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I. A kutatás célja 

A hazai szakkollégiumok felsőoktatásunk sajátos szegmensét alkotják. A 

szakkollégiumokat gyakran sorolják a tehetséggondozási rendszer elemei 

közé, máskor a civil szféra részeként említik őket. Történetük során 

némelyik politikai szerepet játszott, mások megmaradtak a tudományos 

munka és az oktatás művelése mellett. Minden kétséget kizáróan 

kijelenthetjük azonban, hogy a politikai, a tudományos és a gazdasági elit 

tagjai között rendszeresen találkozunk olyanokkal, akiknek szakkollégiumi 

múlt áll a hátuk mögött, valamint minden jelentős egyetemen működnek 

ilyen intézmények. 

A szakkollégiumi mozgalom az 1970-es, 1980-as évek óta folyamatos 

növekedésen és diverzifikáción ment keresztül. Mára a többtucatnyi – 

magát szakkollégiumnak minősítő – intézményre a sokszínűség jellemző 

mind az önszerveződést, mind a szakmai tevékenységet, valamint ezek 

jogi és pénzügyi hátterét tekintve. Az elmúlt két évtizedben több 

kezdeményezés született a szakkollégiumok minősítési rendszerének 

meghatározására s ezzel párhuzamosan az erre épülő támogatási rendszer 

kidolgozására és megvalósítására (Soros, NKKA-, OKM-pályázat, 

Szakkollégiumi Charta). 

Ennek ellenére mindeddig nem készült átfogó kutatás a 

szakkollégiumoknak a tehetséggondozásban vagy az elitképzésben 

betöltött szerepéről. Vizsgálatunk – amennyire a rendelkezésre álló 

feltételek engedik – ezt a hiányt igyekszik pótolni. 

Kutatásunk alapvető célja a szakkollégiumok helyzetének feltárása, 

feltérképezése. Átfogó képet kívánunk rajzolni típusaikról, ezek 

felsőoktatási intézményekhez való kapcsolódásáról, a szakkollégiumi 

képzés és a formális képzés egymáshoz való viszonyáról. A helyzetkép 

kiterjed a szakkollégiumok által biztosított egyéb szolgáltatásokra és az 

általuk fejleszteni kívánt készségekre. Az általános helyzetkép 

bemutatásán túl vizsgáljuk a fejlesztés direkt és indirekt módjait, továbbá 

a tagsággal járó externáliákat (pl. kapcsolati erőforrások/tőke, 

információk elérése, mobilitási lehetőségek). 

A szakkollégiumok céljai, működése, a korábbi ágazati kezdeményezések 

részletes feltárása, valamint a vonatkozó szakpolitikai igények 

feldolgozása alapján megrajzolható egy általánosan elfogadható kritérium- 

és támogatási rendszer. Célunk, hogy a kutatás empirikus eredményeire 
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támaszkodva javaslatokat fogalmazzunk meg a szakkollégiumi rendszer 

támogatására, illetve a lehetséges stratégiai célokat mérő mutatók 

alkalmazására. 

A kutatás három szakaszból áll: 

A) Általános helyzetkép felvázolása 

Az általános helyzetkép célja, hogy pótolja a szakkollégiumokról való 

szisztematikus ismeretek hiányát, illetve választ kapjunk olyan, a 

szakkollégiumok működésével kapcsolatos alapvető kérdésekre, mint: 

 Melyek a szakkollégiumi működés általános céljai? 

 Hány hallgatót érint a szakkollégiumi tagság és munka? 

 Milyen fenntartói és finanszírozási struktúrában működnek a hazai 

szakkollégiumok? 

 Melyek a szakkollégiumi tagság általános feltételei, és milyenek a 

felvételi eljárások? 

 Milyen a szakkollégiumi szervezeti felépítés általános struktúrája, 

hogyan kapcsolódik a felsőoktatás más intézményeihez? 

 Melyek az itt folyó szakmai munka alapvető jellemzői? 

 Milyen és mekkora a szakkollégium szerepe az egyetemi-közéleti 

közösségszervezésben? 

B) A szakkollégiumok tagokra gyakorolt hatásainak feltárása 

A szakkollégiumok mint tehetséggondozási intézmények jellemzően több 

készséget, kompetenciaterületet jelölnek meg fejlesztési céljaik között. 

Ezek egyike az oktatási tevékenységgel fejleszthető ismeretek és 

készségek területe, amely rendszerint az adott intézmény oktatási 

szakterületének megfelelő szakmai kompetenciákat foglalja magában. A 

másik a szakkollégiumi „lét” által fejlesztett vagy fejleszthető készségek 

területe, azaz rendszerint a kommunikációs készségek, a 

menedzsmentben szerzett jártasság, a döntéshozatalhoz szükséges 

skillek. Ezen a területen a fejlődés sokszor inkább velejárója a 

szakkollégiumi tagságnak, mintsem tudatosan megvalósítani kívánt cél. 

Kutatásunkban az itt megfogalmazott célokat és fejlesztési 

tevékenységeket, szolgáltatásokat egyaránt vizsgálni kívánjuk. 
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Mindezek mellett megfogalmazható néhány olyan hipotézis, amely a 

tagsággal járó externáliák létrejöttére, nem szándékolt következményekre 

irányul. Projektünkben ezek közül az alábbiakat érintjük: 

 az erős és többfunkciós (érzelmi, szakmai stb.) kapcsolati háló 

kialakulása a szakkollégisták között; 

 a volt szakkollégistákhoz, oktatókhoz fűződő kapcsolatok révén 

erőforrások mobilizálásának lehetősége, jobb munkaerő-piaci 

esélyek; 

 a szakkollégium mobilitási lehetősége tagjai számára. 

C) Szakmai ajánlások megfogalmazása, mutatórendszer 

kidolgozása 

Az általános helyzetelemzés és a tagokra gyakorolt hatás eredményeire, 

valamint nemzetközi és hazai jó gyakorlatokra építve javaslatokat 

dolgozunk ki a szakkollégiumokkal kapcsolatos ágazati stratégiai 

feladatok hatékonyságának növelése érdekében. 

E javaslatok kiterjednek: 

 szakpolitikai, stratégiai ajánlásokra; 

 többlépcsős minősítési kritériumrendszerre (ezen belül: 

o szakpolitikai és hozzáférhető forrásadatokra épülő 

mutatószámrendszerre, 

o pályázati szempontrendszerre); 

 a „szakkollégium mint hungarikum” nemzetközi és hazai 

pozicionálása kommunikációjára. 

A munkához Szakértői Tanácsadó Testületet (SZTT) hoztunk létre, amely 

a hazai szakkollégiumi szervezeti és szakmai életben jártas 

szakemberekből áll; az elemzéseket szociológus kutatók végezték. Az 

SZTT-be az alábbi szakembereket kértük fel: Chikán Attila, a Rajk László 

Szakkollégium igazgatója, Kiss Ulrich, a Szent Ignác Jezsuita 

Szakkollégium prorektora, Fonyó Attila, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

Tudománypolitikai Főosztályának munkatársa. 
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II. A kutatás folyamata, a beérkezett adatok köre 

A kutatás első lépése a magyarországi szakkollégiumok lehetséges 

körének feltárása volt, vagyis azoknak a felsőoktatásban működő 

diákszervezeteknek és kollégiumoknak az összegyűjtése, amelyek 

szakkollégiumnak nevezik magukat. A gyűjtés alapját az Oktatási Hivatal 

regisztrációs listája és a Szakkollégiumi Mozgalom által működtetett 

portálon (szakkoli.hu) feltűnő szervezetek listája jelentette. Első lépésben 

az e listákban megjelenő szervezetek honlapjait kerestük fel, 

szabályzatokat, dokumentumokat és elérhetőségeket keresve. Az Oktatási 

Hivatal listájában összesen 95 szakkollégiumként regisztrált szervezet 

szerepel. Ez a lista a szakkoli.hu és más gyűjtés alapján 37 újonnan 

alakult vagy nem regisztrált szakkollégiummal egészült ki.1 

Az adatgyűjtés eredményeképpen azonosítottuk azokat a szervezeteket, 

amelyek a listában megtalálhatók, esetleg regisztráltak, azonban szociális 

kollégiumként működnek, szakmai tevékenységet nem folytatnak (ám 

több esetben helyet adnak egy-egy ténylegesen működő 

szakkollégiumnak). Ezeket ugyan az adatgyűjtés során megkerestük, de 

érdemi válasz (azaz sem olyan dokumentum, sem intézményi kérdőív, 

amelyek alapján szakkollégiumnak tekinthetők lehetnének) nem érkezett. 

A felsőoktatási intézmények összesen 23 ilyen, jellemzően nagy egyetemi 

kollégiumot regisztráltak az Oktatási Hivatalnál. Ezek mellett egy esetben 

egy főiskola (Egri Hittudományi Főiskola) regisztrált. 

II.1. Dokumentumgyűjtés, beérkezett dokumentumok 

Az on-line adatgyűjtés alapján a fennmaradó 108 szervezet közül 88 

rendelkezik honlappal. Az on-line, majd az e-mailes és telefonos 

megkeresés nyomán 49 szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

38 tanulmányi és 44 felvételiről szóló szabályozásának dokumentumait 

gyűjtöttük össze. Ez utóbbiak előfordulhattak az SZMSZ-en belül vagy 

attól különálló szabályzat formájában is. 

A dokumentumgyűjtés során legalább háromszor – először e-mailben, 

majd e-mailes emlékeztetővel, végül telefonon – kerestük meg a 

szervezeteket. 

                                                           
1 A honlapokat, a rendelkezésre álló dokumentumtípusokat tartalmazó táblázatot a 

tanulmányhoz mellékeljük. 
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A szakkollégiumi dokumentumok mellett az országos szintű, 

szakkollégiumokkal kapcsolatos törvényi szabályozást, tehetséggondozási 

koncepciókat is megvizsgáltuk. 

A dokumentumelemzésről és a szakkollégiumokkal kapcsolatos országos 

szintű szabályozásról szóló külön elemzés a kutatás részteljesítését jelentő 

benchmark tanulmányban található. 

II.2. Szakértői interjúk 

Összességében 14 interjút készítettünk, a szakkollégiumokat jól ismerő, a 

tehetséggondozásban is jártas szakértőkkel, szakkollégiumi igazgatókkal, 

egyetemi vezetőkkel és szakkollégiumok hallgatói vezetőivel. Az 

interjúelemzés a benchmark tanulmányban kapott helyet, az 

interjúvázlatot és 13 interjú kivonatát szeptember 15-én, a második 

részteljesítésben, egyet pedig jelen zárótanulmányhoz mellékelünk. 

