatónak. Fontos célom volt továbbá az is, hogy a megkér-
dezettek megoszlása jól illeszkedjen az egyetemekre érvényes demográfiai arányokhoz.

Ennek eredményeképp a kutatás egy több témakört is érintő kérdőíves felmérést 
foglal magában, amely felméréshez tartozó kérdőívnek kitöltésére a fővárosban 
tanuló elitegyetemisták közül 196-an vállalkoztak. Ez mindenképpen elégséges 
nagyságú mintának tekinthető, kiváltképp annak tükrében, hogy egyes kérdések nem 
kifejezetten rájuk, hanem az egész szakra, vagy épp az iskolára vonatkozik. Mindez tehát 
azt jelenti, hogy a kérdésekkel közvetlenül az érintett 88 ezer fős kört is elemezni tudom, 
illetve tágabb értelmezésben minden magyarországi egyetemista szokásrendszerét gór-
cső alá tudom venni.

A lekérdezésre mintegy 6 hónap állt rendelkezésemre. A tavasz és a nyár folyamán 
sikerült elérnem, hogy közel 200-as minta jöjjön létre, azonban ezen idő alatt számos 
esetben a fiatalok nem mutattak hajlandóságot a kérdéssor megválaszolására. A vá-
laszadói hajlandóságot erősen befolyásolta, hogy egy elég komplex kérdőívről van 
szó, valamint az is, hogy nem minden esetben alkalmas az egyetemistáknak, hogy 
kérdőívek kitöltésére vállalkozzanak. Vizsgaidőszakban minimális volt a válaszadási 
ráta, míg vannak olyan lekérdezési helyszínek, amelyek kevésbé kedveznek a minta 
gyarapításának. Mindez tehát egy nagyon kifinomult lekérdezési stratégiát igényló ku-
tatás, amelynek kulcsmozzanata, hogy sok ráfordított időt igényel, valamint a sikeres 
lekérdezésnek előfeltétele, hogy a lekérdező ismerje a megcélzott réteget; azaz jelen 
esetben az egyetemisták sajátosságait. Mindezek ellenére is alig 45-50%-os válaszadói 
hajlandóságot sikerült elérni. Ez persze olykor közelítette a 80%-ot, máskor meg szinte 
zéró volt. Mindezeket alapul véve a közel 200 fő lekérdezése mintegy 400-500 hallgató 
megkérdezését igényelte. Időráfordítást tekintve mindent figyelembe véve a lekérdezés 
időtartama 6 hónap, a ráfordított idő mintegy 200-250 óra lehetett (beleértve ebbe azokat 
az alkalmakat is, amikor nem sikerült bővítenem a mintámat egyetlen válasszal sem).
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A minta létrehozásánál nagy figyelmet fordítottam arra, hogy kiket kérdezzek meg. 
Előzetesen ügyeltem arra, hogy lehetőleg a minta összetétele jól illeszkedjen az egyete-
mek összesített hallgatói létszámának megoszlásához, valamint azt is szem előtt tartot-
tam, hogy a férfi-nő arány hűen tükrözze egy adott egyetem sajátosságait.

2. táblázat: A minta összetétele – egyetemenként, nemenként

Forrás: saját szerkesztés

Ez persze azt is jelentette, hogy a feminin egyetemeken törekedtem arra, hogy több 
legyen a lány megkérdezett, míg a maszkulin oktatási intézményeknél a fiúk legye-
nek túlsúlyban. Mivel az egyetemekre vonatkozó részletes információk évről évre 
változnak, ezért csak hozzávetőlegesen lehetett meghatározni a férfi-női arányt. Ennek 
szellemében a kérdőív kitöltését vállalók aránya jól illeszkedik a kiválasztott egyetemek 
arányaihoz.

Minthogy a megkérdezettek az egyetemüket reprezentálják, törekedtem arra, hogy a válasz-
adók minél több szakot képviseljenek, ugyanis ezzel közvetlenül még több egyetemistára tu-
dom kivetíteni a kapott eredményeket. Persze vannak népszerűbb és kevésbé népszerű szakok, 
így magától értetődően nem sikerült minden szakról ugyanannyi hallgatót megkérdeznem.

3. táblázat: A minta összetétele – a képviselt szakok száma szerint

Forrás: saját szerkesztés
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A kisebb egyetemeken a mintában egy-két szak koncentrálódik, kiváltképp annak is-
meretében, hogy egy telephelyen sokszor csak néhány szak képviselteti magát, és ezen 
szakok hallgató létszáma sem egyezik. Ennek ellenére látható, hogy az egyetemeken 
sikerült különböző csoportokba járó embereket megszólítanom, ez által pedig sikerült a 
mintámat kiterjedtebbé varázsolnom, ezzel elősegítve a relevánsabb eredményt.

Kor tekintetében természetesen 18 évnél fiatalabb válaszadó nem volt. A megkérde-
zett egyetemisták kora 18 és 29 év között szóródott, azon belül is jellemzően inkább 
19–23 év között. Ez tehát azt jelenti, hogy a fiatalok nagy része még BA-képzésre jár.

4. táblázat: A kérdőívet kitöltők megoszlása – földrajzi bontás

Forrás: saját szerkesztés

A közel 200 ember megkérdezése nem könnyű feladat, kiváltképp, ha heterogén min-
tát szeretnénk létrehozni. A heterogenitás biztosítása leginkább a lakhely vonatkozásá-
ban okozott fejtörést. Jóllehet, ismeretlenek azok az arányok, amelyek az alapsokaságot 
jellemzik, mégis ügyelnem kellett arra, hogy minden megyéből legyen 1-2 válaszadó. 
Ha feltételezem, hogy az adatokat véletlenszerűen vettem fel, a tapasztalt arányok azt is 
megmutathatják, nagyságrendileg milyen az egyetemisták megoszlása. 

A mintában szereplő fiatalok közel 60%-a pest megyei, míg az összesen megkérdezett 
fiatal harmada fővárosi. A mintába 20 magyarországi közigazgatási egység mindegyiké-
ből került 1-2 ember; sőt, 6 olyan hallgató is válaszolt a kérdésekre, akik külföldön lak-
nak. Jellemzően a szomszédos országok állampolgárairól van szó, de akadt olyan is, aki 
Benelux ország lakosa volt. A fővárosiak mellett többen képviseltették magukat Érdről 
és Szigetszentmiklósról. Pest megyén kívül 4-4 megkérdezett lakik Székesfehérváron, 
Kecskeméten, vagy Nyíregyházán.

A kutatás kérdőíve meglehetősen bonyolult kérdéseket tartalmazott, éppen ezért nem 
tűnt célszerűnek, hogy az adatfelvétel egy önkitöltős kérdőív segítségével valósuljon 
meg. Egyértelműnek tűnt, hogy az önkitöltés sem nyomtatott, sem digitális formában 
nem valósítható meg; mindenképpen lekérdezéses formát kellett alkalmazni. Ez egyben 
azt is jelenti, hogy a kérdezőbiztosnak ismernie kellett a kérdéseket, azok pontos sor-
rendjét, az egyes kódok pontos jelentését, azok kódoláshoz leginkább alkalmas formáját. 
Mivel ezen kérdések, és a kódolások betanítása igen időigényes feladat, úgy döntöttem, 
hogy minden kérdőívet én magam kérdezek le. 
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Ez tehát azt jelenti, hogy a mintában szereplő mind a 196 embert magam kerestem 
meg, minden esetben én magam tettem fel az összes kérdést, és magam kódoltam le, 
ezáltal minimalizálva a hiba lehetőségét, illetve persze ezzel segítve a válaszadókat a 
kérdések pontos értelmezésében. A személyes közreműködés tehát mindenképp emeli a 
kapott eredmények relevanciáját.

A kérdőív kérdései jellemzően skálás kérdések. Könnyebb az elemzés abban az 
esetben, ha az adatbázisban magasabb rendű változók szerepelnek. Ennek érdekében 
minden kérdést igyekeztem úgy feltenni, hogy azt numerikusan tudjam kódolni. Ez te-
hát azt jelenti, hogy a „hány százalékban…” kezdetű kérdések elég nagy részaránnyal 
szerepelnek a kérdéssorban. Emellett a skálás kérdések ugyan gyakoriak, azonban jel-
lemzően 11 fokú skálát használok. Tapasztalataim alapján, ha százalékos választ várok a 
kérdésemre, jellemzően 0-ra vagy 5-re végződő választ kapok, tehát egy 11 fokú skála a 
reális eredményt jól megközelíti. Pont ezek miatt a 11 fokú skálán megadott válaszokat 
úgy kezeltem, mint százalékos adatok.

Az adatfelvétel mintegy 6 hónapig tartott. A kapott válaszokat adatbázisba rendeztem 
oly formában, hogy azok a lehető legjobban szolgálják a későbbi statisztikai elemzése-
ket. Az adatbázisban számos új változót hoztam létre, amely nagy segítséget nyújtott az 
egyetemisták kategóriánkénti analízise során.

A HR-RISK modell
Az elemzés középpontjában a válaszadók munkaerőpiaci szempontból is releváns hu-
mán tőke felmérése áll. Ennek érdekében olyan szisztémát kellett felvázolni, amely 
egyszerűen, közérthetően írja le a felsőoktatásban tanuló fiatalok jellemzőit. Fontosnak 
tartottam továbbá azt, hogy pár számadattal a lehető legtöbb információt tudjam szolgál-
tatni az elemzést olvasók, azt hasznosítók számára. Ez csak abban az esetben lehetséges, 
ha az alkalmazott szisztéma kellően sűrít össze adatokat, és az összetett mutatószámok 
markánsak legyenek, továbbá könnyen értelmezhetőek.

Mindezek szellemében a kutatásban egy négytényezős modellt építek fel, amelyek 
együttesen lefedik a talán legfontosabb emberi értékeket. Mind a négy tényező egy-egy 
koefficiens segítségével kerül kiértékelésre. Ezek a koefficiensek minden esetben 0 és 1 
közé esnek, amely tehát így megkönnyíti az értelmezést. 

Minden faktor további két részterületre oszlik el, így az olvasó eldöntheti, hogy csu-
pán csak a fő koefficienseket veszi szemügyre, vagy azok tartalmát is. A kialakított té-
nyezőkből felépített modell a következő:

HUMÁN ÉRTÉK = HUMÁN ÉRTÉK (KOEFF1, KOEFF2, KOEFF3, KOEFF4)

A négy koefficiens a modellben alkalmazott 4 fő faktort foglalja magában. A modell 
elnevezésében a RISK a 4 tényező japán megfelelőjének kezdőbetűiből kirakott moza-
ikszó. A szó utal arra, hogy a munkaerőpiacon nagy kockázatot vállal az a munkáltató, 
amelyik nem ismeri meg a potenciális jelöltet.