II.3. Intézményi és hallgatói on-line adatfelvétel 

Míg a dokumentumgyűjtéssel minden, az eredeti listánkban szereplő 

szervezetet felkerestünk, addig a kérdőíves szakaszban egy tisztított, a 

nyilvánvaló egyezésektől (más néven ismétlődő kollégiumok, 

szakkollégiumnak helyet adó kollégiumok) megtisztított listát használtuk, 

így összesen 123 címre küldtünk intézményi és hallgatói kérdőívet. Az 

intézményi kérdőívet szeptember 1-jén küldtük ki, és körülbelül 3 hetet 

adtunk a válaszadásra, míg a hallgatói kérdőív szeptember 10-én került 

kiküldésre. Ez utóbbit szintén a megadott intézményi e-mail címekre 

küldtük ki, arra kérve a vezetőket, hogy továbbítsák a hallgatóknak. Az 

intézményi kérdőívre 48, míg a hallgatóira 632 válasz érkezett. 

Mind az intézményi, mind a hallgatói kérdőívről több emlékeztetőt 

küldtünk, és telefonon is megpróbáltuk elérni az intézményvezetőket. 

II.4. A nemzetközi helyzet feldolgozása esettanulmány 

formájában: országtanulmányok, tehetséggondozási modellek 

A szakkollégiumok nemzetközi térben való elhelyezéséhez jelentenek 

segítséget a nemzetközi kitekintő tanulmányok, amelyek egy-egy 

ország, nyelvterület tehetséggondozási formái között kerestek a 

szakkollégiumokhoz hasonló vagy azok fejlesztése szempontjából érdekes 

példákat. Az összesen hat ország (Románia, Németország, Ausztria, 

Svájc, Nagy-Britannia, Franciaország) tehetséggondozási rendszerét 
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vizsgáló tanulmányok összefoglalóját a kutatás részteljesítéseként leadott 

jelentés részeként közöltük, míg az országtanulmányokat mellékletként 

csatoltuk. 

II.5. On-line tudástár létrehozásához szükséges adattár 

A dokumentumgyűjtés során keletkezett anyagokat (szabályzatok, 

tematikák, publikációk, jogszabályok és szakirodalom) tematikusan, 

kollégiumonként rendeztük. Ezzel együtt mellékelünk egy olyan 

adatbázist, amely azt jelzi, hogy mely dokumentumok találhatók meg az 

egyes szakkollégiumok esetén. A tudástárban szerepelnek azon 

szakkollégiumok dokumentumai, anyagai is, amelyek későn érkeztek be, 

így az elemzésbe már nem tudtuk bevonni. E gyűjtés alapján létrehozható 

egy on-line hozzáférhető tudástár. 

1. táblázat. A kutatási tevékenységek a projekten belül 

Tevékenységek Projektidőszak 

A szakkollégiumok körének feltárása, 

dokumentumok gyűjtése 
Június–augusztus 

Országtanulmányok elkészítése Július 10–augusztus 20. 

Szakértői interjúk Július–szeptember 

On-line kérdőíves felmérés Szeptember 1–szeptember 25. 

On-line tudástár elkészítéséhez 

szükséges adattár létrehozása 

Folyamatos, a dokumentumgyűjtéstől a 

kutatás lezárásáig 
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III. Tehetséggondozás a felsőoktatásban – 

szakkollégiumok a tehetséggondozásban 

A tehetséggondozás kettős céljaként az általunk megkérdezett szakértők 

rendszerint az eltömegesedő felsőoktatásban a tehetséges diákok 

megtalálását, tehetségük kibontakoztatását, fejlesztését, valamint a 

társadalmi hátrányokkal küzdő diákok esélyeinek kiegyenlítésére irányuló 

oktatási tevékenységet jelölték meg. Kutatásunkban a tehetséggondozás 

fogalmát elsősorban előbbi jelentésében használjuk, természetesen nem 

hagyva figyelmen kívül azt sem, hogy a szakkollégiumok jelentette 

értelmiségi, tudományos, üzleti elitképzés mennyire nyitott az alacsony 

társadalmi státuszú családok gyermekei előtt. 

A felsőoktatás tehetséggondozási rendszere széles intézményi és 

programkört foglal magában. Természetes terepe az oktató-hallgató 

intenzív kapcsolata és az erre építhető tutori rendszer. Bár a hatályos 

felsőoktatási törvény lehetőséget ad tutori rendszer kialakítására, az 

intézmények elvétve építettek ki ilyet. 

A hatályos felsőoktatási törvény a tehetséggondozásnak három elemét 

nevesíti, ezek a tudományos diákkörök, a szakkollégiumok és a 

doktori képzés. Ebből az utóbbi a többciklusú képzés része, illetve a 

tudományos-kutatói utánpótlás intézményesített szervezete, ezért a 

továbbiakban nem taglaljuk. 

A felsőoktatási tehetséggondozás két legjellemzőbb, leginkább beágyazott 

intézménye a kutatás tárgyául szolgáló szakkollégiumok és a tudományos 

diákkör, a TDK, illetve annak országos tehetséggondozó tudományos 

versenye, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia, az OTDK.2 

Az önkéntességen alapuló diákköri mozgalom több évtizedes múltra tekint 

vissza. 2011-ben a XXX. jubileumi OTDK megrendezésére került sor. Az 

intézményi TDK keretében a hallgatók TDK-dolgozatok elkészítését és 

megmérettetését vállalják. A legjobb intézményi TDK-k versenyeznek 

tudományáganként a kétévente megrendezendő OTDK keretében. 

Félévente (szemeszterenként) átlagosan 2500-3000 hallgató készít TDK-

munkát, a kétévenkénti OTDK-kon átlagosan 4000-5000 hallgató indul. A 

jubileumi OTDK keretében és az azt megelőző évben a létszám megnőtt, 

                                                           
2 Az országos tudományos diákkörökről a http://www.otdt.hu/ honlapon tájékozódhat 

részletesebben, míg az összefoglaló szakkollégiumi portál a www.szakkoli.hu címen 

érhető el. 

http://www.otdt.hu/
http://www.szakkoli.hu/
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11 000 intézményi TDK-ból 6600 volt a javasolt pályamunkák száma, 

amelyből 4100-at be is mutattak készítőik. 

A tudományos diákkörök országos szervezete a Országos Tudományos 

Diákköri Tanács (OTDT), amelynek munkáját titkárság is segíti. Az OTDT-t 

jogszabály nevesíti, működtetéséhez költségvetési hozzájárulást ad a 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium (illetve a mindenkori oktatási tárca). Az 

OTDT mellett tudományáganként, szakterületenként eltérő módon, saját 

szervezeti és működési szabályaik alapján, illetve hagyományaik szerint 

1987 óta szakmai bizottságok működnek. Az OTDT összefogja az egyes 

tudományágakban és tudományterületeken működő – jelenleg 16 – 

szakmai bizottság munkáját, ezáltal biztosítja a tudományos diákkörök és 

konferenciák egységes elvek szerinti szerveződését, lebonyolítását. Az 

egyes tudományterületek diákköri tevékenységének szakmai irányítása az 

illetékes szakmai bizottságok feladata. 

Több olyan fejlesztő verseny létezik, amely elsősorban a műszaki 

hallgatók kreativitását teszi próbára. Ilyen az alternatív meghajtású autók 

versenye, a Széchenyi Futam vagy a spagettihíd-építő verseny 

statikusoknak, építészeknek. Ezek a versenyek jellemzően nagy forprofit 

mecenatúrával is rendelkeznek, amelyeket az érintett vállalatok fontos 

tehetségmerítő terepnek tekintenek. 

A műszaki területhez hasonlóan az OTDK szerepe a művészeti képzési 

területeken is kisebb, ennek megfelelően itt is jellemzőbbek az egyes 

művészeti ágaknak megfelelő versenyek, megmérettetések. 

A fentieken túl a hallgatói szolgáltatások közül a jellemzően 

karrierirodáknak nevezett – tanulást támogató, mentálhigiénés, karrier-

tanácsadó feladatokat egyaránt ellátó – szervezeti egységek foglalkoznak 

tehetséggondozással is. A nagyobb intézményekben működő karrierirodák 

többségében van tehetséggondozással kapcsolatos tevékenység, mivel 

mind a Nemzeti Fejlesztési Terv 2004–2006 közötti, mind az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 4.1.1 kódjelű pályázatai támogatták 

e szolgáltatások fejlesztését. Ugyanakkor a karrierirodákban, a hallgatói 

szolgáltató központokban nyújtott szolgáltatásoknak nincs egységes 

módszertanuk, s nem jellemző e téren az intézményesített együttműködés 

sem. Maguknak a karrierirodáknak vannak országos szerveződéseik, 

hálózataik, de ezek főként a pályakövetés, az alumni szolgáltatások és a 

karrier-tanácsadás területén működnek együtt. 

Országos lefedettségű tehetséggondozó program a Nemzeti 

Tehetségsegítő Tanács által működtetett, operatív szinten a Magyar 
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Géniusz Projektiroda által szervezett magyar géniusz program. A program 

finanszírozása döntően a TÁMOP 3. prioritásból történik. A többségében 

közoktatási, művészeti intézményeket, pedagógiai szolgáltatókat és 

egyesületeket, alapítványokat összefogó program keretében egymással 

együttműködő tehetségpontok hálózatának kialakítására kerül sor. A 

630 tehetségpont között hét szakkollégium, néhány felsőoktatási 

kollégium, öt pedagógiai intézet, kar, néhány más felsőoktatási intézmény 

és hat – karrierirodákra, hallgatói szolgáltató központra épülő – integrált 

tehetségpont is található. 

A tehetséggondozás fenti elemei ugyanakkor nem szerveződnek olyan 

rendszerbe, amely kijelölné egymáshoz való viszonyukat, a rendszeren 

belüli funkcióikat. Általánosságban elmondható, hogy nemzeti szintű 

tehetséggondozási stratégia nem létezik, és, sajnos, egyetemi 

szinten is kevés valóban integráltan működő rendszerrel 

találkoztunk. 

III.1. A szakkollégiumok viszonya a felsőoktatási 

tehetséggondozás más elemeihez 

Az interjúk során az iránt érdeklődtünk, hogy a szakértők, szakkollégiumi 

vezetők milyennek látják a felsőoktatási tehetséggondozás 

kialakult rendszerét. Markáns törésvonalat figyelhetünk meg ennek 

kapcsán a még hallgatói státuszban lévők és a tehetséggondozást 

szervezők között. 

Hallgatói oldalról a tehetséggondozás intézményi kereteivel és 

lehetőségeivel, az egyéni előmenetelt támogató szolgáltatásokkal 

szemben – a helyi sajátságoktól erősen függő – elégedetlenség 

észlelhető. Az intézményes tehetséggondozási szolgáltatások, a tutori 

rendszer hiánya vagy a specializáció, az egyéni érdeklődés kielégítésében 

tapasztalt hiátusok ugyanakkor motivációt jelentenek a szakkollégiumi 

képzés szervezésében, a szakkollégiumok működtetésében. 

„Egyetemi tapasztalatai alapján úgy látja, hogy tehetséggondozás nincs. 

Egyrészt ebben nem motiváltak az egyetemi oktatók, még akkor sem, ha 

ad hoc jelleggel egy-egy oktató maga köré vesz néhány fiatalt… 

…nincsenek plusz lehetőségek, és nincsenek meg azok a helyek, ahol el 

lehetne mélyülni egy-egy témában az egyetemi kurzusokon túl.” 

Fontos megjegyeznünk, hogy ebből a körből interjúalanyaink egykori és 

jelenlegi szakkollégiumi elnökök voltak; olyan hallgatóval nem beszéltünk, 
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aki szakkollégista, de intézménye működtetésébe nem involválódott. A 

megfigyelt hallgatói narratívában a szakkollégiumok kívül esnek a 

felsőoktatási tehetséggondozáson, sőt magán a felsőoktatáson is 

(autonómia, „az egyetem kifordított világa”). Ennek két oka van: egyrészt 

a szakkollégiumokat – szemben a rendszer más elemeivel – nem készen 

kapják a hallgatók, másrészt az itteni sikerek nem vagy nem feltétlen 

jelennek meg a felsőoktatási előmenetelben. Például azokban a 

szakkollégiumokban, amelyek működtetésében nagyfokú a hallgatói 

részvétel, egyáltalán nem jellemző, hogy a tagok az egyetem által 

elfogadott krediteket kapnának kurzusaikért. Ezekben a rendszerekben a 

felsőoktatási tehetséggondozás többi elemében való részvétel egyéni 

döntés. Például a szakkollégisták körében a doktori képzésben való 

minél magasabb arányú részvétel nem szervezeti cél – az interjúkban a 

tehetséggondozás kapcsán gyakorlatilag fel sem merül. De az egyéni 

döntés a lényegi elem a sok helyen kötelezővé tett TDK esetében is, mivel 

nincs külső (pl. tutori, tanári) presszió, és a TDK-dolgozatok megírása 

nincs konkrét időponthoz sem kötve , így azok gyakorlatilag belső 

motivációból születnek. 

„Nálunk a TDK a menő.” 

A TDK-t még az elégedetlenkedők is a tehetséggondozás nagyon fontos 

elemének tekintik. Ugyanakkor hiányként róják fel, hogy nem biztosítja 

az állandó, közös elmélyülést a választott tudományterületükön. Ez 

utóbbit, az állandóság keretét álláspontjuk szerint a szakkollégiumi közeg 

teszi lehetővé: „A TDK egy konkrét munkára koncentrál – amely egyfajta 

mérföldkő lehet az ember saját témájának megválasztásában … és 

munkája meg is mérettetik a tudományos elvárások között.” 

A felsőoktatási tehetséggondozás szervezőinek narratívájában a 

szakkollégium a tehetséggondozás egyik tartóoszlopaként jelenik meg, 

és rendszerszinten kapcsolódik a többi elemhez. 

„A TDK az, amiből az akadémikusok kinőhetnek, a szakkollégiumok célja 

más – bár onnan is jöhet az akadémikus. A szakkollégiumok szociális 

gyűrűk, amelyek közrefogják, védik, nevelik a felnövekvő értelmiségi elit 

közösségeit.” 

De vannak, akik a funkcionális megközelítéssel szemben a gyakorlati 

kapcsolatra helyezik a hangsúlyt: 

„A szakkollégiumokat nem lehet a többi elem nélkül szemlélni, hiszen a 

szakkollégistáknak a szakmai színtéren is dolgozni kell, kötelező részt 

venni például a TDK-kon. És egy egyetem jól működő 
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tehetségkoncepciójából fakadóan pont azok fognak bekerülni az MA 

képzésekbe, majd a doktori képzésbe, akik mind a TDK-kon, mind a 

szakkollégiumokban jól teljesítenek.” 

Természetesen a tehetséggondozás szervezői oldaláról is érik kritikák a 

rendszert, mind a tehetségek felismerése-azonosítása, mind 

menedzselésük terén. 

„Ugyanis nem csak az a tehetség, aki kapar – persze annak is örülünk.” 

Ilyen szempontból ugyanis a szakkollégiumban lévők előnyös helyzetben 

vannak, mert eleve az agilisak kerülnek be, akik meg is tanulják a saját 

tehetségüket menedzselni, s ehhez a szakkollégiumok biztosítanak 

tudást, skilleket, erőforrásokat, kapcsolatokat. Ennek egyik 

leglényegesebb eleme, hogy a szakkollégista teljes személyiséggel jelen 

tud lenni az oktatási folyamatban – megismerik személyiségét, 

képességeit, és magának is lehetősége nyílik felfedezni adottságait. 

„Az egyetemmel szemben a szakkollégiumokban nem tömegképzés folyik, 

ez lehetőséget kínál a nevelői munkára, a mester-tanítvány viszony 

kialakítására.” 

De nemcsak a személyesebb oktató-hallgató kapcsolatok kialakítása a 

lényeges, hanem a kortárscsoporton belüli is: a közösségben élés és 

alkotás, a teammunka – ennek elsajátítására sem a felsőoktatás 

tömegképzése, sem más tehetséggondozó elemek nem kínálnak terepet. 

„A szakkollégiumok szocializációs terepek, ahol a gyerekek megtanulják 

egymás elviselését… hiszen nagyon sok esetben a kooperáció az, ami a 

legnehezebb.” 

Végül a szakkollégiumi tehetséggondozást érdemes az oktatói oldalról is 

megközelíteni. A szakkollégiumok olyan közeget teremtenek, ahol 

minőségileg más szinten lehet tanítani, ahol a hallgatók motiváltak, 

készülnek az órákra, készek és képesek a szakmai interakcióra. Sőt olyat 

is lehet oktatni, ami a felsőoktatási keretekbe nem fér bele, ki lehet 

próbálni új tematikákat, módszereket. Ez az oktatók számára is garantálja 

a sikerélményt. 

„A mester-tanítvány viszony nemcsak a diáknak fontos, hanem ezáltal 

nyer értelmet a tanár fejében felhalmozódott töménytelen tudás.” 

Összegzésül elmondható, hogy a két, a felsőoktatási törvényben is 

nevesített tehetséggondozási forma, a szakkollégiumok és a 

Tudományos Diákkörök közötti kapcsolat létezik, és a 
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szakkollégiumok felől általánosnak tekinthető. A TDK-írás 

rendszerint helyet kap a szakkollégiumi teljesítmények között, de semmi 

esetre sem tekinthető az itteni munka kizárólagos eredményének. Néhány 

esetben a tehetségpontok hálózata és a szakkollégiumi hálózat is 

találkozik, kapcsolatuk azonban rendszertelennek, ad hocnak tűnik. A 

szakkollégiumi formát azonban jellemzően komplexebbnek tartják a 

megkérdezett szakértők, a kifejezetten tudományos-szakmai 

tehetség fejlesztése mellett más képességek, a teammunka, a 

menedzsment, a kooperációs készségek fejlesztésére helyezik a 

hangsúlyt. 
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IV. A szakkollégiumok rövid története Magyarországon 

Az expanzió, a szabályozás és a finanszírozás 

A szakkollégiumok történetének rövid összefoglalása nem könnyű feladat. 

Összefoglaló munkák híján beszámolókra, töredékekre kell 

hagyatkoznunk. Nagyon sok szakkollégium foglalkozott a saját 

történetével, de ezekből ritkán rajzolódik ki a szakkollégiumi szféra vagy 

mozgalom története. 

E tanulmányban nem is vállalkozhatunk egy részletes történeti munka 

elvégzésére, így a „szakkollégiumok történetének” bemutatása keretében 

a szakkollégiumi mozgalom elindulására és expanziójára koncentrálunk, 

valamint két kardinális témát, a szabályozás és finanszírozás kérdéseit 

tekintjük át aszerint, hogy milyen utat járt be e két terület az elmúlt 20 

évben. 

IV.1. „Harc” az elsőségért 

A szakkollégium-történet kezdőpontjainak meghatározása rögtön nehéz és 

problematikus feladat. Az „első” címért két szakkollégium küzd, az Eötvös 

József Collegium (alapítva 1895-ben) és a Rajk László Szakkollégium 

(alapítva 1970-ben). 

A két kollégium nem azért küzd az elsőségért, mert nehezen lehetne 

eldönteni, melyiket mikor alapították, vagy alapították először, hanem 

azért, mert a szakkollégium eszméjéhez legalább két típusú szervezet, 

intézmény köthető, s e típusok prototípusa, atyja az említett két 

kollégium. 

Az Eötvös Collegium 1895-ös alapításakor természetesen még szó sem 

volt szakkollégiumokról. A Collegium báró Eötvös Loránd 

kezdeményezésére jött létre. Célja elsősorban a színvonalas tanárképzés 

volt, amit a francia École Normal Superiore mintájára, bennlakásos 

formában akartak megvalósítani. A Collegium alapítása tehát kormányzati 

kezdeményezés, az első igazgatót (Bartoniek Gézát) maga a miniszter 

nevezte ki. Általában véve a konkrét szervezési munkát nagy tekintélyű 

oktatók, tudósok végezték. A kurzusokat a saját épületben tartották, 

önálló tanári karral, vizsgázni kellett csak bemenni az egyetemre. 

Ugyanakkor a kollégium része az önképzés, a kötelező tanulmányokon 

kívüli képzés is volt. A kiépülő kommunista diktatúra idején 

megszüntették, majd 1958-ban indult újra, de ekkortól kiegészítő képzést 
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folytat, ami a mai napig szorosan kapcsolódik az egyetemi oktatáshoz 

(Sepsi, 2005). 