Fontosnak tartom, hogy minden vállalat olyan alkalmazottakat foglalkoztasson, akik 
az ő profiljukhoz, az adott munkakörhöz tartozó feladatok elvégzésére a leginkább 
alkalmasak. A RISK szó mindemellett önmagában elég félrevezető lehet, hiszen a leg-
többek pénzpiaci kockázatra asszociálnak. Ennek elkerülése végett szerepel RISK szó 
előtt a HR rövidítés, amely egyértelműsíti, hogy egy humán erőforrásokkal kapcsolatos 
modellről van szó.
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1. ábra: A HR-RISK modell logikai felépítése

Forrás: saját szerkesztés
4 faktor: 

I. Elsajátított tudás
A: Szakmai ismeretek
Fontos, hogy a fiatalok személyi kompetenciáinak elemzése kapcsán, milyen szakmai 

ismeretekkel rendelkeznek. A munkába állás során ez talán a legjelentősebb tényező, 
amit a HR-es menedzser figyelembe vesz. Ennek tükrében én is figyelmet szenteltem 
annak, hogy felmérjem a szakirányú tapasztalatokat.

Mivel ennek tesztelése igen bonyodalmas, az ismeretekre az egyetemi kreditekkel 
súlyozott átlagot veszem alapul. Jóllehet, ez nem minden esetben tükrözi a valóságot, 
azonban egyszerűsége, közérthetősége és könnyű alakíthatósága mindenképp indokolja 
az átlag, mint nyers adat alkalmazását. 

B: Általános műveltség, intellektuális háttérismeret
A munkába állás során nemcsak szakmai, hanem egyéb ismereteinket is kamatoz-

tathatjuk. Kerülhetünk olyan szituációba, amikor egy kulturális körben egy adott téma 
kitárgyalása során saját cégünket és persze saját magunkat képviseljük. A beszélgetésbe 
való aktív bekapcsolódás feltétele, hogy megfelelő háttérismeretekkel rendelkezzünk az 
adott téma vonatkozásában.

Mindez tehát arra enged következtetni, hogy a lexikális háttértudás is fontos lehet a 
humán értékek elemzése kapcsán. Nem várható el senkitől, hogy mindenhez értsen, de 
ha valaki minél több dologhoz tud érdemben hozzászólni, annál jobb bizonyítványt állít 
ki magáról és persze az őt alkalmazó vállalatról. Fordított esetben ez szintén áll, azok, 
akik nem tudnak semmiről informatívan beszélni, rossz benyomást keltenek arról a vál-
lalatról, amelynek alkalmazásában áll.
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II. Életvitel
A: Bioritmus
A maximális teljesítőképesség eléréséhez szükséges, hogy jól kipihenjük magunkat, 

hogy stabil legyen az életvitelünk. Mindez tehát előrevetíti, hogy magasabb humán 
értékkel rendelkezik, aki időben lefekszik és mintegy 7-9 órát alszik napi szinten, opti-
mális esetben az év 365 napján. Jóllehet, olykor nem lehet megoldani a korai fekvést, 
illetve a megfelelő mennyiségű alvást, de fontos, hogy ez legyen a jellemző a szorgalmi 
időszak, a vizsgaidőszak és a szünidő során is. Ezen három időszak közötti minimális 
eltérés emeli a megkérdezettek koefficiensét.

B: Bulizás és devianciák
A fekvési idő olykor épp azért nem tartható be, mert a fiatalok elmennek bulizni. 

Ez tehát azt jelenti, hogy az életvitel értékelésénél az általam alkalmazott mutatószám 
az egy hónapra jutó bulizások száma. Minél magasabb ezen bulik száma, annál inkább 
feltételezhető, hogy az érintett életvitele zaklatott és bioritmusa sem megfelelő; így ter-
mészetszerűleg a gyakori szórakozóhelyes program csökkenti a koefficienst.

Persze nem szabad elmenni szó nélkül amellett sem, hogy a zenés helyeken a leg-
több fiatal alkoholt fogyaszt. Az elemzés során az életviteli részhez kapcsolódik az egy 
bulialkalom során elfogyasztott színtiszta alkohol. Minél magasabb ez az érték, az elem-
zésnél használt együttható értéke annál alacsonyabb.

III. Stresszkezelés
A: Vizsgaszorongás
Fontos életben tapasztalt sajátosság, hogy sok ember nem képes önmagát adni bizo-

nyos helyzetekben. Ennek egyik szerves része a vizsga. Ennek tükrében a vizsgaszoron-
gás mindenképp helyet érdemel az egyetemisták humán értékeléséhez használt faktorok 
között. A stressz definiálásánál külön kell választanunk, hogy a teljesítőképességet 
fokozó eustresszről, vagy a negatív hatásokat eredményező distresszről beszélünk. 
Az értékelés során csak ez utóbbi, a negatív hatásokat eredményező feszültséget veszem 
számításba.

B: Magánéleti stresszfaktorok
A stresszorokat célszerű valamiképpen kategóriákba sorolni, egymástól elkülöníteni. 

A karrierrel összefüggő stressz mellett a másik nagy csoport azok a negatív behatások, 
amelyek az önmegvalósításhoz kapcsolódnak. Párkapcsolati kudarcok, családi 
feszültségek, baráti csalódások, vagy esetleg az alkattal való elégedetlenség; ezek mind 
olyan stresszorok, amelyek semmiképp nem kötődnek az iskolához, a munkához. 
A digitális világban a modelli alkat sokak számára okoz efféle szorongásokat, amelyek 
persze kihatnak a teljesítményre, de a mindennapi viselkedésre is. Ez tehát mindenkép-
pen egy olyan tényező, amely szót érdemel.

A munkaerőpiacon az állást kínálók sokszor ugyanazokat a személyi jellemzőket és 
kompetenciákat keresik. A modell faktorait úgy igyekeztem meghatározni, hogy azok le-
fedjék a legjellemzőbb személyi jegyek nagy részét. Mindezek tudatában szem előtt kell 
tartani, hogy az egyes faktorokból némiképp következtetni lehet arra, hogy a válaszadó 
milyen kompetenciákkal rendelkezik.

• R – tudásszint: 
 ○ problémamegoldó képesség, 
 ○ tapasztalat, 
 ○ új ismeretekre nyitottság, 
 ○ tanulási készség, 
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 ○ szakmai ismeretek, 
 ○ elemzői készségek

• I – életvitel: 
 ○ stabilitás, 
 ○ kiegyensúlyozott teljesítmény, 
 ○ kulturális/ápolt megjelenés, 
 ○ vállalható műszak, 
 ○ a vállalat képviseletére vonatkozó adottság

• S – stressz: 
 ○ stresszkezelő képesség, 
 ○ monotóniatűrés, 
 ○ kihívások kezelése, 
 ○ önálló munkára való képesség, 
 ○ csapat tagjaként végzett munkára való képesség, 
 ○ kommunikációs készség, 
 ○ konfliktuskezelés, 
 ○ stabil, kiegyensúlyozott teljesítmény

• K – alázat: 
 ○ lojalitás, 
 ○ hosszútávon való gondolkodás, 
 ○ precizitás, 
 ○ ügyfélközpontúság, 
 ○ proaktivitás, 
 ○ (hosszútávú) stratégiai gondolkodás, 
 ○ kommunikációs készség

Természetesen nem elvárás a modelltől, hogy mindent elmondjon egy adott pályázó-
ról, sokkal inkább csak egy afféle iránymutatást ad, mit is lehet várni egy fiatal, elviek-
ben magasan kvalifikált munkaerő alkalmazása esetén.

IV. Alázat és illem
A: Óralátogatási hajlandóság
Hogy az életben elérjünk valamit, kitartás és odaadás szükséges. Egy egyetemista 

elhivatottsága kapcsán kiváló indikátor az órára való járás gyakorisága. Az ehhez szük-
séges nyersadat könnyen lekérdezhető, a kialakult képet módosítani képes változók hal-
maza könnyen beazonosítható. Nyilvánvaló, hogy egy alázatos, elhivatott diák úgy gon-
dolkodik, hogy az iskola egy munkahely, ahol neki az a munkája, hogy az előadásokon 
részt vegyen és tudását visszaadja időközönként. Ennek szellemében természetszerűleg 
igyekszik minden órán jelen lenni, de persze előfordulhat, hogy hivatalos ügyeket kell 
elintéznie, vagy épp beteg, így ki kell hagynia egy-egy idősávot.

B: Órai magatartás és last-minute tanulás
Az előzőek ellenére egy elhivatott hallgatónak nem elég, hogy csak bemegy az órák-

ra; az oktatási rendszerben aktívan is jelen kell lennie. Ennek mérésére egy kiválóan 
mérhető mutatót alkalmazok. Természetes, hogy egy alázattal rendelkező fiatal, akit 
érdekel is, amit tanul, az órán aktívan jelen van, figyel, jegyzetel, nem kütyüzik, vagy 
épp nem akkor fogyasztja el étkezését. Ide kapcsolódik az is, hogy egy magas humán 
értékkel rendelkező sosem, vagy csak nagyon minimális számban késik el az óráról, 
vagy épp megy el róla a befejezés előtt. A tanuláshoz való hozzáállás tehát fontos mutató 
lehet az értékelésnél.
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Hipotézisek
A kutatások egyik legfontosabb sajátossága, hogy a kutató valamilyen előzetes várako-
zással van a felmérés eredményeire vonatkozóan. Ezeket a várakozásokat hipotézisek 
formájában fogalmazzák meg. Pont ezen általános jelenség miatt nekem is voltak olyan 
eredmények, amelyekre számítottam, így én magam is megfogalmaztam a kutatáshoz 
tartozó hipotéziseimet. 

• H1: Az egyetemisták összetett munkaerőpiaci potenciálja elnevezésű muta-
tószám valahol 60-70% közé összpontosul. Viszonylag kevesen vannak 70% 
felett, illetve 60% alatt. 

• H2: Mind a négy, a humán értékeket mérő faktor esetében legalább 20% azok 
aránya, akiknek koefficiense, nem éri el a 0,6-ot, azaz akik az adott tényezőben 
igen gyengén teljesítettek.

• H3: A humán értékeket mérő modellben az alacsonyabb értékek legfőbb oko-
zója az alázat hiánya. A 4 faktor között az alázat tekintetében kapom a legne-
gatívabb értéket.

• H4: A fiúk és a lányok között nem feltételezek releváns különbséget az össze-
sített koefficiens vonatkozásában. Jóllehet, stresszkezelés tekintetében maga-
sabb a fiúk együtthatója, azonban más tényezők vonatkozásában ez az eltérés 
eltűnik.

• H5: Az összetett értéket szem előtt tartva úgy vélem, hogy összességében nem 
lesznek szignifikáns eltérések, csupán a faktorok vonatkozásában beszélhetünk 
arról, hogy egyik egyetem jobb, mint a többi. Az egyetemenként számított átlag 
pár százalékpontos különbséggel fog eltérni az összesített átlagtól. 

• H6: Úgy gondolom, a munkaerőpiaci értéknek évről-évre növekednie kellene. 
Ez azt jelenti, hogy a magasabb évfolyamba járók koefficiense feltételezhetően 
magasabb. Véleményem szerint ez a folyamat nem teljesül, azaz a tanulmányok 
előrehaladtával párhuzamosan nem feltétlen növekszik a munkaerőpiaci érték.

(Eredmények)

Elsajátított tudásanyag
A modell első momentuma, amelyet elemezni kívánok, a megkérdezettek megszerzett 
tudásanyaga. A fiatalok tudásuk egy részét otthonról hozzák, másik részét az iskolai ke-
reteken belül tanulják meg, de a kor előrehaladtával egyre nagyobb szerepet kapnak a 
személyes tapasztalatok is.