3 

A Rajk László Szakkollégium 1970-es alapítása a Marx Károly 

Közgazdaság-tudományi Egyetem (a mai Budapesti Corvinus Egyetem) 

rektorának védőszárnyai alatt ment végbe, inkább csöndben, 

semmiképpen sem kormányzati szándék alapján. A pártállam inkább 

eltűrte, mintsem támogatta a kollégium megszervezését. A szervezés 

eleve a fiatal tanárok (elsősorban Chikán Attila) és hallgatók közös 

munkája, a működtetés pedig az első pillanattól kezdve közös. A Rajkot 

kezdettől fogva körülveszik a volt népi kollégisták. Szabó Kálmán, az 

egyetem rektora, majd a néhány évvel később megalapított Tanácsadó 

Testület számos tagja népi kollégista volt. A hasonlóságok nemcsak abban 

érezhetőek, hogy a lakhatás mellett szakmai programokat, képzést 

nyújtanak, hanem a kollégiumok demokratikus működésében vagy például 

a felvételi módjában is. A mai szakkollégiumokhoz hasonlóan a népi 

kollégiumokban is többfordulós, a személyiség megismerését célzó 

                                                           
3 A francia tehetséggondozásról készült, Magyar Zsuzsa által írt országjelentésünkből. 

(Leadva a 2. részteljesítésben, 2011. szeptember 15.) 

A grande école-ok 

A francia felsőoktatási rendszerben kétféle intézménytípus különül el 

erőteljesen egymástól: az elitképzés tipikus helyszíneinek számító grande 

école-ok, valamint az egyetemek. A grande école-okba egy szigorú 

felvételi vizsga és kiválasztási folyamat után kerülhetnek be a legjobb 

eredményeket elérő diákok kétéves előkészítőt követően, illetve egyből 

érettségi után, míg az egyetemekre az érettségi eredmények alapján 

nyernek felvételt a jelentkezők. 

A 18. századtól fogva a központi hatalom saját iskolákat hozott létre a 

szakemberek egy új csoportjának, a mérnököknek. Ezen első mérnöki 

iskolák az École Nationale des Ponts et Chaussées (1747), École des Mines 

(1783) és az École Polytechnique (1794) voltak. Kicsit később, a 19. 

század folyamán, a kereskedelmi és iparkamarák kezdeményezésére 

létrejöttek az első üzleti iskolák is, például az École Supérieure de 

Commerce de Paris (1820). A jelenleg működő üzleti iskolák közül 71-et 

ismer el a francia állam.1 

Az École normale supérieure-ökön a bölcsész- és természettudományok 

szinte teljes spektrumát oktatják igen magas szinten. Az iskolák célja 

magas szintű szakemberek és kutatók képzése, de a gazdasági és 

közigazgatási vezetői elit jelentős hányada is az itt végzettek közül kerül 

ki. A végzettek kutatói mesterdiplomát kapnak, vagy továbbfolytatják 

tanulmányaikat és doktori képesítést szereznek. 
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felvételi rendszerek voltak (Hordósy, 2008). Az Eötvös és a Rajk között 

volt némi kapcsolat, ugyanakkor ez nem nevezhető szisztematikusnak.4 

Úgy tűnik, a két intézmény kezdettől fogva a két különböző hagyományt 

viszi tovább. Ez ma már nem feltétlenül a képzési programban vehető 

észre – mint arra később részletesebben is kitérünk majd –, hiszen az 

Eötvös Collegium képzési programja a Rajkéhoz hasonlóan az egyetemi 

képzést részben kiegészítő, részben önálló jellegű (ám ahhoz szorosabban 

kapcsolódó) kurzusokból áll, hanem a kollégium működésének módja, 

működtetése és szervezeti felépítése más. 

 

Mindkét esetben Kollégiumról van szó, hiszen egyetemisták laknak az 

intézményekben, és mindkét esetben Szak-Kollégiumról, hiszen magas 

színvonalú, a felsőoktatási tanulmányokhoz kapcsolódó szakmai képzés 

folyik falaik között. 

A Rajk kezdettől fogva szakkollégiumnak nevezi magát, az Eötvös 

esetében nem találtuk meg azt a fordulópontot, amikor már így hivatkozik 

magára. Ugyanakkor úgy tűnik – és ez egész tanulmányunkon végigvonul 

–, hogy a ma magukat szakkollégiumnak nevező intézmények szférája 

két, egymástól tulajdonképpen független hagyomány, eszmeiség 

                                                           
4 A repedező falak között című, Chikán Attilával készült interjúkötet első részének (1970–

1990) felhasználásával (Kézdi, 2010). 

 

A népi kollégiumok 

A népi kollégiumi mozgalom 1939 és 1949 között működött. A rövid 

időszak – amely végén részben a mozgalom vezetőinek segítségével 

számolták fel a népi kollégiumokat –, jelentős nyomot hagyott a 

magyar értelmiségben. A népi kollégiumok alapításának elsődleges 

oka a két világháború közötti időszakban szembetűnő társadalmi 

egyenlőtlenség, a vidék leszakadása és a vidéki, paraszti származású 

fiatalok jelentős hátránya volt, így a mozgalom elsődleges célkitűzése 

a népi származású fiatalok felsőoktatási tanulmányiakban való 

segítése volt. Emellett azonban kezdettől fogva jellemezte őket a 

közös munka is. Az első népi kollégiumot Győrffy István hozta létre a 

maga köré gyűjtött diákokból, akiknek nem csak szállást biztosított, 

de – már a kollégium létrehozása előtt – közösen falukutatásokat 

végeztek, szociográfiákat készítettek (Hordósy, 2008; Pataki, 2005). 
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összetalálkozásából született, a kétféle eszmeiség pedig még ma is jól 

nyomon követhető. 

IV.2. A szakkollégiumi expanzió 

A szakkollégiumi szféra, mozgalom kialakulása tulajdonképpen az 1980-as 

években kezdődik. A Rajk után az 1970-es, 1980-as évek fordulóján 

jöttek létre a következő szakkollégiumok: az 1970-es évek végén kezdte 

meg működését a Jogász Társadalomtudományi Szakkollégium (1988-tól 

Bibó István Szakkollégium) elődje, Kéri László vezetésével.5 1981-ben vált 

ki a Rajkból a Társadalomelméleti Kollégium is. A Jogász 

Társadalomtudományi Szakkollégium 1983-ban nyerte el hivatalosan is 

szakkollégiumi formáját, illetve végleges helyét a Ménesi úton. A 

következő években sorban alakultak meg az olyan, ma már nagy múltú 

szakkollégiumok, mint a Korányi Frigyes Szakkollégium (1985) vagy a 

Széchenyi István Szakkollégium (1987). 

1. ábra. A szakkollégiumok számának növekedése, a jelenleg is működő 

szakkollégiumok alapítási dátuma alapján 

 

                                                           
5 http://bibo.elte.hu/tortenet 

http://bibo.elte.hu/tortenet
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Forrás: az Oktatási Hivatal adatai, valamint saját gyűjtés 

Mindazonáltal adataink szerint a jelenleg is működő szakkollégiumok közül 

mindössze nyolc jött létre 1990 előtt. Az első komolyabb expanzió az 

1990-es évek első felében történt, de ez mintegy csak előkészítő hullám 

az 1990-es évek végén meginduló, egyre dinamikusabb növekedésnek. A 

diagramon látszó trendvonal exponenciális növekedésre utal, amely talán 

csupán részben okolható a hol szűkülő, hol bővülő forrásokkal. Persze az 

adatok (összesen 78 szakkollégium alapításának dátuma) hiányosak, és 

csak a fennmaradt kollégiumokat tartalmazzák, így a trendet óvatosan kell 

kezelnünk. Mindenesetre azt megállapíthatjuk, hogy a szakkollégium mint 

felsőoktatási intézményi forma bekerült a köztudatba, – ahogy A 

szakkollégiumok alapvető jellemzői című fejezetnél látjuk majd – elterjedt 

az egész országban, és mára szinte valamennyi felsőoktatási 

intézményben megjelent. 

Persze e kollégiumok formája meglehetősen változatos. Már az 1990-es 

években létrejöttek az első egyházi fenntartású szakkollégiumok (például 

a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium), valamint olyanok is, amelyek 

elsősorban a bentlakás, a sikeres, kiemelkedő tanulmányok feltételeinek 

biztosítását tűzték zászlajukra. Ezt a formát a hazai szociális kollégiumok 

relatív alacsony szolgáltatási színvonala hozta életre azzal a céllal, hogy a 

tanuláshoz jobb körülményeket biztosítson. Ennek kapcsán jelentek meg a 

felsőoktatási intézményektől független diákotthonok a szakkollégiumok 

körében. 

E helyütt csak röviden utalhatunk arra, hogy időközben a szakkollégium 

funkciója, szerepe is változott. A rendszerváltást megelőző időszakban a 

szakkollégiumi tevékenység a mainál jellemzőbben közéleti, politikai 

színezetű volt. A szakkollégiumok és a szakkollégisták jelentős szerepet 

vállaltak az ellenzéki mozgalmakban is. A szakkollégiumi mozgalom 

tulajdonképpen 1985-ben a nevében negyedik, de valójában első 

Országos Szakkollégiumi Találkozóval indult el. A közéleti-politikai 

korszakot zárta le a Szakkollégiumi Charta elfogadása 1991-ben Zánkán, 

a harmadik szakkollégiumi találkozón. Az ekkor kimondott „szakmai 

fordulat” jegyében kell értelmeznünk a Charta erős, szakmaiságra 

vonatkozó kitételeit és az autonómia hangsúlyozását. A Szakkollégiumi 

Chartát ezután kétszer, 2001-ben és 2011-ben módosította a 

szakkollégiumi mozgalom.6 

                                                           
6 Erről részletesebben lásd a Szakkollégiumi Charta és a jogszabályi definíciók 

összehasonlítását A szakkollégiumok céljai, definíciója c. fejezetben. 
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IV.3. Szakkollégiumi szabályozás 

1985 és 1993 között a felsőoktatást az oktatásról szóló 1985. évi I. 

törvény és a kapcsolódó rendeletek szabályozták. Az 1985. évi törvény az 

önálló, független hallgatói szerveződéseket nem engedélyezte. A 

felsőoktatási szerveződések széles körű autonómiáját és a hallgatói 

szerveződés jogának elismerését e törvény 1990-es módosítása tette 

jogszabályi szabályozás szerint is lehetővé (1990. évi XXIII. törvény), az 

első önálló felsőoktatási törvény pedig 1993-ban született. Ugyanakkor a 

szakkollégiumot az 1993. évi felsőoktatási törvényben7 nem 

nevesítették mint intézményt. A szakkollégium mint kollégiumi szálláshely 

ugyanakkor áttételesen megjelent a törvényi szabályozásban. Ebben az 

időszakban mind a szakkollégiumokra mint szálláshelyekre vonatkozó 

passzusok, mind a tudományos diákkörök szervezése a hallgatói 

önkormányzatok autonómiájának részeként8 jelent meg. 

Az 1993. évi felsőoktatási törvény 2003. évi módosítása után a 

szakkollégium nevesített intézménytípusként jelent meg a diákotthonok, 

azaz a hallgatói szálláshelyekről szóló értelmező rendelkezésekben, az 

alábbi módon: „diákotthon (kollégium, szakkollégium): a felsőoktatási 

intézmény vagy más fenntartó által létesített intézmény, amely hallgatók 

elhelyezésére, lakhatására szolgál. A diákotthonok részeként, vagy 

önállóan működő szakkollégiumok az egyetemi, főiskolai tanulmányokhoz 

kapcsolódóan saját program kidolgozásával biztosítják a minőségi képzés, 

a tehetséggondozás, a kulturált életvitel, az egészséges életmód, a 

közéleti szerepvállalásra, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés 

tárgyi és személyi feltételeit.”9 

Összességében az 1993–2005 közötti szabályozás a szakkollégiumi 

mozgalom által megfogalmazott főbb pontokat áttételesen elismerte: azaz 

a saját képzési program, a közéletiség megjelenik, de a 

tehetséggondozási rendszer vagy a szakkollégiumok sajátosságai nem 

voltak specifikálva. A jogszabályban az önkormányzatiság és autonómia 

elve nem specifikusan, hanem a hallgatói önkormányzatok jogaként jelent 

meg, azaz nem alapkritériumként a szakkollégium működésében. 

A 2005. évi felsőoktatási törvény10 már külön fejezetben foglalkozik a 

felsőoktatás tehetséggondozással kapcsolatos feladataival és 

                                                           
7 1993. évi LXXX. Törvény a felsőoktatásról 
8 67. § A hallgatói önkormányzat joga, különösen (...) e) tudományos és szakmai 

diákkörök szervezése és a dolgozatok közzététele; (…) j) részvétel a kollégiumok 

(diákotthonok) vezetésében (…). 
9 Ftv. 124/E. §-ának n) pontja 
10 2005. évi CXXXIX. Törvény a felsőoktatásról 
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intézményrendszerével. A szakkollégiumokra vonatkozó szabályozás 

alapvetően a 2001-ben megfogalmazott és megújított öndefiníciós 

dokumentumon, a Szakkollégiumi Chartán alapul. 

A felsőoktatási törvény 66. §-a a tehetséggondozás rendszerét az 

általános minőségi oktatás és a többletfeladatok lehetőségének 

rögzítésével, illetve három konkrét intézménytípus, a tudományos 

diákkör, a szakkollégium és a doktori képzés nevesítésével fogalmazza 

meg. A szakkollégiumokra vonatkozóan az alábbi követelményeket 

határozza meg a törvény: 

(2) A minőségi oktatás keretében a kiemelkedő képességű hallgató 

a tehetségének kibontakoztatását segítő többletkövetelmények 

teljesítéséhez kap segítséget. (…) 

(4) A szakkollégium célja, hogy saját szakmai program 

kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, 

segítve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, 

közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő 

felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a 

társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség 

nevelését. A szakkollégium az önkormányzatiság elvére és a 

szakkollégisták öntevékenységére épül, a szakkollégium tagsága 

dönt különösen a kollégiumi tagsági jogviszony keletkezéséről vagy 

megszűnéséről, az önálló szakkollégium szervezeti és működési 

szabályzatának elfogadásáról, a szakkollégium szakmai 

programjáról és az ahhoz kötődő szakmai teljesítményekre 

vonatkozó követelményekről. 

(5) Ha a kollégiumot azzal a céllal hozzák létre, hogy a (4) 

bekezdésben foglalt feltételek szerint részt vegyen a 

tehetséggondozásban, szakkollégiumként működik. A szakkollégium 

kollégium és diákotthon részeként is működhet, ha megfelel a (4) 

bekezdésben foglaltaknak. A szakkollégiumban tudományos diákkör 

is működhet. A szakkollégium szolgáltatásait igénybe veheti az a 

hallgató is, aki nem rendelkezik kollégiumi tagsági viszonnyal. 

(6) Ha a szakkollégium felsőoktatási intézmény részeként működik, 

feladatait a felsőoktatási intézmény költségvetésében 

meghatározott keretek között láthatja el. 

(7) (…) 
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(8) Az e §-ban meghatározott feladatokban a diákotthon a 

felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján 

közreműködhet. 

A szabályozás lényege: a szakkollégium egyetemi szálláshely, azaz 

kollégium, vagy egyetemmel együttműködő, egyházi vagy alapítványi, 

esetleg egyéb fenntartású szálláshely, azaz diákotthon keretében egyaránt 

működhet. 

Követelményként, alapkritériumként jelenik meg a saját szakmai program, 

az önkormányzatiság és az öntevékenység biztosítása, valamint a 

közéletiség. 

A szakkollégiumok támogatására a törvény nevesített pályázati rendszert 

fogalmaz meg: „… pályázati úton adható támogatás lehet különösen (…) a 

szakkollégiumi feladatok ellátásához.”11 

A 2005. évi törvényben lefektetett alapelvekhez képest két jelentősebb 

változás és törekvés jelentkezett a szakkollégiumok szabályozására, 

illetve minőségi kritériumainak megfogalmazására, valamint ezek alapján 

a szakkollégiumok közötti szelekcióra. 

A felsőoktatási törvény 2009. évi módosítása12 jelentős mértékű 

újítást tartalmaz, létrehozta a szakkollégiumok között a legjobbaknak 5 

évre adható Szakkollégiumi Kiválósági Központ címet. 

A cím olyan szakkollégiumnak adományozható, amely 

a) a 66. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeket magas 

színvonalon teljesíti, és elsődleges feladatának a tudásalapú 

elitképzést tekinti, 

b) rendelkezik önálló, a felsőoktatási képzés magas színvonalú 

kiegészítéseként működtetett képzési rendszerrel, 

c) tagjai külön szakmai felvételi eljárással kerülnek a 

szakkollégiumba, 

d) szakmai programja keretében olyan képzést nyújt, amely 

programjában a kiscsoportos és az egyéni képzési forma, a több 

tudományterületet érintő ismeretszerzés a meghatározó, 

                                                           
11 2005. évi CXXXIX. Törvény a felsőoktatásról 128. § (1) k) 
12 2009. évi CXXXVIII. törvény a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 

módosításáról 
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e) szakkollégista tagjainak a tudományos diákköri munkában való 

részvételével, az eredményeket bemutató - magyar és nemzetközi - 

tevékenységével járul hozzá az egyéni szakmai tudományos 

életpályához, a doktori fokozat megszerzéséhez és a közéleti 

szerepvállaláshoz, 

f) megállapodás keretében képzési és kutatási kapcsolatot tart fenn 

felsőoktatási intézménnyel, a Magyar Tudományos Akadémiával, 

annak intézeteivel, továbbá a közoktatásban tevékenykedő 

tehetségsegítő tudományos műhelyekkel és szervezetekkel, 

g) szakmai programjának megvalósításában közreműködő oktatóinak 

legalább nyolcvan százaléka tudományos fokozattal rendelkezik, 

illetve amelynek b) pont szerinti képzései során a felsőoktatási 

intézmény doktoranduszai is közreműködnek 

Az új cím létrehozásának lényege, hogy a szakkollégiumokon belül 

létrejöhet egy elit kör, amelynek tagjai 5 évig kiemelt támogatásban 

részesülhetnek az oktatásért felelős miniszter döntése alapján. A 

lefektetett kritériumrendszer a-e) pontjaiban megfogalmazottak többsége 

ugyanakkor minden szakkollégiumra vonatkozik. Így összességében 

három többletkritérium jelenik meg: a Magyar Tudományos Akadémiával 

folytatott, illetve a közoktatásban működő tehetséggondozó műhelyekkel 

való együttműködés kötelezettsége (f), a több tudományterületen való 

működés (d), illetve az, hogy az oktatók 80%-ának doktori fokozattal kell 

rendelkeznie, vagy doktorandusznak kell lennie (g). 

A többletkritérium-rendszer elsősorban a természettudományi, jogi és 

bölcsészettudományi, valamint az inkább tanárcentrikus 

szakkollégiumoknak kedvez. A műszaki, az informatikai, a 

társadalomtudományi, a közgazdaság-tudományi területen a kutatások és 

az oktatás partnerei inkább vállalatok és vállalati szakemberek, így e 

területen kevésbé a doktori fokozat, inkább a piaci szakmai tapasztalat a 

minőségi kritérium. A hallgatók önszerveződésére, egymás tanítására is 

építő szakkollégiumi képzési rendszerek is hátrányban vannak a fenti 

megfogalmazás alapján. 

A módosítást több, az oktatási tárcát megkereső szakkollégiumi 

kezdeményezés előzte meg. A szakkollégiumok egy része javasolta a 

címzett és új, lehatárolt pályázatos rendszer kidolgozását, a 

szakkollégiumok másik csoportja azonban továbbra is nyílt pályázatos 

rendszer mellett foglalt állást. 
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Szakkollégiumi Kiválósági Központ cím adományozására sem 2010-ben, 

sem 2011-ben nem került sor. 

A szakkollégiumok a törvényi szabályozás mellett különböző kormányzati, 

illetve ágazati stratégiákban kiemelt tehetséggondozó intézményekként 

jelennek meg. 

A 2007-ben megfogalmazott Magyar Géniusz Program a 2007–2015. évi 

európai uniós társfinanszírozott keretprogram, az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv egyik úgynevezett zászlóshajó programja volt. Ebben a 

szakkollégiumok mint fontos és támogatandó tehetségsegítő intézmények 

nevesítetten is megjelennek. 

A Magyar Géniusz Program mint horizontális program nem valósult meg, 

ugyanakkor a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3. prioritása 

keretében hasonló néven elindult egy elsősorban a közoktatásra 

koncentráló, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által menedzselt program, 

amely tehetséggondozó intézményeket, úgynevezett tehetségpontokat 

támogat és koordinál. E programhoz a szakkollégiumok is 

csatlakozhatnak. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 4. 

felsőoktatási prioritása több konstrukcióban nevesítetten támogatja a 

szakkollégiumokat. 

2011 tavaszán az európai roma stratégia kezdeményezéshez és a 

magyarországi roma stratégiához kapcsolódóan roma szakkollégiumok 

kiemelt támogatása jelent meg fontos ágazati célként, ennek keretében 

külön kiemelt támogatási konstrukciót dolgoztak ki egyházi és állami roma 

szakkollégiumok számára. 

Összességében a különböző ágazati vagy kormányzati célú 

dokumentumokban a szakkollégiumok mint fontos és támogatandó 

felsőoktatási intézmények, egyes esetekben mint „hungarikumok” 

jelennek meg, minden különösebb elvárás nélkül. 

IV.4. A finanszírozás 

Ahogy a szakkollégiumi szabályozás, úgy finanszírozásuk kérdése sem 

tisztázódott egyértelműen az elmúlt 20 évben. 