Korábbi kutatások eredményei
Sokat számít, hogy megismerjük a lakosság által birtokolt ismereteket. Tágabb értelem-
ben egy kvízműsor is erre enged következtetni, de voltak a múltban kifejezetten olyan 
felmérések, amelyek az informáltságot vizsgálták. Ezen felmérések egy része csak az 
iskolásokat, mások az egész országot, annak felnőtt lakosságát érintik. 

A rendszerváltás után közvetlenül nem voltak még mobiltelefonok, sem pedig in-
ternet. A legtöbb ember egyszerűen gondolkodott, nem törték a fejüket globális dol-
gokon és az információ sem áramlott oly mértékben, mint napjainkban. Két korábbi 
videófelvételt mutatnék be röviden:

1. 1991-ben egy felvételben a műsorkészítők azt kérdezték meg a járókelőktől, 
hogy tudta-e, hogy a szilveszter éppen péntek, 13-ára esik. A legtöbben teljesen 
természetesnek vették a kérdést, fel sem merült bennük, hogy szilveszter sosem 
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eshet 13-ára. A felvételben egy másik releváns kérdés is felmerült; ebben a víz 
hidrogéntartalma állt a középpontban. Természetesen a felvetés kulcsmozzanata 
a víz kémiai képletének ismerete volt. A felvetésben azt hangsúlyozták ki, hogy 
a víznek a ⅔-a hidrogén és ez akár káros is lehet. (Kémiai részletek nem kerültek 
szóba, hiszen a felvetés ebben a formában nem pontos; a víz összetételére vonat-
kozó állítás csak moláris szinten állja meg a helyét. Sem tömeg-, sem térfogat-
százalékban nem helyes azt állítani, hogy a víz ⅔-a hidrogén. Példának okáért 
a tömegszázalékos összetételnél felmerül, hogy a 18g-os moláris tömeggel ren-
delkező vízben 2 atom hidrogén van, amelynek össztömege 2 g, míg az oxigén 
tömege 16 g. Ez tehát egyenesen azt jelenti, hogy tömegszázalékos összetétel 
szerint a víz csupán ¼-e hidrogén) E felvetésnek is beugrottak az interjúalanyok, 
és nem igazán akadt olyan megkérdezett, akinek lett volna annyi lélekjelenléte 
és/vagy ismeretanyaga, hogy rájöjjön, a víz valójában H

2
O. (YouTube, 2017) 

2. Egy nem régi felvételen a legfőbb internetes videómegosztó portál közzétett egy 
olyan felvételt is, amelyben azt kérdezik meg az emberektől, mit szólnak ahhoz, 
hogy Magyarországon bevezetik az arab számokat. Az eredmény igen lehango-
ló volt. A járókelők jellemzően kikérték maguknak ezt az elképzelést és nem 
akarják használni azt a rendszer (feltehetően az arab szó asszociációja miatt). 
Fogalmuk sem volt arról, hogy mi magyarok jelenleg is azt használjuk. A videó 
felvételei alapján összesen egy-két olyan interjúalany volt, akinek volt némi fo-
galma arra, hogy a feltett kérdés komolytalan. (YouTube, 2018) 

Ha azt gondolja a kedves Olvasó, hogy az 1991-ben azért nem tudták az emberek a 
helyes választ, mert a digitalizáció akkor még nem működött, akkor ez téves gondolat-
menet. Ezek a videók rámutattak arra, hogy a lakosságot nagyon könnyen meg lehet ve-
zetni, ha az általuk megszokott sémától eltérünk, és a kérdést más formában tesszük fel.

Természetesen vannak olyan kutatások-felmérések, amelyek nem csak egy komoly-
talan kérdést foglalnak magukban. Egy 2012-es kutatás az egyetemisták tudásanyagát 
hozta összefüggésbe az érzelmi intelligenciájukkal, lelki állóképességükkel. A lexikai 
tudást mérő tesztben a kérdéseket 6 blokkra osztották annak függvényében, hogy kérdés 
milyen tudományterületet érint. Az eredmények 20% és 77% között mozogtak. Ez az 
eredmény rámutatott, hogy nagy az eltérés a felsőoktatásba járó hallgatók tudásszintje 
között. A kutatás rámutatott arra, hogy az egyetemisták egy része súlyos információhi-
ánnyal küzd. Alapvető ismeretek hiányoztak egyes válaszadóknál; így születtek néha 
megmosolyogtató és egyben lehangoló válaszok is. Ebből a kutatásból kiderült, hogy a 
fiatalok egy része hiába jár egyetemre, nincs tisztában a világ országainak fővárosaival. 
Ne gondoljunk bonyolult kérdésekre; nem Zimbabwe vagy épp Guatemala fővárosára 
kérdezett rá a felmérés. Úgy vélem, az ausztrál vagy éppen az európai fővárosok isme-
rete elvárható egy egyetemistától. Kiderült, vannak olyanok, akik még közvetlen szom-
szédjaink fővárosát sem ismerik. (Bolla–Faragó, 2012)

Az Észak-Magyarország lakosságát elemző kutatásban megnevezték az energiahor-
dozókat, a megkérdezetteknek csak be kellett jelölniük azokat, amelyekről már hallot-
tak, addig Farkas–Faragó ettől eltérő módszertant alkalmaztak. E módszertani váltással 
megcáfolták a korábbi eredményeket, miszerint a lakosság magas ismeretanyaggal ren-
delkezik a megújuló energiaforrások vonatkozásában.

Pár évvel később már jómagam egy, az oktatási rendszer sajátosságait vizsgáló fel-
mérésben elemeztem a hallgatók lexikális tudását. A 2015-ben elvégzett adatfelvétel-
nél már feltűntek bizonyos anomáliák az egyetemi oktatással kapcsolatban. Felfigyeltem 
arra, hogy a memoriterek mára már kimentek a divatból, az egyetemisták sokszor 

9
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anélkül kerülnek be a felsőoktatásba, hogy ismernék a legjelentősebb irodalmi 
műveket. Egyre szembetűnőbbé vált, hogy példának okáért egy bölcsész kvázi 
analfabéta matematikából. Jóllehet, nem kifejezetten a matematika ismereteit kell 
kamatoztatnia az egyetemen, mégis sok esetben találkoztam azzal, hogy a válaszadó 
közepes vagy annál is gyengébb érettségi tett. Más irányból ez ugyanígy igaz lehet 
egy reál szakon tanulóra is. Összességében úgy tűnt, hogy a fiatalok leginkább 
csak az általuk tanult szakok törvényszerűségeivel vannak tisztában, míg az élet 
törvényszerűségeivel nem sokan törődnek, más tudományokban jellemzően nem 
jeleskednek.

Empirikus adatok (2017)
A 2017-es kutatás számos tényezőt figyelembe vett. Ezekből a tényezőkből épül fel a 
modell, amellyel a humán értéket mérem fel. Az első ilyen faktor az elsajátított tudás.

Szakmai ismeretek
A válaszadók a felmérésben 5 egyetem több tucat szakirányát reprezentálják. Ezt min-
denképpen szem előtt kell tartani, ha a szakmai ismereteket osztályozni szeretnénk. 
Valójában a leghitelesebb elemzést abban az esetben tudnánk megvalósítani, ha 
minden egyes szakon tanulónak speciálisan illesztett szakmai kérdéseket tartalmazó 
kérdéssort teszünk fel, és figyeljük a válaszaikat. Ez nagyon időigényes folyamat, 
hiszen ehhez minden lehetséges szak releváns tananyagában el kell mélyedni. Éppen 
ezért egy egyszerűbb, energiatakarékosabb, bár kétségtelenül kevésbé megbízható al-
ternatívát választottam. Úgy gondoltam, hogy a megkérdezettek jellemző kreditekkel 
súlyozott tanulmányi átlaga jól megközelíti a valós munkaerő-potenciált. Így tehát ez 

2. ábra: Kutatási eredmények a megújuló energiaforrások ismertségéről

Forrás: Farkas–Faragó, 2011
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összesen egyetlen változót jelent a felmérésben, amelyre az elemzésemet építem. Az 
átlag elméletben 1 és 5 közé eső szám. A jobb elemezhetőség kedvéért a válaszadókat 
arra kértem, hogy átlagukat egy tizedesre kerekítve adják meg.

3. ábra: A megkérdezettek tanulmányi átlaga

Forrás: saját szerkesztés

A megkérdezettek szakmai tudását mérő tanulmányi átlag érdekes képet ad arról, mi-
képpen kell elképzelnünk egy modern egyetemistát. Ha azt mondom, hogy egy átlag 
egyetemista 3,7-es átlaggal rendelkezik, azzal – úgy vélem – nem mondok semmit, 
csak féligazságot közlök. Ennek leginkább az az oka, hogy a 3,7 átlag közvetlen 
környezete nem igazán jellemző a fiatalokra; sokkal inkább kijelenthető az, hogy az 
átlagnál vannak jobb és rosszabb tanulók. Az átlagok eloszlása arra enged következ-
tetni, hogy az átlagnál több a rosszabb tanuló. Egy tipikus tanuló 3-as átlagot képes 
elérni, vagyis a mintabeli módusz a 3,0-s eredmény. A válaszadók hatoda vallotta 
úgy, hogy csak a közepes átlag elérése jellemzi őt. Az ábra arra is rávilágít, hogy 
3-as átlag alatt is találhatunk egyetemistákat, akik szinte minden tárgyból – divatos 
kifejezéssel élve – csusszannak. Az egyetemeket inkább a 4-es körüli átlag jellemző. 
A válaszadók nagyságrendileg fele 4-es átlaggal (+/- néhány tized) büszkélkedhet. A 
mintaátlagot ők jelentősen javítják. 

Mindazonáltal a tanulmányi eredményekre alapozva kategóriákra lehet bontani 
a fiatalokat. Jóllehet, az átlag nem minden esetben mutatja a valós tudás, de azért 
az valószínűnek tűnik, hogy egy elégséges hallgató nem fog olyan szintű szakmai 
tudásról számot adni, semmint az az egyén, akinek az átlaga megközelíti az 5,0-t. 
Figyelembe véve az adatok terjedelmét, és a lehetséges értékek számát, arra a követ-
keztetésre jutottam, hogy négynél nem célszerű több kategóriát létrehozni, ugyanis 
ha sok a csoport, akkor nagyon minimálisak lesznek a differenciák az egyes csopor-
tok között, ez által nem lesz releváns az elemzés. A válaszok alapján a következő 
kategóriák születtek:
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 A: Kifejezetten hasznos szakemberek (az átlaguk elérte, vagy meghaladta a 
 4,5-es értéket)
 B: Jó szakemberek (az ide kerülők tanulmányi átlaga 3,8 és 4,4 között van)
 C: Átlagos szakemberek (az ide kerülők átlaga 2,9 és 3,7 közé esik)
 D: Nem releváns szakemberek (az átlag nem haladta meg a 2,8-es értéket)
A csoportok határának kialakításánál figyelni kellett arra, hogy megközelítőleg rele-

váns hosszúságú legyen minden csoport. Szem előtt tartottam, hogy az átlag 3,7 felett 
volt minimálisan, így akár a csoportokat úgy is definiálhatjuk, hogy az első két csoport 
a sokasági átlag alatt elhelyezkedő hallgatók (rossz tanulmányi eredménnyel rendelkező 
hallgatók), míg a másik két kategória az átlagnál jobb tanulmányi eredményt produkáló 
egyetemisták rétege.