Az első finanszírozási források a kollégiumi és diákotthoni támogatásokból 

származtak. 1990-től kezdve (egészen 2011-ig) működött a Pro 

Renovanda Cultura Hungariae Kollégiumokért Szakalapítvány. A 

szakalapítvány évente kiírt pályázata a felsőoktatási kollégiumok 

értelmiségformáló szerepét kívánta segíteni, a kollégiumi öntevékeny 
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csoportok működését, rendezvények szervezését, önnevelő közösségi 

megmozdulásokat, kollégiumi hagyományok ápolását támogatta. A 

szakalapítvány kisebb pályázatokkal pártolta a kollégiumok 

társadalmasítását, a hallgatói önkormányzatok erősítését célzó 

törekvéseket, az erre irányuló mozgalmakat. 

Ezzel párhuzamosan néhány évig 1997 és 2001 között a Soros 

Alapítvány külön szakkollégiumi pályázati rendszert működtetett. 

2000–2005 között működött a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány, célja a 

kollégiumok támogatása volt. A pályázatokon a szakkollégiumok nagy 

arányban nyertek. A Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány 2005-ben több 

más közalapítvánnyal együtt beolvadt az Oktatásért Közalapítványba. 

2005–2010 között az Oktatásért Közalapítvány több olyan pályázati 

rendszert működtetetett, amelyre szakkollégiumok pályázhattak: 

tehetséggondozó, diákotthoni és kollégiumi, illetve célzott szakkollégiumi 

pályázatai egyaránt voltak. A pályázat 2010-ben a szakkollégiumokra 

leszűkítve lett meghirdetve. Keretek: 2009: 100 millió Ft, 2010: 50 millió 

Ft. 2010 végén a közalapítvány megszűnt, egyes feladatait a Wekerle 

Sándor Alapkezelő vette át. 

2006-ban jött létre a Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány 

kormányhatározat13 alapján. A Nemzeti Kiválóságokért Közalapítványnak 

kettős célja volt, egyfelől a szakkollégiumok támogatása, másfelől egy 

központi szakkollégium működtetése. A közalapítvány 2007 és 2010 

között kapott költségvetési forrást, ennek ellenére 2006–2010 közötti 

fennállása alatt nem írt ki pályázatot. 2010-ben a közalapítvány 

megszűnt. 

Az elmúlt évtizedben talán a legjelentősebb forrást – a felsőoktatási 

törvény 2003. évi módosítása óta – a külön minisztériumi pályázati 

keret jelentette. A pályázat célja a felsőoktatási szakkollégiumokban folyó 

tehetséggondozási tevékenység támogatása. A szakkollégiumok 

működési tevékenységének támogatására 2003 óta – 2005 és 2006 – 

kivételével minden évben volt költségvetési támogatás külön soron 

megjelenítve az oktatási tárca költségvetésében, és ez alapján 2010-ig a 

pályázat kiírásra került. 

A támogatás az alábbi célokra igényelhető: 

I. Szakmai programokra 

                                                           
13 2062/2006. (III. 27.) Korm. határozat 
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II. Kisebb infrastrukturális beruházásokra, informatikai 

fejlesztésekre 

III. Egyéb működési kiadásokra 

A pályázat a 2005. évi új felsőoktatási törvénnyel sem szűnt meg.14 

2003-ban 30 millió Ft, 2004-ben 15 millió Ft állt rendelkezésre. 2007-ben 

50 millió Ft 28, 2008-ban 47,7 millió Ft 25 nyertes szakkollégium között 

oszlott meg. A 2009. évi szakkollégiumi pályázat lebonyolítási költsége 1,1 

millió Ft volt, a pályázatra fordítható 38,7 millió Ft-ból 32 beérkezett 

pályázat közül 22 támogatására nyílt mód. A 2010. évi szakkollégiumi 

pályázatra fordítható keret már csak 17,87 millió Ft volt, a 34 beérkezett 

pályázatból 8 kapott támogatást. 

2011-ben a költségvetési törvényben önálló szakkollégiumi pályázat és 

külön Szakkollégiumi Kiválósági Központ pályázati forrás is szerepelt. Az 

év közbeni zárolások a szakkollégiumi pályázatok keretét elvonták, a 

Szakkollégiumi Kiválósági Központ pályázat kerete a 2011. nyári 

módosítás után még szerepelt a költségvetésben. 

A finanszírozás új lehetőségei is felbukkantak. Az Európai Unió strukturális 

alapjainak (Európai Szociális Alap, Európai Regionális Fejlesztési Alap) 

2007–2013 közötti tervezési időszaka idején jelentős fejlesztési források 

álltak és állnak rendelkezésre. A felsőoktatási fejlesztéseket a Társadalmi 

Megújulás Operatív Program 4. prioritása tartalmazza (TÁMOP 4.). Az 

európai uniós szabályozásból fakadóan az ÚMFT-források fejlesztéseket, 

illetve K+F tevékenységeket támogathatnak. 

Az európai uniós társfinanszírozott programok elosztási elve területi 

alapon működik, a hat konvergenciarégióban jelentősen több, míg a 

Közép-Magyarországi Régióban (Budapest és Pest megye) kevesebb forrás 

áll rendelkezésre. Ebből fakadóan a már kifutott pályázatok mellett a 

Közép-Magyarországi Régióban további forrás 2011 után már nem áll 

rendelkezésre, vidéki intézményi pályázatok indítására van mód. 

Jelenleg fut a TÁMOP 4.2.2/B Tudományos képzés műhelyeinek 

támogatása című pályázat. A 2009–2010. évi TÁMOP akciótervben 

szereplő konstrukció célzottan támogatja a szakkollégiumok és a 

doktori iskolák kutatási tevékenységeit és szervezeti fejlesztéseit. A 

pályázati felhívás 2010. április 21-én jelent meg. 

                                                           
14 Jogszabályi háttere jelenleg: a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.) 

66. § (4) és (6) bekezdése, valamint a 128. § (1) bekezdés k) pontja. 
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A kiírásra egy felsőoktatási intézmény csak egy pályázatot nyújthat be, 

egy szakkollégium is csak egy pályázatban vehet részt. A keretösszeg: 

8,64 Mrd Ft, arányosított konstrukció volt, azaz az intézmények 

székhelytől függetlenül pályázhattak az egész keretre. A keretösszeg: 

8,64 Mrd Ft volt. A keret 15%-a, azaz közel 1,3 Mrd Ft volt fordítható 

szakkollégiumok fejlesztésére és az ott folyó kutatások támogatására. A 

felsőoktatási intézmények, illetve diákotthont fenntartó intézmények 

székhelytől függetlenül pályázhattak az egész keretre, 15–900 millió Ft 

közötti támogatási igénnyel. A 80 feletti létszámmal rendelkező 

szakkollégiumok 45 millió Ft, a 30–80 közötti hallgatói tagsággal működők 

30 millió Ft, az ennél kisebbek 15 millió Ft támogatási keretre 

pályázhattak. 

A pályázaton első körben 23 intézmény nyert, 6 intézmény tartaléklistán 

jutott pályázathoz. Összesen 14 intézményi pályázat tartalmazott 

szakkollégiumi fejlesztéseket. Gyakorlatilag az összes jelentősebb 

szakkollégium támogatáshoz jutott ezáltal. 

A TDK szakkollégiumi doktori iskola fejlesztéseket támogató pályázata 

előtt is több olyan felsőoktatási pályázat volt, amelyek közvetetten 

támogatták a szakkollégiumokat. 

A TÁMOP 4.2.3 pályázatok a tudományos eredmények 

népszerűsítését támogatták. Az intézményi programok többségében 

szakkollégiumi ismeretterjesztő rendezvények is szerepeltek. 

A TÁMOP 3.4.4 kódjelű, közoktatási korosztályra koncentráló Magyar 

Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program közvetve érinti a szakkollégiumi 

tevékenységeket. A program Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 

Szövetsége által menedzselt kiemelt projekt részének vannak olyan 

szolgáltatásai, rendezvényei, amelyekbe szakkollégiumok 

bekapcsolódhatnak. A program keretében úgynevezett tehetségpontok 

felállítása is zajlik, ezen tehetséggondozó hálózatba több szakkollégium is 

becsatlakozott. 
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V. A szakkollégiumok típusai 

A szakkollégiumi szabályzatokat elemezve, valamint az interjúk alapján az 

a benyomásunk alakult ki, hogy a szakkollégiumok különböző típusait 

elsősorban működtetésük módja választja el egymástól. A különböző 

hagyományok – a népi kollégiumok vagy a klasszikus bentlakásos 

elitképzés – talaján létrejött szakkollégiumok képzési rendszerének 

tartalma vagy az egyetemi, főiskolai képzéshez való viszonya nem 

feltétlenül különbözik, hiszen ezt a képzési területek (inkább humán és 

társadalomtudományok vagy jellemzően reáltudományok területén 

működik-e a szakkollégium), illetve a képzés meghatározó formái – 

például a kurzusrendszerű vagy a tutori – határozzák meg inkább. 

Az alábbiakban három „tiszta” típust igyekszünk bemutatni, amelyek 

alkotóelemei egy-egy szakkollégium esetében keveredhetnek, és az is 

előfordulhat, hogy az évek során egyik típustól a másik felé mozdulnak el. 

V.1. Az egyesületi modell 

Ebbe a típusba tartoznak a gyakran „Rajk típusú” szakkollégiumnak 

nevezett intézmények. Az egyesületi jelleg két aspektusra utal: 

1. A szakkollégium szervezeti felépítését gyakorlatilag az egyesületek 

mintájára alakítják ki. (ld. 2. ábra) 

2. A működést nem csupán azok a célok vezérlik, amelyre a kollégiumot 

létrehozták (elitképzés, értelmiségképzés stb.), hanem egyenlő súllyal 

esnek latba a működésre vonatkozó olyan elvek és értékek, amelyek a 

demokratikus felépítés megőrzésére, a működtetés diszkurzív jellegére 

törekednek. Ilyen tipikus értékek például a mindenre kiterjedő belső 

nyilvánosság vagy az autonómiára való törekvés. 
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E forma kulcsmomentuma az, hogy a szakkollégium tulajdonképpen a 

tagok szövetkezése az intézmény működtetésére. Nem a felsőoktatásban 

megszokott hallgatói önkormányzatot, hanem önigazgató szervezetet 

találunk, amelyben a legfontosabb döntési jogkörök – a szervezeti keretek 

alakítása, célok kijelölése – mindvégig a tagok egészét jelentő 

közgyűlésnél maradnak. A 2. ábrán látjuk, hogy a különböző kinevezési-

utasítási jogkörök meglehetősen kuszák lehetnek, hiszen a közgyűlés 

gyakorlatilag minden döntésbe beleszólhat. Ugyanakkor az utasítási jog 

ezekben a szervezetekben nem jelenik meg igazán élesen a nagyfokú 

önkéntesség miatt, inkább koordinációról beszélhetünk. 

A legtöbb egyesületi típusú szakkollégium egyetemeken jön létre, kisebb 

részben ténylegesen egyesületként. Az első esetben a fenntartó 

megjelenése a tiszta egyesületi működést csorbíthatja. A felsőoktatási 

intézményekben működő szakkollégiumoknak általában van oktató 

igazgatójuk, vezetőtanáruk, akinek kinevezési jogát a felsőoktatási 

intézmény (vagy annak valamely nagyobb szervezeti egységének) 

vezetője gyakorolhatja, és aki felé az anyagi és szakmai felelősséggel 

tartozik. Rendszerint a kinevezéshez a közgyűlés hozzájárulása, 

egyetértése is szükséges. 

Állandó és eseti bizottságok, önkéntesen 

dolgozó tagok 

KÖZGYŰLÉS (KÜLDÖTTGYŰLÉS) 

TITKÁR 

ADMINISZTRÁCIÓ 

FELSŐOKT. 

INTÉZMÉNY/ 

FENNTARTÓ 

IGAZGATÓ/ 
IGAZGATÓHE-
LYETTESEK 

VÁLASZTMÁNY 

2. ábra. Az egyesületi struktúra 
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Ugyanakkor az igazgató szerepe általában nem túl jelentős. Rendszerint 

tagja a közgyűlés által választott, többségében hallgatókból álló operatív 

vezető testületnek (diákbizottság, választmány, diáktanács stb.) és a 

közgyűlésnek, ahol egy szavazati joggal rendelkezik, de feladata 

elsősorban a szakkollégium hivatalos reprezentációjával, hivatalos 

fórumokon való megjelenésével függ össze. 

A működésre nagyobb hatással van az, hogy a fenntartó bizonyos 

forrásokat biztosít. A legtöbb konfliktus az ezek feletti rendelkezés 

jogából, illetve a működési logikák különbözőségéből fakad. A 

hatékonyságra törekvő, sokkal nagyobb méretű egyetem nehezen 

tolerálja a szakkollégium működésének diszkurzív szempontjait. Egyes, 

hirtelen döntési helyzetekben az egyetemi, főiskolai vezető úgy érezheti, 

hogy a szakkollégiumi döntéshozatal lassú és körülményes, míg a 

szakkollégium tagjai a rugalmas, sok esetben kevésbé formális 

döntéshozatali mechanizmusaik miatt a nagy bürokratikus szervezet 

működését látják lassúnak és nehezen kiszámíthatónak. 

Emellett sokszor hiányzik az adminisztratív személyzet, még a nagyobb 

méretű kollégiumok esetében is, részben az erre fordítható források 

hiánya, részben a magas hallgatói részvételre törekvő működési logika 

miatt. 

E szakkollégiumok szabályzatai egyszerre rendelkeznek a működés 

kérdéseiről, a szakmai munka szervezéséről és annak értékeléséről, az 

önigazgatás módjáról, mivel ezek szorosan összefüggnek egymással. 

V.2. A „kisegyetemi” modell 

A kisegyetemi modellt az Eötvös Collegium hagyományaira építő 

kollégiumok igyekeznek követni. Ebben az esetben a fő célkitűzés a 

tehetséggondozás, elitképzés, azaz a formális képzést kiegészítő, abból 

mélyebb és több tudást nyújtó, de alapvetően hagyományos egyetemi 

rendszerű tudásátadás. 
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A francia école-ok mintájára létrejövő Eötvös Collegium valóban kisméretű 

egyetemként – önálló tanári karral, önálló kurzusokkal – működött, és 

tanulmányaik végén egyetemi diplomát kaptak kézhez a növendékek. Az 

önálló tanári kar és a teljesen elkülönülő képzés mára eltűnt (bár az 

interjúkban célként megjelenik), és az Eötvös Collegium, illetve a példáját 

követő többi intézmény alapvetően kiegészítő képzést nyújtanak. Ebben 

az esetben nem a hallgatók, hanem az egyetem vagy az oktatók egy köre 

határozza el, hogy tehetséggondozó intézményként szakkollégiumot 

létesít. Rendszerint egyetemi oktatók köre a kezdeményező, s e kör, 

illetve az általuk felkért tekintélyes egyetemi, főiskolai tanárok alkotják 

azt a testületet, amely a stratégiai kérdésekben dönt, és megválasztja – 

vagy javasolja – az igazgató személyét. Ez a testület egyben mintegy 

szakmai segítséget és felügyeletet is hivatott nyújtani a kollégiumnak. 

Az önkormányzatiság ebben az esetben klasszikus, az egyetemi hallgatói 

önkormányzathoz hasonló jelentéssel bír. Azaz a hallgatók – akik 

alapvetően célcsoportját jelentik a szakkollégiumi szolgáltatásoknak, nem 

pedig működtetői a kollégiumnak – érdekképviseleti szerepet gyakorló 

önkormányzati testületet választanak (diákbizottság, választmány). Az 

önkormányzat tagokat delegálhat az operatív vezetésért felelős, az 

igazgatóból és az általa kinevezett, megbízott igazgatóhelyettesekből, 

tisztségviselőkből álló testületbe. Ebben a testületben a hallgatók 

többnyire kisebbségben vannak. 

Baráti Kör/Tanári Testület 

Igazgatóság/ve-

zetőség 

Igazgató 

Hallgatók Közgyűlése 

VÁLASZTMÁNY 

ADMINISZTRÁCIÓ 

FENNTARTÓ 
3. ábra. A „kisegyetemi” modell 
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Ezeknek az intézményeknek a működési szabályzataiban élesen 

elválaszthatóak a működtetés, működés kérdései, a szakmai teljesítmény 

és annak megítélése, valamint a hallgatói képviselet kérdései. Több 

esetben az önkormányzatra vonatkozó kérdéseket külön szabályzat 

rendezi. 

V.3. A fenntartó kollégiuma 

A harmadik modellben az előző két típusú működési struktúrával 

találkozunk. Rendszerint a fenntartó – sok esetben egyházi vagy nem 

felsőoktatási intézmény, költségvetési szerv – úgy dönt, hogy olyan 

kollégiumot hoz létre, vagy a meglévőt úgy alakítja át, hogy az támogassa 

az ott lakók tanulmányait. Nem csupán jobb infrastrukturális feltételekkel, 

hanem olyan extrakurikurális és más szakmai tevékenységekkel, amelyek 

mélyebb vagy szélesebb tudást biztosíthatnak. 

A felelősségi és hatásköri viszonyok ebben az esetben egyértelműek: A 

fenntartó nevezi ki az intézményvezetőt, aki az intézményen belül 

gyakorolja a munkáltatói és a további kinevezési jogokat. Ez esetben az 

igazgató vagy az általa összeállított igazgatóság gyakorolja a legfőbb 

döntéshozói jogokat – néhány alapvető, a fenntartó hatáskörébe tartozó 

döntésen kívül, mint a kollégium megszüntetése, a fenntartótól származó 

költségvetés összege stb. –, és az operatív működtetésért is felel. 

A hallgatói önkormányzat ebben az esetben a kisegyetemi modellhez 

hasonlóan érdekképviseleti szerepet tölt be. Sokszor előfordul, hogy az 

előző modellhez hasonlóan a hallgatók 1-2 tagot delegálnak a 

vezetőségbe, ugyanakkor abban soha nem érik el a többséget. 
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VI. A szakkollégiumok alapvető jellemzői 

A következő fejezetben bemutatjuk a szakkollégiumi szféra alapvető 

jellemzőit (terület, településtípus, fenntartó és működési forma), valamint 

a képzési területek szerinti megoszlását. Ezen belül ismertetjük az 

Oktatási Hivatal regisztrációs listájáról és az ezt kiegészítő gyűjtésből, 

valamint – ezzel összehasonlítva – a kérdőíves adatfelvételből származó 

eredményeket. 

A fejezet második részében a hallgatói felmérésből származó minta 

alapjellemzőit – nem és életkor, felvétel éve, képzési területek – 

ismertetjük. 

VI.1. Szervezeti jellemzők 

VI.1.1. A szakkollégiumok területi megoszlása 

A szakkollégiumok tevékenysége minden esetben igen sok szállal kötődik 

felsőoktatási intézményekhez. Ezért aztán nem is csodálkozhatunk, ha 

nem találunk olyan szakkollégiumot, amely ne egy-egy főiskola vagy 

egyetem városában (illetve olyan városban, amelyben főiskolai vagy 

egyetemi kar működik) lenne fellelhető. A 132 szakkollégium adatait 

tartalmazó adatbázisunkban voltak persze olyanok, amelyekről nem 

lehetett megállapítani, mely településre vannak bejegyezve, ám a 132 

közül 114-ről rendelkezünk erre vonatkozó megbízható adatokkal. 

Amennyiben azt vizsgáljuk, mely területi egységek rendelkeznek működő 

szakkollégiummal, akkor megállapíthatjuk, hogy az ország minden 

régiójában található ilyen intézmény, a 19 megyéből pedig 15-ben. Ennek 

megfelelően országos hálózatról beszélhetünk. Települési szinten 15 olyan 

megyei jogú város van a 23-ból, amely büszkélkedhet azzal, hogy 

határain belül szakkollégium működik, de ezek közül nem mind 

megyeszékhely. A legnagyobb városaink közül mindössze Miskolcon, 

Békéscsabán, Kaposváron és Szekszárdon nincs (legalábbis az 

adatbázisunk szerint), viszont hét egyéb megyei jogú városban (Baján, 

Gödöllőn, Gyöngyösön, Pannonhalmán, Pápán, Piliscsabán és 

Sárospatakon) van szakkollégium, néhány helyen nem is csak egy. 

Amennyiben nemcsak azt vizsgáljuk, hogy mely településeken van 

szakkollégium, hanem azt is, hogy hol mennyi működik, már jelentős 

különbségeket tárhatunk fel. Jellemző, bár cseppet sem meglepő, hogy a 

nagyobb felsőoktatási intézményekkel rendelkező városokban (Budapest, 
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Pécs, Debrecen, Győr és Szeged) találjuk a legtöbb szakkollégiumot. Ez 

alól is akadhat persze kivétel, gondoljunk csak Miskolc vagy Kaposvár 

példájára! 