 A: Kifejezetten hasznos szakemberek 24 fő (12,2%)
 B: Jó szakemberek 75 fő (38,3%)
 C: Átlagos szakemberek: 83 fő (43,9%)
 D: Nem releváns szakemberek: 11 fő (5,6%)
A kategóriába sorolás rámutat arra, hogy az egyetemisták mintegy nyolcada bizonyul 

szakmailag elitnek. Ők azok, akik rendszeresen készülnek, akik tanulnak minden zh-ra, 
vizsgára, akiknek az eredmény nagyon sokat számít az előmenetelük miatt. Nyilvánvaló, 
hogy az egyetemeken 4,5-ös átlagot csak folyamatos, vagy legalább időszakos tanulás-
sal lehet hozni. Persze az is lehetséges, hogy a fiatalok képességeikhez képest nagyon 
gyenge szakon, egyetemen tanulnak, ahol az elvárások is minimálisak mindahhoz viszo-
nyítva, amelyet hatékony tanulás mellett képesek lennének teljesíteni. Ez utóbbi esetet 
nem tartom relevánsnak, hiszen a mintában olyan hallgatók szerepelnek, akik a főváros 
öt nagy egyetemének egyikében tanulnak. Sok esetben vetik fel az emberek, hogy ezen 
intézmények a maguk specialitását tekintve hazánk legmagasabb szintű képzését adják.

5. táblázat: A hallgatók tanulmányi átlagának elemzése – oktatási intézményenként

Forrás: saját szerkesztés

A mintában szereplő fiatalok eredményei némileg eltérnek. Az oktatási intézmények 
tehát részben egyfajta különbséget tesznek a diákok között. Érdekes megfigyelni, 
hogy míg az első két egyetemen a teljes mintaátlag felett a válaszadók harmada teljesít, 
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addig a SOTE-n, PPKE-n és ELTE-n ez az arány nagyságrendileg 60-70%. A tanulmá-
nyi eredmények közötti differencia akár származhat abból is, hogy az első két egyete-
men több a vizsga és/vagy nagyobbak az elvárások, de az is elképzelhető, hogy e két 
oktatási intézményben kevesebbet tanulnak, illetve a nehezen tanulók aránya magasabb, 
mint a többi egyetemen. A táblázat önmagában nem ad erre egyértelmű választ.

6. táblázat: A hallgatók tanulmányi átlagának elemzése, nemenként

P=0,002
Forrás: saját szerkesztés

A kutatásból kiviláglik, hogy a lányok jellemzően jobb átlagot produkálnak, mint a 
fiúk. Az eltérés igen jelentős, amelyet a szignifikanciaszint is jelöl. A differencia leginkább a 
középső két kategóriánál figyelhető meg, ahol a gyengébb eredményt elérőknél a fiúk, a jobb 
eredményt elérőknél a lányok vannak felülreprezentálva. A teljes mintára vonatkozó átlagnál 
a lányok 60,6%-a teljesít jobban, míg ugyanez az arány a fiúk esetében csupán 39,1%.

Lexikai háttértudás
A felmérés elsődleges funkciója az volt, hogy megítéljem a fővárosi elitegyetemekre já-
ró hallgatók háttértudását, azonban a kutatás előrehaladtával tudatosult bennem, hogy a 
jelen felmérés más manifeszt (nem szándékolt) funkciókat is képes betölteni. A felmérés 
előtt a hallgatóknak nem állt módjukban felkészülni, nem használhattak semmilyen di-
gitális eszközt segítségként, ez által az aktuális, tényleges tudást sikerült megbecsülni. A 
lekérdezések során derült ki, hogy a kérdőíves felmérés ezen szakasza kísérletként is de-
finiálható, ugyanis fel lehetett mérni, miképpen reagálnak a válaszadók a hirtelen hely-
zetre, a hirtelen „vizsgaszituációra”. Ezen utóbbi jellegzetesség így a stresszkezelésre 
irányuló kísérletnek is minősülhetett.

A felmérésben 20 kérdést kellett megválaszolniuk a résztvevőknek. A kérdések 
öt területre fókuszáltak: reáliák, társadalomtudományok, természettudományok 
(környezettudományok), humán tudományok és a mindennapi élet tudományágai. 



Valóság • 2020. március

FARAGÓ PÉTER: MENNYIT ÉR A DIPLOMA A MUNKAERŐPIACON?... 61

Minden kérdés más-más témakört, más tudományágat érintett. Ezek tükrében a felmé-
résben a következő tudományterületek kaptak helyet:

• Reáliák: matematika, közgazdaságtan, statisztika, informatika
• Társadalomtudományok: szociológia, pszichológia, jog, politikatudomány
• Környezettudományok: kémia, biológia, földrajz, csillagászat
• Humán tudományok: történelem, irodalom, nyelvtan, idegen nyelv
• Mindennapi élet tudományai: gasztronómia, sport, zene, filmművészet.

A kérdések rendkívüli széles terjedelme miatt szerteágazó elemzésre nyílt lehetősé-
gem. Számításba vettem, hogy vannak esetlegesen olyan demográfiai és egyéb ténye-
zők, amelyek befolyásolhatják a kapott eredményt.

A kérdések megválaszolásához – amint azt említettem is – a résztvevők semmilyen 
segédeszközt nem használhattak. Elméletben nem volt időkorlát, azonban átlagosan 
mintegy 56 percbe tellett a 20 témakör kérdéseinek megválaszolása. Voltak ugyan olyan 
hallgatók, akik több mint 10 percet töltöttek a teszttel, de 1-2 megkérdezett 3 perc alatt 
„ledarálta” a válaszokat; több-kevesebb eredményességgel.

A kérdéssort a válaszadók kezükbe kapták, nyomtatott formában. A választ szóban kellett 
elmondaniuk, jómagam pedig dokumentáltam az általuk válaszolt szavakat, kifejezéseket.

A felmérésből kiderült, hogy az egyetemeken tanuló fiatalság intellektuális háttértu-
dása alapján bizony igen heterogén.

4. ábra: Az egyetemisták háttértudása

Forrás: saját szerkesztés

A kutatásból egyértelműen megmutatkozott, hogy a helyes válaszok száma jellem-
zően 10 körül mozog. Ezt az adatot támasztja alá a helyes válaszokra vonatkozó leíró 
statisztikai elemzés.

A teszt arra is rávilágított, hogy az adatok közel szimmetrikusan helyezkednek el, 
vagyis jellemzően olyan válaszadókra sikerült lelni, akik lexikális háttértudásuk szintje 
alapján közepes tudással rendelkezőnek tekinthetőek.
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Ugyanakkor lehet, célszerű lenne osztályozni az egyes eredménykategóriákat. Jóllehet, 
egy-egy kérdés körüli különbségek fakadhatnak akár a véletlenből is, azonban feltehetően 
3-4 helyes válasz, mint különbség már szignifikánsnak tekinthető. Mindezekből arra az 
elhatározásra jutottam, hogy a kapott eredményeket 5 csoportba sorolom.

• A csoport: 0–4 helyes válasz = az általános műveltségben súlyos hiányosságok 
fedezhetően fel

• B csoport: 5–8 helyes válasz = az általános műveltségben kisebb hiányosságok 
fedezhetően fel

• C csoport: 9–12 helyes válasz = általános műveltséggel rendelkezik
• D csoport 13–16 helyes válasz = magasabb szintű általános műveltséggel ren-

delkezik
• E csoport 17–20 helyes válasz = kiemelkedően magas általános műveltséggel 

rendelkezik
A kategóriákba sorolás alapján némileg többet mondanak az eredmények.

7. táblázat: A felmérés eredményeinek kategóriákba sorolása

A kutatás eredményeiből az alábbi konzekvenciákat vonhatjuk le:
• a válaszadók harmadának hiányos lexikai tudása van,
• 7,8% maximum 4 helyes választ adott,
• kevés olyan egyetemista van, aki a tudományterületek legtöbbjében jártas 

(2,1%),
• a fiúk háttérismeretei számottevően magasabbak, mint a lányoké,
• a fiúk negyede, míg a lányok közel fele nem rendelkezik megfelelő lexikai 

tudással,
• míg a lányok jobban teljesítenek a tanulásban, addig a fiúk felülmúlják a lányo-

kat áltanos ismereteik vonatkozásában.
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5. ábra: A hallgatók eredményei, egyetemi bontásban

Forrás: saját szerkesztés

Jól látható, hogy az egyetemisták lexikális tudása igencsak eltérő, kiváltképp, ha 
az egyetemen belül vizsgálódunk. Talán meglepő, de az egyetemek között viszony-
lag kicsik a különbségek, míg az egyetemeken belül a fiatalok között óriási. Ez azt 
jelenti, hogy az adatok szóródását mintegy 80%-ban az egyén habitusa, semmint az 
általa képviselt egyetem nívója magyarázza. 

A teszteredményeket figyelembe véve a közgazdász hallgatók teljesítettek a legjobban. 
Az oktatási intézményt képviselő válaszadók átlagosan 10,6 kérdésre tudták a választ, 
amely közel két kérdéssel jobb eredmény, mint az egyetemek közötti rangsor alján levő 
oktatási intézmény teszteredménye. 

Az összességében szembeötlő, hogy a fiatalok mennyire nincsenek képben egyes disz-
ciplínákban, vagy épp mennyire gyengén teljesítenek egy téma kapcsán. Ennek tudatában 
felállítható azon témák köre, amelyek a válaszadók erősségei, illetve gyengeségei. 

Jóllehet, a kérdések között vannak eltérések azok színvonalát tekintve, mégis oly-
kor meghökkentő arányokat, válaszokat kaptam. Kiderült, hogy a fiatalok jelentős 
része nem túl erős a társadalomtudományok területén. A szociológiai kérdésekre 
viszonylag kevesen érték el az elfogadáshoz szükséges minimális pontszámot, de a 
vártnál kevesebben jeleskedtek politikatudományban is.
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8. táblázat: A hallgatók eredményei, egyetemi bontásban, kategóriánként

Forrás: saját szerkesztés

A fiatalok csoportba sorolása után kiderült, hogy a hallgatók hozott tudása nem 
minden esetben megfelelő. Kiderült, hogy a megkérdezettek közel 10%-a lényegében 
irreleváns kulturális ismeretanyaggal rendelkezik. Az egyes oktatási intézmények 
között megfigyelhető némi eltérés; amely alapján szembeötlő, hogy a közel 200 fős 
mintában 3 olyan egyetem is volt, ahol a válaszadók egyike sem kapott helyet a legma-
gasabb kvalifikáltságot jelentő kategóriában. Véleményem szerint a „jól tájékozott” 
és a „kifejezetten tájékozott” csoportokba tartozóktól várhatunk némi hosszabb távon 
is érvényesülő fejlődési trendet. A megkérdezettek mintegy 20-25%-ának eredményét 
lehet ezekbe a kategóriákba sorolni, azonban a közgazdászok esetében ez az arány 
magasabb; esetüknek a válaszadók harmada legalább jól tájékozott.
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6. a és b ábra: Az egyetemisták lexikai tudásának elemzése kérdéstípusonként

Forrás: saját szerkesztés
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A válaszokat célszerűbb mélyebben is elemezni. A kísérlet során használt öt blokk 
egymáshoz viszonyított helyzete igen érdekes. A helyes válaszok átlagából látszik, hogy 
a fiatalok három tudományterületen is hasonlóan teljesítettek. A reáltudományok, 
a természettudományok és a mindennapi élethez kapcsolódó kérdésekben sokan 
járatosak, azonban azt is érdemes szemügyre venni, hogy e három terület közül a 
természettudományi kérdésekből gyűjtöttek össze a legtöbben 4 pontot. Az is jól lát-
ható, hogy a természettudományoknál viszonylag egyenletes az eloszlása az egyes 
pontszámoknak.

A képzeletbeli rangsor másik végén a társadalomtudományok helyezkednek el. A vá-
laszadók közel 20%-a egyetlen kérdésre sem tudott kielégítően válaszolni, míg a 
maximum egy pontot elérők aránya az 50%-ot is meghaladja. Mindez tehát arra utal, 
hogy a hallgatók egyáltalán nem járatosak szociológia, pszichológia és a hasonló tu-
dományok területén. E tényt támasztja alá az is, hogy alig akadt olyan megkérdezett, 
aki mind a négy társadalomtudományi kérdésre tudta a helyes választ. 

Ha egy szinttel mélyebbre megyünk, akkor láthatjuk, hogy konkrét kérdések kö-
zött is igen nagy a kontraszt. Míg a gasztronómiai kérdésnél 89% és a gazdasági 
ismereteknél 88% válaszolt jól, addig a harmadik helyen álló földrajz vonatkozásá-
ban ez az arány már csak 65%. Lehet, ha más kérdések szerepeltek volna a kérdések 
között, más eredmény jött volna ki; elképzelhető, hogy jelenleg a valósnál jobb, de 
az is lehet, hogy rosszabb eredményt tapasztalhatunk. Minden esetre a jelen felmé-
rés ezen kísérlete tekinthető irányadónak.

A rangsor másik végén az idegen nyelvi, a politológiai és a statisztikai kérdé-
sek állnak. Az elitnek sokszor nevezett oktatási intézményre járó hallgatók közül 
magas azok aránya, akik a mai napig nincsenek tisztában azzal, hány fős a magyar 
Országgyűlés. Erre a kérdésre sok esetben csak afféle találgatásra utaló választ kap-
tam. Mindezek mellett a fiataljaink nem jeleskednek az idegen eredetű kifejezések 
értelmezésében, és úgy néz ki, csak a populárisan használt nyelveket beszélik. A legtöb-
ben a francia „merci” szó jelentését ismerték, amely nem is meglepő, hiszen a fran-
cia nyelv sem számít igazán kuriózumnak. Negatív értelemben meglepő volt, hogy 
a magyarban is olykor előforduló latin kifejezéseket feltehetően sokan nem ismerik 
fel. Úgy néz ki, sokak nem tudják ezeknek a jelentését („Alea iacta est!”, „Carpe 
diem!”, „mea culpa” stb.). Jóllehet, a latin ma már nem általánosan használt nyelv, 
nem a számítógépek kommunikációs nyelve, mégis bizonyos környezetben, ahol 
nagy hangsúlyt fektetnek a kulturált és választékos fogalmazásra, ott igen gyakoriak 
a latin kifejezések.

Az előbbi elemzést elvégezve külön a fiúkra és külön a lányokra rájöhetünk, hogy 
a nemek között mekkora a különbség az egyes kérdések viszonylatában.

Érzékeltetésül a teljesítmények összehasonlítása:
Jól látható, hogy a fiúk hiába teljesítettek összességében sokkal jobban, vannak 

olyan kérdéskörök, amelyekben igenis hátrányban vannak a lányokhoz képest. Ezen 
utóbbi kategóriába tartozik a gasztronómia, az irodalom és a magyar nyelvtan.

A megkérdezettek tudásanyagáról összességében
Ahhoz, hogy a modell megfelelően működjék, célszerű limitálni a bevont változó-
kat, illetve célszerű összevonni azokat a területeket, amelyek szorosan összefügge-
nek egymással. A tanulmányi eredmény és a háttérismeretek mindenképp logikailag 
összefüggnek egymással, ezért mindenképp együttesen kell ábrázolni ezeket, vala-
mint a HR-RISK modellben összevontan kell feltüntetni.
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10. táblázat: A tanulmányi átlag és a lexikai tudás eredményeinek együttes ábrázolása

9. táblázat: A fiúk és a lányok eredményei, kérdésenként

Forrás: saját szerkesztés
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A két ismeretet (szakmai és intellektuális háttértudás) együtt ábrázolva egy olyan 
táblázatot kapunk, ahol már némiképp kirajzolódik, akik azok a fiatalok, kik az élet 
minden területén megállhatják a helyüket, vagy a másik végletet is kiemelve kik azok, 
akik esetében a felsőoktatásba kerülés semmilyen többletet nem jelent egy középisko-
láshoz vagy egy nem értelmiségi munkát végző emberhez viszonyítva. Véleményem 
szerint azokra lehet felnézni, akik mindenben legalább jó eredményt érnek el, de az 
sem árt, ha a vizsgált elemek egyikében kiemelkedőt alkotnak. Ennek tükrében 7 főt 
tudok kiemelni, akik teljesítik ezen feltételeket, azaz a mintában szereplő fiatalok 
csupán 4%-a tekinthető valódi példaképnek. 21 fő sokkal inkább az intellektuális tu-
dása alapján fog tudni előre haladni az életben, hiszen szakmai eredményeik kevésbé 
emelkedik ki a tömegből. Az intellektusok aránya így mintegy 11%. Mintegy 9% azok 
aránya, akik a szakmájukban kifejezetten jó teljesítményre képesek, azonban ezen 
kívül sok más témához nem értenek. Valódi intellektussal nem rendelkeznek. Őket 
szakbarbároknak lehetne talán nevezni. Mintegy 18% azok aránya, akik semmilyen 
kompetenciákkal nem rendelkeznek; egyrészt tanulmányi eredményük sem kimagas-
ló, másrészt kulturálisan sem képesek semmi pluszt adni. Olybá tűnik, hogy számukra 
a fejlődés az érettségi letételével együttesen megállt az élet. Ez a kör szépen lassan 
lemorzsolódik, lekopik, és habár lehet, lesz papírjuk (diploma), életfelfogásuk nem 
értelmiségi, azaz sokkal közelebb állnak intellektusban az „egyszerű” érettségivel ren-
delkezőkhöz, semmint a diplomásokhoz. A mintából 100 fő, azaz 52% afféle „szürke 
kisegér”. Tőlük nem várhatunk semmi különlegeset, semmi kiugrót. Van képességük 
az értelmiségi munka elvégzésére, és nagyjából tisztában vannak a világ egyes dolga-
ival, azonban a tömegből nem tűnnek ki semmivel. Átlagosan jó munkaerők, de sosem 
lesznek egy vállalat motorjai.

Érdekesség, hogy míg a szakmai ismereteket alapul véve a lányok ígéretesebbek, 
addig általános tudásuk messze elmarad a fiúk tudásától. Úgy néz ki, a lányok 
jellemzően inkább a tanulmányaikra összpontosítanak, még ha ezért be is kell, hogy 
áldozzák az egyéb ismereteket, míg a fiúk igyekeznek több lábon állni, több területen 
is otthonosan mozogni.

Az adatokat mind a két esetben egy 0-1 közé eső intervallumba sűrítettem. Ezekből 
statisztikai számítással (átlagolás) egy olyan értékhez jutottam, amelyik a megkérde-
zettek ismeretanyagát minősíti. A koefficiens a részadatokkal egyezően 0 és 1 közé 
esik, ahol az 1 a tökéletes ismeretanyagra utal, míg a 0 azt mutatja, hogy a válaszadó 
semmilyen tudással nem rendelkezik; sem szakmaival, sem lexikaival.

A fiatalok válaszai alapján arra az eredményre jutottam, hogy a megkérdezettek 
birtokolt ismeretei többnyire igen hiányosak. Megfelelő a tudásuk, ha a koefficiensük 
értéke eléri a 0,8-es szintet. 0,6 és 0,8 között a tudásuk ugyan még elfogadható, de 
igazából nem kiemelkedő.

Az adatok azt mutatják, hogy a fiatalok 12%-ának tudása példás a mindennapi in-
formációk vonatkozásában, míg szakmailag is elég jól teljesítenek. Úgy vélem, hosz-
szabb távon azért ez a 12% külön figyelmet érdemel. A skála másik végén azok a meg-
kérdezettek állnak, akiknek szakmai ismerete nem elég mély és általános ismereteik 
sincs azon a szinten, ami egy diplomástól elvárható lenne. Ők inkább tekinthetőek egy 
kulturáltabb középfokú végzettséggel rendelkezőnek, semmint valódi diplomásnak. 
Részarányuk igen jelentős, közel 53%.
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7. ábra: Az ismeretek értékelése – összesítve

Forrás: saját szerkesztés
11. táblázat: A modell első koefficiensének értelmezése

Forrás: saját szerkesztés

Az adatokat nemi bontásban elemezve láthatjuk, hogy a lányok némiképp kedvezőbb 
megítélés alá esnek. Ez arra vezethető vissza, hogy szakmai téren nagyobb az előnyük, 
mint amekkora a lemaradásuk az élet egyéb területeit alapul véve. Ez tehát arra enged 
következtetni, hogy a női diplomás munkaerő produktívabb, ha csak az elsajátított is-
mereteket vesszük alapul.

Az oktatási intézmények között is fennáll némi különbség. A közgazdász és a mérnöki 
szakokon magas azok aránya, akiknek az együtthatója nem éri el a 0,6-es értéket. A má-
sik három egyetemen jellemzően a 0,6 és 0,8 közötti értékek fordultak elő, ám összessé-
gében nincs nagy eltérés az egyetemekre vonatkozó átlagértékek között.
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Életvitel
A világ nagyon felgyorsult, köszönhetően a globalizációnak. Ami mondjuk 25 éve még 
lehetetlennek tűnt, mára már valóság. Akkoriban még levelet írtunk, helyhez kötve te-
lefonáltunk és papír alapú újságokat vettünk nap, mint nap, ezzel szemben mára már 
olyan elektronikus üzenetet tudunk küldeni, amit két másodperc múlva akár az ausztrál 
barátunk is el tud olvasni. Teljesen mobil lett az emberiség, de egyben dependens is. Az újsá-
gok teljesen kiszorultak a mindennapokból, de lassan a televízió is a múlt részévé válik. 
Mindent átvesznek a számítógépek és az okoseszközök.

Ünnepeink is megváltoztak, mint ahogy a devianciákhoz való hozzáállás is más 
lett. Mindezek azok az elemek, amelyek alapján mondhatjuk, az életszemléletünk, 
életvitelünk, gondolkodásmódunk alapvetően meghatározza sorsunk, és pont ez az a 
tény az, ami miatt az életvitel helyet kap a humán értéket bemutató modellben.

Korábbi kutatások eredményei
Az életvitelre vonatkozó elemzések sora sokrétű. Igyekszem ezen bevezető során csupán 
a leglényegesebb elemeket kiragadni.

12. táblázat: A magyar lakosság (2009/2010, 10–84 év)
 időmérleg-vizsgálata (min/nap)

Forrás: KSH, 2012

Az időmérleg-vizsgálatokból kiderül, hogy hazánkban még azért mindig nyoma van 
a hagyományos egykeresős modellnek. A nőknek több a kötött tevékenységük, de ke-
vesebb a szabadidejük. Amit a táblázat nem mutat meg, azok az apróbb életviteli mo-
mentumok. 

Az iskolai közösségekben egyre nagyobb keletje van a bulizásoknak. A bulikon való 
részvétel magával vonja a 100dB feletti zenét és az alkoholfogyasztást. Általános ta-
pasztalat, hogy sokszor a fiatalok nem képesek megállni, hogy le ne gurítsanak pár korsó 
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sört, vagy ne igyanak néhány felest. Elekes (1999) kutatásaiban azt tapasztalta, hogy az 
alkoholfogyasztás igen súlyos problémákat okoz. Ennek keretein belül a lakosság 0,5%-
a az ezredfordulót megelőzően alkoholistának számított. A nagy ivó azokat az embere-
ket illeti, akik napi rendszerességgel dl-ben mérhető színtiszta alkoholt fogyasztanak. A 
fiatalokra vetítve Elekes (2007) arra a következtetésre jutott, hogy a középiskolás 9–10. 
évfolyamosok 93,4%-a már fogyasztott alkoholt. Kutatásában arra is rámutatott, hogy 
a 16 éves fiúk 67,9%-a, a lányok 59,3%-a volt már részeg. A felmérés eredményei sze-
rint a lerészegedés havi prevalenciaértéke a fiúk esetében 32%, míg a lányoknál 22,2%. 
Mindez tehát azt jelenti, hogy a kutatásban résztvevő 16 évesek 27,5%-a a lekérdezés 
előtti 1 hónapban legalább egyszer lerészegedett. 

A korábbi kutatásaim hasonló eredményt mutattak. Mind a kérdőíves felmérések, 
mind a személyes tapasztalatok arra engednek következtetni, hogy a 2007-es kutatásnak 
valóban van valóságalapja. A bulizás gyakori tevékenység és a digitális forradalom miatt 
a sportpályák sokszor konganak az ürességtől. Mintegy tíz évvel ezelőtt jellemző volt, 
hogy valaki annak függvényében döntött, hogy sportol-e avagy sem, hogy más miképp 
döntött. Így tehát gyakorta vagy senki nincs a pályákon, vagy a lehetőségekhez képest 
közel tele van a helyiség. Az már 2008–2009-ben is látszott, hogy a sport szintén 
szegregálja a férfiakat és a nőket (Faragó, 2009), azonban egyértelműbben ez csak pár 
év múlva volt látható. Egy későbbi kutatás során kiderült, hogy a fiatalok nem igazán 
szeretnek csapatsportokat, illetve kontaktsportokat űzni. A legtöbben úgy vannak vele, 
hogy sportolás közben kizárják a külvilágot és ezzel még egy falat építenek maguk 
köré. A felmérésben résztvevő nagyságrendileg 600 fő adatai alapján kijelenthető, 
népszerű a futás, az úszás, a kondizás, az aerobic (és annak modern vállfajai) és a foci. 
(Faragó, 2017)

Empirikus adatok (2017)

Bioritmus
A bioritmus nagyban befolyásolja működésünket. Egy stabil fekvési és kelési idő 
mellett a test és a szellem is sokkal egészségesebb, ellenállóbb. Fontos azonban, 
hogy az alvás ne csak mennyiségben, hanem minőségében is legyen pihentető. 
Sokak kialusszák az előirányzott 8 órát, mégis minden reggel félholtan kelnek és 1-2 
órába beletelik, mire valójában felébrednek. 

A kutatás során az egyetemisták bioritmusának stabilitását helyeztem középpont-
ba. Fontosnak tartom, hogy a fiatalok kialakítsák azt a stabil alvási időt, ami később 
szükséges lesz ahhoz, hogy kiadják magukból a 100%-ot. Felmérésemben szem előtt 
tartottam, hogy az egyetemisták az évet három részre oszthatják: szorgalmi időszak, 
vizsgaidőszak és szünidő. Ehhez alkalmazkodva tettem fel kérdésemet, miszerint 
jellemzően mikor fekszenek, illetve mikor kelnek ezen időszakokban.

A megkérdezettektől a fekvési időre direkt módon kérdeztem rá, nem használtam 
skálákat. Amilyen időpontot mondott a megkérdezett, azt az időpontot jegyeztem 
fel. Azon esetekben, amikor a válaszadó azt felelte, ő nem fekszik le, speciális mó-
don kezeltem. Ebben az esetben fekvési időnek hajnali 5 órát írtam be, mint ahogy 
kelési időnek is, azaz a kelés és a fekvési időt kivonva egymásból megkapjuk a 0 
óra alvást. 

Az elemzést a szorgalmi időszakra vonatkozó adatokkal kezdem. 
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8. ábra: A fiatalok alvási ideje szorgalmi időszakban

Forrás: saját szerkesztés

Jól látható, hogy az egyetemisták szorgalmi időszakban este 9 és éjjel 3 között fek-
szenek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egy átlag egyetemista valahol éjfél körül 
fekszik, mondjuk +/- 1 órás szóródással. Az este 11 és az éjjel 1 közötti intervallumon 
kívül eső adatok közül gyakoribbak a kései fekvők. Az ábra azt is sejteti, hogy a fiúk és 
a lányok között némi eltérés tapasztalható. Ezen differencia alapján kijelenthető, hogy 
nagy általánosságban a lányok igyekeznek tudatosabban formálni a bioritmusukat, hogy 
a szorgalmi időszakban a kései fekvés ne menjen a tanulás rovására. Egyetemi összeha-
sonlításban a SOTE és az ELTE hallgatói alszanak a legtöbbet. Jól látható, hogy erre a 
két egyetemre járók 90%-a alszik éjjel fél 1 és fél 6 között, ugyanakkor ez persze nem 
jelenti azt, hogy e két intézmény diákjai között nem találhatunk olyat, akiknek a biorit-
mussal gondjuk van.

Mindennek ellenére azért alapvetően az egyetemek között és a nemek viszonylatában 
sincs nagy különbség a bioritmus kapcsán. Legyen szó bármely oktatási intézményről 
vagy nemről, minden esetben a fiatalok jellemzően éjfélkor fekszenek és inkább tovább 
alszanak.

Véleményem szerint hosszútávon az egészséges életvitel a stabilitáson alapszik. Ahhoz, 
hogy a válaszadók ki tudják magukat pihenni, fontos, hogy a legtöbb esetben időben ágyba 
kerüljenek. Úgy vélem, hogy figyelembe véve az adottságaikat, célszerűnek tűnik már 
11 órakor lefeküdni. A fiatalok nagyjából fele később fekszik le, mint az előbb jelzett 11 
óra. Ez valószínűsíti, hogy vagy az alvás mennyisége nem elégséges és/vagy a kelési idő 
nem megfelelő. A WHO ajánlásai szerint napi 7-9 órát célszerű aludni. Kutatásomban én is 
ezt a direktívát veszem alapul. Egy korai (11 órai) fekvés esetén a 7-9 óra alvás azt jelenti, 
hogy a megkérdezett valahol 6–8 között kel fel. A kutatás adatai arra engednek következ-
tetni, hogy a válaszadók kb. harmada tartja be ezeket az elveket. Ők 10-11 körül fekszenek 
és valahol 6-7 körül kelnek. Úgy vélem, ez nem igazán kielégítő arány.

Szünidőben a fiatalok bátrabbak, nem feltétlen tartják szem előtt a WHO ajánlását. 
A jellemző fekvési idő itt későbbre tolódik, vagyis az összesített adatok kedvezőtleneb-
bek, mint a szorgalmi időszak esetében.
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A szorgalmi időszakra, a vizsgaidőszakra és a szünidőre vonatkozó adatokat alapul 
véve nagyságrendileg fel lehet mérni, hogy a fiatalok bioritmusa mennyiben szolgálja 
szellemi fejlődésüket. Minthogy szervesen befolyásoló tényező, szükségesnek tartottam 
a modellbe beépíteni. Fontosnak tartom, hogy a fiatalok bioritmusában nagy legyen a 
stabilitás. Nem tartom célravezetőnek, ha az alvási időben nagy szórás tapasztalható. 
A kiegyensúlyozottság mindenképp stabil bioritmust igényel, nagyjából azonos fekvési 
idővel és azonos mennyiségű (lehetőleg 7-9 óra) alvással. A koefficiens meghatározásá-
nál az alvás mennyiségét és annak szórását vettem figyelembe. Mindezek következtében 
igen érdekes eredményeket kaptam.

9. ábra: A megkérdezettek bioritmusa – nemenként, egyetemenként

Forrás: saját szerkesztés

A válaszadók összesített értéke 0,607, azaz a felmérések szerint a bioritmusuk 
60,7%-ban felel meg a hosszútávú potenciál kiteljesedéséhez. Ugyan van olyan megkér-
dezett, akinek a bioritmusa tökéletes, azonban egyáltalán nem ez a jellemző. A legtöbben 
bioritmusának értéke valahol 70% körül mozog, míg a mediánjuk 68%, azaz az átlagnál 
inkább a magasabb értékek fordulnak elő. A válaszadók negyedének együtthatója még 
az 50%-ot sem éri el, ami igen elkeserítő, hiszen ez azt jelenti, hogy az ő bioritmu-
suk annyira esetleges, hogy félő, semmilyen rendszer nincs az életükben, már pedig a 
rendszertelen alvás kihat a stresszre és a teljesítőképességre, következésképpen ezek a 
fiatalok nem alkalmasak arra, hogy a társadalmat vezessék szellemi téren.

Az adatokból az is kiderült, hogy a fiúk bioritmusa általában kaotikusabb, mint 
a lányoké. Továbbá az is megfigyelhető, hogy az egyetemek között releváns eltérés 
tapasztalható. A közgazdászok jobban odafigyelnek az alvásra, mint más egyetem 
hallgatói. Összességében az orvostanhallgatók és a PPKE diákjai azok, akik rendszer-
telenül alszanak. E két egyetemen a koefficiens átlagos értéke valahol 48-55% között 
mozog, amely mindenképp elmarad a másik három, ezen felmérésben szereplő egye-
tem hallgatóinak értékétől. (BCE: ~70%, BME: ~65%, ELTE: ~60%, SOTE: ~53%, 
PPKE: ~48%). 
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A felmérés számadatai arra is rámutatnak, hogy minimális összefüggés van az egye-
temek és a nemek között. Az öt egyetem közül 4 esetben a fiúk bioritmusa kaotikusabb, 
mint a lányoké. A legnagyobb eltérést a PPKE esetében lehet tapasztalni, ahol a fiúk 
együtthatója 0,15 ponttal alacsonyabb, mint a lányoké. A BCE, a BME és a SOT ese-
tében ez a differencia 0,04-0,05. A fiúk egyedül az ELTE-n érik el a lányok szintjét. 
A közel 30 ezer hallgató oktatását vállaló egyetemen a fiúk bioritmusa 0,025-tel ma-
gasabb értékelést kapott.

13. táblázat: A bioritmus értékelése – évfolyamonként

Forrás: saját szerkesztés

Az adatok arra engednek következtetni, hogy a MA-képzésre járók kezdik el életvi-
teli szinten érezni, hogy igenis fontos dolog a megfelelő bioritmus kialakítása. Úgy néz 
ki, egy érettség ma már nem elég erre, kell egy felsőfokú diploma. Lehet, a bioritmus 
kiegyensúlyozottsága egyet jelent azzal, hogy nem csaponganak ki hetente bulizni, 
felismerik, hogy másnap iskola/munka van és kezdik megismerni a saját szervezetük 
korlátait.

Bulik és a devianciák
Alapjában véve sok fiatal használja ki a szombat estéket és megy szórakozóhelyre, ahol 
táncolással, beszélgetéssel, esetleg flörtölgetéssel próbál kikapcsolódni. Tekintettel arra, 
hogy a bulik nem délben kezdődnek, szinte bizonyosra vehető, hogy egy buliban való 
részvétel az éjjelezést is magában foglalja. Ha egy szórakozóhelyen csak 11-ig is van 
valaki, akkor éjfélre hazaérhet és fél 1 környékén álomra hajthatja a fejét. Ez azonban 
nem jellemző, mint ahogy arra is ügyelni kell, hogy egy alkalommal ki mennyi alkoholt 
fogyaszt.

Kutatásom ezen fázisában a válaszadókat arról kérdeztem, milyen gyakran járnak 
buliba és jellemzően mit isznak. Úgy vélem, a válaszokból megfelelően lehet 
következtetni a fiatalok életszemléletére.
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A felmérés keretein belül megkérdeztem a fiatalokat arról, milyen gyakran járnak bulizni. 
A kérdést direkt módon tettem fel, direkt válaszokat vártam rá. Nem adtam válaszadási le-
hetőségeket, nem szorítottam keretek közé a lehetséges válaszokat, minden válaszra nyitott 
voltam. A kérdőívre azt a gyakoriságot vetettem, amit a megkérdezett mondott. A feleletet 
már alapjában véve úgy alakítottam át, hogy a változó könnyen kezelhetővé váljon. Ennek 
szellemében tulajdonképpen arra voltam kíváncsi, hogy a fiatalok egy hónap alatt hányszor 
mennek el bulizni. Bulinak tekintettem a szórakozóhelyes estéket, a házibulikat, vagy épp 
a komolyabb koncerteket. Sok fiatal előszeretettel ül be barátaival sörözőbe, kocsmákba, 
gyorséttermekbe. Az adatelemzés során ezeket az eshetőségeket nem vettem számításba, 
azaz a számadatok értékelésénél nem számoltam bele a „beülős” esteket.

14. táblázat: Az egy hónapra vetített bulizások száma

Forrás: saját szerkesztés

A válaszok érdekes képet mutatnak. A főbb tanulságok a következők:
• a megkérdezettek 13,3%-a nem bulizik egyáltalán,
• egy tipikus egyetemista 3 hetente jár bulizni, egy hónapban átlagosan kb. 1,6 

alkalommal,
• a válaszadók negyede havi egyszer bulizik,
• a fiatalok 10%-a legalább heti egyszer megjelenik valamelyik bulin,
• a „legaktívabb” egyetemista havi 15 szórakozást enged meg magának,
• a nemek között minimális eltérést tapasztalhatunk a fiúk javára, azaz ők többet buliznak, 
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• az éjjeli partikra a PPKE hallgatói a legnyitottabbak: havi 2,5-szer buliznak1

• a partik jellemzően nem 6-kor kezdődnek és nem 10-kor érnek véget, így min-
den bulizás egy aktív éjjelezés, vagy hajnalig való fennlétet von maga után.

10. ábra: Az egy hónapra vetített bulizás száma – egyetemenként

Forrás: saját szerkesztés

Ha bulik, akkor szombat, ha szombat este, akkor bulizás. Vasárnap reggel igencsak 
torz képet mutat a fővárosi tömegközlekedés. Ha olyan reggel 6-7 között utazunk a met-
rón, villamoson vagy buszon, kiváltképp a belváros környékén, meghökkentő kép tárul 
elénk. Ebben az idősávban nagyon gyakori, hogy fiatalokat látunk utazni ezeken a jármű-
veken. Önmagában ez még nem lenne annyira meghökkentő, de jól láthatóan ők nem már 
fent vannak, hanem még mindig fent vannak. Öltözékükön, sminkelésükön, viselkedésü-
kön jól látható, hogy egy aktív éjszakán vannak túl. Többen leborulnak és a járműveken al-
szanak, vagy legalább is lehunyják szemüket. Tekintetük nem tiszta, jól láthatóan kábultak, 
alig „állnak” a lábukon, több esetben épphogy nem esnek le az ülésről. Volt rá példa, hogy 
egy fiatal lány kezében tartotta az okostelefonját és szépen lassan borult előre a feje, mert 
nem tudta tartani, mígnem ráborult a kijelzőre. Természetesen ezek a fiatalok nem fognak 
reggel 9-kor felkelni, a fél vasárnapjuk elmegy arra, hogy regenerálják a szervezetüket.

A szervezet regenerálása több ok miatt is szükséges. Egyrészt maga a tánc, a hangos ze-
ne, illetve a fentlét sok energiájukat elszívja, másrészt pedig szem előtt kell tartani, hogy a 
bulizás egyik „kötelező” velejárója az alkoholfogyasztás. A nagyobb mennyiségű alkohol 
elfogyasztása után az esetleges másnaposság és annak fizikai tüneteit szintén kezelni kell, 
amire szintúgy időt kell szánni.

Az alkohol fogyasztása mértékletesen a szervezetre pozitívan hat, azonban az eredmé-
nyek azt mutatják, hogy a fiatalok jellemzően ennél a mennyiségnél többet isznak. A bu-
likban a válaszadók nagy része iszik, s csupán a megkérdezettek 21,4% vallotta azt, hogy 
sosem iszik alkoholt, ha elmegy bulizni. Nagyon sokan vannak azok, akik a bulikban 
üdítő jellegű, azaz szénsavval dúsított italt fogyasztanak. Pont ennek következtében a 
legnépszerűbb ital a sör. 
1 Az alacsony mintaelemszám miatt ez a számadat nem feltétlen megbízható, felmerülhet a mintavételi hiba 

eshetősége, azaz az az eset, hogy az adatok ekképpen való alakulása csak annak köszönhető, hogy ezen 
fiatalok kerültek bele a mintába.

*

*
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Az elfogyasztott italokat nem szabad azonos súllyal számításba venni, hiszen az 
egyes italoknak más-más a hatása. A hatás erősségét az alkoholtartalom adja meg, éppen 
ezért az adatok elemzésénél az elfogyasztott színtiszta alkohol mennyiségét elemzem.

11. ábra: A fiatalok által elfogyasztott alkohol mennyisége (1 alkalom során)

Forrás: saját szerkesztés

Az elfogyasztott színtiszta alkohol mennyisége széles skálán mozog. Az alkoholt 
jellemzően nem fogyasztókon felül a válaszadók 5%-a rendelkezik viszonylag mérték-
letes fogyasztással. A 0,25 dl színtiszta alkohol mennyisége megfelel 2 dl bornak, amely 
többek véleménye szerint jótékony hatással van a szervezetre. Úgy gondolom, alkalmi 
szinten talán ennek a háromszorosa fogadható még el, mint elfogyasztott alkohol; azaz 
talán a 0,75 dl lehet egyfajta határ, amikor már nem szabad, hogy szükségszerű legyen 
az ivás. Mindezen intelmek ellenére a válaszadók mintegy 40%-a ezen szint felett iszik 
egy este. A 1,5-2 dl közötti mennyiségű alkoholt fogyasztók lényegében 2 üveg bort isz-
nak meg, vagy éppenséggel 1 üveg (0,5 literes) vodkát, esetleg 15 korsó sört. Mindezek 
vonatkozásában elképzelni is nehéz, miért van egyeseknél szükség arra, hogy közel 2 dl 
alkoholt vigyen be a szervezetébe. Természetesen ez a mennyiség nagyban rontja az 
életminőséget, így a modellben is negatív értékként szerepel.

Az alkoholfogyasztás jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, semmint az egy adott bu-
lin elfogyott italok mennyisége. A felmérésben ennek felmérése közvetlenül nem volt cé-
lom, azonban az adatok átalakítása során némiképp erre a kérdésre is választ tudtam adni.

Egy buli általában többszáz, olykor többezer ember részvételét jelenti. A felmérés 
adatai arra alkalmasak, hogy egy olyan képzelt bulit rendezzek meg, ahol a kutatásban 
szereplő közel 200 fő van jelen.

Az így megrendezett partin minden jel szerint sörből fogyna a legtöbb, hiszen a megkér-
dezettek közel fele a bulizások során jellemzően sört (is) fogyaszt. Úgy mondják, a magyar 
nép borfogyasztó. Nos, ez az állítás ezen adatsor alapján mindenképp megdőlni látszik, 
hiszen nem a bor lett a legnépszerűbb ital, sőt, a bort fogyasztó hallgatók aránya meg sem 
közelíti a sört fogyasztók rátáját. A második legnépszerűbb ital a „rövid”, azaz a magas alko-
holtartalmú égetett szeszek (vodka, konyak stb.). A partikon a megkérdezettek 27%-a iszik 
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felest. A bor a harmadik helyet foglalja el a népszerűbb italok rangsorában. A partikon, mint 
látható, az alkohol nagy úr. A legtöbbek számára nem buli a buli alkohol nélkül, sőt, néhányan 
úgy vélekednek, hogy nem buli a buli részegedés nélkül. Mindez tehát alapjaiban befolyá-
solja az alkohol szerepét: a fiatalok számára a szórakozás minőségét (értékelését) alapvetően 
határozza meg, hogy van-e alkohol. A válaszadók csupán 21%-át hagyja hidegen az alkohol. 
A fiatalok ezen része soha, vagy szinte soha nem fogyaszt alkoholt szórakozóhelyen.

12. ábra: A bulizások során elfogyasztott alkoholos italok népszerűsége

Forrás: saját szerkesztés

15. táblázat: A bulikban elfogyasztott alkohol mennyisége (200-főre számolva)

Forrás: saját szerkesztés

Az alkoholtartalmú italok jelentőségét mutatja, hogy a 200 főre kalibrált fiktív bulin 
közel 200 liter ital el is fogyna. A felmért adatok alapján az alábbi következtetéseket 
tudjuk levonni:

• a fiatalok átlagosan közel egy liter alkoholtartalmú italt isznak meg, 
• a fiatalok egy éjjel átlagosan kb. 0,75 dl színtiszta alkoholt fogyasztanak,
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• a legkedveltebb ital a sör; egy 200 főre tervezett buli alkalmával 300 korsóval fogy,
• a válaszadók 10-15%-a iszik bort, illetve rövidet,
• a fiúk inkább söröznek, a lányok egy része sörözik, ugyanakkor egy jó részük 

viszont jobban kedveli a röviditalokat,
• a fiúk 15%-a, a lányok 27%-a nem iszik alkoholt.

A modellben önmagában sem a bulizás, sem az alkoholfogyasztás, sem pedig az első 
részegedés önmagában nem szerepel. Ezen adatokat összesítettem, és kialakítottam azt 
a részegyütthatót, amely a közvetlen életviteli sajátosságokat méri. Ez a mutató mindent 
magában foglal, amiről eddig írtam. 

13. ábra: A válaszadók közvetlen életvitele – nemenként, egyetemenként

Forrás: saját szerkesztés

Természetesen, mint minden eddigi esetben, az értékelést egy 0 és 1 közé eső szám 
segítségével írom meg. A számítások után a közvetlen életvitelre jellemző koefficiens át-
lagos értéke 0,691, amely azért elmarad attól az értéktől, amelyet – véleményem szerint 
– el kellene érnie a fiatalságnak. A medián nagyjából megegyezik az átlaggal, azonban 
sokat mondó, hogy a leggyakoribb érték az 1, azaz a tökéletes életvitel. Ez tehát azt je-
lenti, hogy viszonylag sokan vannak, akik megfelelő gyakorisággal járnak buliba, nem 
isznak alkoholt, illetve még nem voltak részegek. Arányuk nem éri el még a 25%-ot 
sem, ugyanis a koefficiensek rangsorának felső kvartilisa 0,8, vagyis a válaszadók 75%-
nak életvitele nem éri el a 0,8-as értéket.

Az életvitel kapcsán megfigyelhető, hogy a fiúk sokkal inkább élnek a pillanatnak, 
nem terveznek, nem foglalkoznak pillanatnyi tetteik hosszútávú következményeivel. 
A bulizás, és az alkoholhoz való hozzáállás kapcsán egyértelműen önpusztítóbb életet 
élnek, mint a lányok. A nemek közötti különbség egyetemenként eltérő. Az öt elemzett 
oktatási intézmény közül négy esetben a koefficiens értékében megmutatkozó 
differencia statisztikailag szignifikáns. A BCE és az ELTE lányai szinte példaként 
állhatnak a fiúk előtt, ugyanis együtthatójuk 0,16 ponttal magasabb. Ez egy 0–1 inter-
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vallumban kifejezetten jelentős eltérés. A BME és a PPKE esetében a lányok előnye 
nagyjából 0,06-0,08. A SOTE esetében azt mondhatjuk, hogy lényegében a fiúk és a lá-
nyok közötti különbségek eltűntek, ugyanis mind a két nem 0,68-as átlageredményt ért el.

Ezek az eltérések együttesen azt eredményezik, hogy a kutatásban szereplő egyete-
mek közül 4-nek is hasonló az összesített együtthatója. A 0,7 +/-0,02-os intervallum 
nagyjából egyenletes teljesítményt mutat, amely az egyetemeken tapasztalható hekti-
kus gender alapú eltérések ellenére fennáll. A koefficiens értékét tekintve csak a PPKE 
hallgatói maradnak el; esetükben mintegy 10%-os lemaradásról beszélünk. A fiatalok 
értkelése közvetlen életvitelük alapján 0,63 körül mozog.

14. ábra: A megkérdezettek kategóriákba sorolása, életvitel alapján

Forrás: saját szerkesztés

A megkérdezettek életviteléről összességében
A bemutatott életviteli momentumok ugyan nem adnak teljes képet a válaszadók tény-
leges életviteléről, mégis betekintést adnak, amely alapján könnyebben megbecsülhe-
tő, valójában mennyire kaotikus a fiatalok életszemlélete. Az elemzésnél szem előtt 
tartottam, hogy a koefficiens nyers adatai minél több információt hordozzanak, azon-
ban összességében mégis reálisan értékelve az adatfelvételi gyakorlatot, lekérdezhető-
ek legyenek. A koefficiens, mint minden eddigi esetben, 0 és 1 közé eső szám. Minél 
magasabb az együttható, az életvitel annál inkább megfelel a hosszú távú céloknak.

Alapvetően a legtöbb válaszadó az átmeneti kategóriában foglal helyet. Jómagam 
ezt a kategóriát úgy értelmezem, hogy akik itt szerepelnek, később változhatnak és 
akár lehetnek vezéregyéniségek is, de fennáll annak is a veszélye, hogy visszacsúsz-
nak abba a kategóriába, amelybe a diplomásokhoz méltatlan életvitellel élők szerepel-
nek. Nagyjából a megkérdezettek egyhatoda (16,8%) rendelkezik kifejezetten stabil 
életvitellel, míg az egyetemisták harmada mindenféle rendszert mellőzve, önpusztí-
tóan éli mindennapjait. Nyilvánvaló, hogy ezen egyetemistáktól nagy kiugrásra nem 
számíthatunk, vagy ha mégis, a potenciáljuk csak ideig-óráig marad egy magasabb 
szinten.
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15. ábra: A fiatalok életviteli koefficiense – nemenként, egyetemenként

Forrás: saját szerkesztés

16. táblázat: A fiatalok életvitele – kategóriákba sorolva

Forrás: saját szerkesztés
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Az életviteli pontszámok esetében a fiúk pontszáma tendenciózusan alacsonyabb. 
Hol kisebb, hol nagyobb mértékben, de minden egyetem esetében elmaradnak pontszá-
mot tekintve a lányoktól. A differencia elsősorban a közgazdász hallgatóknál és a PPKE-re 
járók esetében tűnik jelentősnek. Alapvetően a BCE diákjainak az életvitele a leginkább 
elfogadható, mégis a 0,75-ös átlag arra enged következtetni, hogy ezen oktatási intézményre 
járó fiatalok jelentős része nem képes kellően szabályozni az életét. Megjegyzendő, hogy a 
legjobban teljesítő BCE és a legrosszabbul teljesítő PPKE között oly jelentős a különbség, 
hogy habár a közgazdászoknál nagy az eltérés a két nem között, mégis a BCE fiainak 
átlagpontszáma meghaladja a PPKE lányainak életviteli pontszámát. A PPKE férfi tanulóinak 
0,49-es átlagértéke elgondolkodtatóan alacsony, azonban az alacsony mintaelemszám miatt 
nem vonhatunk le messzemenő következtetéseket.

Ha a megkérdezetteket életvitelük alapján kategóriákba soroljuk, némileg kézzelfogha-
tóbbak a kapott eredmények.

A férfi-női bontásban látható, hogy a különbség igencsak releváns. Míg a fiúk közel 
20%-a kaotikus életet él, addig a lányoknál ez az alany messze 10% alatt van. Más oldalról 
pedig a lányok negyede, illetve a fiúk nyolcada él szinte tökéletesen kiegyensúlyozott 
életet. Egyetemek vonatkozásában megfigyelhető, hogy minden intézmény esetében a 
legtöbbeknek súlyos hiányosságaik vannak az életvitelükben, ám a BCE-n és a BME-n ez 
az arány még magasabb (~56%, ~47%).

(Összefoglalás, konklúziók) Az eddigi adatokból az egyértelműen állítható, hogy a témával 
foglalkozni kell, a felsőoktatásba járók munkaerőpiaci potenciálja releváns téma nemcsak a 
társadalom egésze, hanem a vállalatok számára is.

A HR-RISK modell megmutatja mindazokat a hibákat, amelyek tapasztalhatók a 
Z-generációs fiatalok vonatkozásában. Ha az adatokat csak összesítve elemezzük, már ak-
kor is látható, hogy itt bizonyosan mély válság várható a jövőben, s a problémák gyökere 
igencsak terebélyes.

17. táblázat: A HR-RISK modell eddig bemutatott két tényezőjének koefficiense

Forrás: saját szerkesztés

Az adatok feldolgozása után kiderült, hogy a fiatalok ismeretei igen hiányosak. A felmérés 
rámutatott arra is, hogy mik ezek a hiányosságok. Az elemzésből kiderül, hogy míg a fiúknál in-
kább a szakmai ismeretek hiányoznak, addig a lányok intellektuális tudása nem éri el a kívánatos 
szintet. Mindez tehát azt mutatja, hogy a lányokra jellemző inkább egyfajta együgyűség; hogy 
a szakmájukban ki akarnak emelkedni, de nem érdekli őket az az információhalmaz, amely 
alapján őket intelligensnek, kulturáltnak lehetne nevezni. Természetes, hogy teljes mértékben 
nem lehet általánosítani, de az szembeötlő, hogy a fenti megállapítás statisztikailag is kitűnik. 

Elszomorító továbbá az a tényadat is, miszerint egy referenciának használt család ered-
ményeit figyelembe véve a család tagjai semmivel sem értek el rosszabb eredményt, mint a 
magasan kvalifikált, elitegyetemistának nevezett réteg. Amíg a középkorú szülők egy jobban 
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tájékozott egyetemistával azonos eredményt értek el, addig gyermekük, egy 8. osztályos 
általános iskolás (gimnazista) pedig az egyetemi átlagszintet teljesítette az intellektuális hát-
tértudást felmérő tesztben. Mindez tehát azt jelenti, hogy a 10 év múlva vezető réteg jelenleg 
semmivel nem tud többet, mint egy jobb képességű 14-15 éves gimnazista. Olybá tűnik, 
mintha az egyetemisták az utolsó 3 évben semmit nem tanultak volna. Az is talán kínos rá-
juk nézve, hogy két középkorú szülő, akik nem kifejezetten diplomát igénylő nehéz szellemi 
munkát végeznek, tapasztalataikkal, 30 évről visszamaradt emlékeikkel és tájékozottságuk-
kal felveszik a versenyt az agyonszuperált, minden digitális eszközzel rendelkező, internetet 
„mesterien” használó elitegyetemistával. Ez több mint elgondolkodtató; ez degradáló. 
Azt mutatja, az ismereteket tekintve szinte semmit nem ér a felsőoktatás.

Az egyetemeken ugyan nem oktatnak életfilozófiát, nem tanítják meg az egyetemistáknak 
a helyes gondolkodásmódot, de ugyan miért is kellene?! – elviekben egy 18-19 éves fiatal, 
aki elit oktatási intézménybe jár, rendelkezik némi alázattal, elvárható tőle, hogy életszem-
léletével is a társadalom felett járjon. Ez csak illúzió! A fiataloknak fogalmuk sincs arról, 
hogyan vezessék életüket. Kétségbeesettek, kapkodók, jellemzően spontánok. Nem képesek 
céljaik elérését kockákra bontani és azokon egyesével lépkedni. Nem képesek felállítani egy 
stabil, kiegyensúlyozott értékrendet és ilyen életvitelt folytatni. Havi kétszer buliznak, sokak 
minden hónapban egyszer lerészegednek, amit persze nagy büszkén hirdetnek is.

Összesítve az eddig leírtakat, az látszik, hogy a fiatalok mentalitása nem tökéletes, 
és az is bebizonyosodni látszik, hogy igenis kell foglalkozni velük, mert habár kívülről 
magabiztosnak látszanak, és elcseverésznek egymás között, de életüket digitálisan élik, 
a való életben pedig rendkívül nagy tudás-, és tapasztalathiánnyal küzdenek.
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