5. ábra. Szakkollégiummal rendelkező városok területi megoszlása 

dokumentumelemzésünk és a kérdőívek alapján 

 

Ha a szakkollégiumok területi eloszlását nézzük – a 132-es lista alapján –, 

azt látjuk, hogy a fővárosban található azok több mint harmada. Ez 

nagyjából megfelel a felsőoktatásban tapasztalt koncentráció arányának, 

hiszen 2007-ben a hallgatók 39,9%-a tanult Budapesten (Rechnitzer, 

2009). Budapest után Pécs jön, jócskán lemaradva (a szakkollégiumok 

tizedével), majd Debrecen, Győr és Szeged (utóbbi hét bejegyzett 

szakkollégiummal) következik a sorban. A többiek egy és három közötti 

számmal követik a legnagyobb egyetemi városokat. Tehát a 

szakkollégiumok száma követni látszik az adott városban tanuló, 

felsőoktatásban részt vevő hallgatók számát. 

2. táblázat. Szakkollégiumok települések szerinti megoszlása a gyűjtés (lista) 
és a kérdőívek alapján 

Település 

Lista Kérdőíves adatbázis 

Elemszám a 

listában 
Arány Elemszám Arány 



 

39 
 

Település 

Lista Kérdőíves adatbázis 

Elemszám a 

listában 
Arány Elemszám Arány 

Budapest 46 34,85% 21 43,75% 

Pécs 11 8,33% 3 6,25% 

Debrecen 9 6,82% 7 14,58% 

Győr 8 6,06% 2 4,17% 

Szeged 7 5,30% 2 4,17% 

Dunaújváros 6 4,55% 1 2,08% 

Gödöllő 3 2,27% 1 2,08% 

Sárospatak 3 2,27%  0,00% 

Sopron 3 2,27% 1 2,08% 

Baja 2 1,52% 1 2,08% 

Eger 2 1,52% 1 2,08% 

Piliscsaba 2 1,52% 2 4,17% 

Veszprém 2 1,52%   

Gyöngyös 1 0,76%   

Kecskemét 1 0,76% 1 2,08% 

Nyíregyháza 1 0,76% 1 2,08% 

Pannonhalma 1 0,76%   

Pápa 1 0,76%   

Salgótarján 1 0,76%   

Székesfehérvár 1 0,76%   

Szolnok 1 0,76% 1 2,08% 

Tatabánya 1 0,76% 1 2,08% 
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Település 

Lista Kérdőíves adatbázis 

Elemszám a 

listában 
Arány Elemszám Arány 

Zalaegerszeg 1 0,76%   

Szombathely   2 4,17% 

Nincs adat 18 13,64%   

Összesen 132 100% 48 100% 

Amennyiben vetünk egy pillantást a szakkollégiumokhoz kiküldött 

kérdőívek beérkezett adataira, hasonló eloszlást és sorrendet 

tapasztalunk. Bár innen nem egészen félszáz adatunk van csupán, 

láthatjuk, hogy a szakkollégiumok kevesebb mint fele Budapesten, közel 

felük megyei jogú városban vagy megyeszékhelyen, ezenfelül a 

szakkollégiumok mintegy 10%-a kisebb városokban található. A 

megyeszékhelyek sorát Debrecen vezeti hét szakkollégiummal (ez a 

válaszadó szakkollégiumok 14,6%-át jelenti), őt Pécs követi hárommal, a 

maradék 13 város pedig egy-két szakkollégiummal került az 

adatbázisunkba. Ha azonban településtípusonként csoportosítjuk a 

városokat, akkor a két adathalmaz egyszerre hasonló alakot ölt. Amint az 

a 2. táblázat számadataiból is látszik, ami a szakkollégiumok 

településtípusok szerinti eloszlását illeti, kérdőíves adatfelvételünk 

eredményei nagy hasonlóságot mutatnak a rendelkezésünkre álló korábbi 

adatbázisból nyert számokkal. A megyei jogú városok összességében 

valamennyivel több szakkollégiummal rendelkeznek, mint Budapest 

egymaga, és minden tízedik szakkollégium található ezeknél „kisebb” 

településen. 

3. táblázat. Szakkollégiumok településtípusok szerinti megoszlása 

 Lista Kérdőív Átlag 

Főváros 40% 44% 42% 

Megyeszékhely, megyei jogú város 48% 48% 48% 

Egyéb városok 12% 8% 10% 
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 Lista Kérdőív Átlag 

Összesen 100% 100%  

VI.1.2. A szakkollégiumok fenntartói és működési formája 

Szakkollégiumainkat alapvetően három nagy csoportba sorolhatjuk be 

aszerint, hogy milyen fenntartói szerkezetben működnek. 

A) A fenntartó egy (állami vagy egyházi) felsőoktatási intézmény 

A legelterjedtebb fenntartói forma. A rendszerváltás előtt alakult, nagy 

presztízsű szakkollégiumok kivétel nélkül ilyenek, és a legtöbb azóta 

alakult kollégium is ebbe a csoportba tartozik. A teljes, 132-es lista 

83,3%-a tartozik ide (igaz, ebben később kiszűrt felsőoktatási kollégiumok 

is vannak). A regisztrált 95 intézmény majdnem két ötödének, míg a 

kérdőíves adatbázisunkban szereplő szakkollégiumok majdnem 2/3-ának 

a fenntartója felsőoktatási intézmény. A reális arány feltehetően ez utóbbi, 

mivel a dokumentumelemzéssel megvizsgált szakkollégiumok között is 

hasonló arányban találtunk felsőoktatási intézmények által működtetett 

szakkollégiumokat. 

B) A fenntartó valamilyen, a felsőoktatás intézményrendszerétől 

elkülönülő szervezet 

Ebben a fenntartói csoportban költségvetési intézmények (pl. Balassi 

Intézet) és egyházi szervezetek (szerzetesrendek, alapítványok) 

szerepelnek. Az általuk fenntartott kollégiumok közösen az összes 

szakkollégium 10–20 százalékát teszik ki, attól függőn, hogy a teljes 

listát, a regisztrált szervezeteket vagy a kérdőíves adatbázist vizsgáljuk. A 

kérdőíves adatbázisban kiegyenlítődik az állam-egyház mérleg: öt-öt 

egyház vagy egyházi szervezet, illetve nem egyetemi költségvetési szerv 

alá tartozó kollégium szerepel benne. 

C) Egyesületek 

A harmadik csoportot az a néhány szakkollégium alkotja, amely 

semmilyen intézmény alá nem tartozik, hanem egyesületi formában, 

közhasznú szervezetként üzemel.15 Ezek a szakkollégiumok hallgatók által 

fenntartott szervezetek, és a felsőoktatási intézményektől való 

                                                           
15 Bár sok, nem ebbe a kategóriába tartozó szakkollégium is létrehozott a fenntartótól 

független civil szervezetet. 
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különállásuk nem jár együtt a kapcsolatok megszűnésével, de az 

egyetemtől való jogi – és részben gazdasági – függésük megszűnésével 

igen. Ez azonban arra is választ ad, hogy miért ilyen kevés az efféle 

formában működő szakkollégium: ezek ugyanis a gazdasági 

függetlenséggel párhuzamosan viszonylagos gazdasági stabilitásukat is 

feladják, tevékenységeiket kizárólag felajánlásokból, tagi 

hozzájárulásokból és a közhasznú szervezetek számára is meghirdetett 

pályázatokból finanszírozzák. A kérdőíves kutatásunk adataiból úgy tűnik, 

hogy az egyesület által működtetett szakkollégiumok az összes 

szakkollégiumnak az előző csoportnál valamivel nagyobb hányadát, 15%-

át teszik ki. 

Ugyan van ezek között olyan is, amelyik világosan egy adott felsőoktatási 

intézményhez köti magát, mégis azt nyilatkozta, hogy egyesületi 

fenntartású. Ez az esetek egy részében, például a BME Építész 

Szakkollégiumban világos viszonyokat jelöl ki, hiszen nincsenek 

férőhelyei, másutt azonban a szakkollégiumi férőhelyeket az egyetem 

adja. Ezekben az esetekben még a szabályzatok alapján sem mindig 

dönthető el tisztán a fenntartói forma. 

Kérdőíves kutatásunkban mindemellett előfordult még egy „egyéb” 

elnevezésű kategória, ahova egyetlen, olyan szakkollégium került, 

amelyet több szervezet közösen üzemeltet. 

A működési forma sok esetben szorosan összefügg a fenntartói formával. 

A felsőoktatási intézmények szakkollégiumai felsőoktatási kollégiumként 

vagy egy egyetemi, főiskolai kollégium részeként működnek, a 

költségvetési intézmények és egyházi szervezetek diákotthonokat 

tartanak fenn. Mindössze hat olyan kollégium van a kérdőíves 

adatbázisban, amely nem rendelkezik férőhelyekkel, leginkább az 

egyesületi fenntartású szakkollégiumok között. 

4. táblázat. A szakkollégiumok megoszlása fenntartóik szerint 

 Teljes lista Regisztrált 

intézmények 

Intézményi 

kérdőív 

Felsőoktatási intézmény 83,3% 76,8% 62,5% 

Egyéb költségvetési szerv 3,0% 4,2% 10,4% 

Egyház, egyházi szervezet 8,3% 11,6% 10,4% 
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 Teljes lista Regisztrált 

intézmények 

Intézményi 

kérdőív 

Egyesület, alapítvány 5,3% 7,4% 14,6% 

Egyéb 0,0% 0,0% 2,1% 

Összesen 100% (N=132) 100%(N=95) 100% (N=48) 

A szakkollégiumi forma rugalmasságát, ugyanakkor 

tisztázatlanságát jelzi, hogy a válaszadó 48 kollégium harmada 

(31,3%) arra a kérdésünkre, hogy „Mi a szakkollégium működési 

formája?”, az „egyéb” választ jelölte meg (válaszlehetőségként a 

diákotthon, egyetemi kollégium, egyesület és egyéb szerepelt). Ez 

a válasz sokféle működési formát takarhat, amelyekben a közös az, hogy 

a szakkollégium hivatalosan önálló szervezeti egységként nem létezik. 

Annak az egyetemnek vagy főiskolának, illetve valamely karának 

informálisan létrehozott műhelye, amely vagy biztosít kollégiumi 

elhelyezést, vagy nem (rendszerint biztosít). E szakkollégiumok valamely 

egyetemi kollégium részeként működnek, önálló épülettel nem 

rendelkeznek, és így épületfenntartói feladatokat sem látnak el. Az 

interjúkból és szabályzatokból az is kiderül, hogy a hivatalos alapítás és a 

kollégiumi férőhelyekkel való rendelkezés sem jár együtt a tisztázott 

helyzettel: egy-egy intézmény szakkollégiumai különböző státuszban 

lehetnek. Az ELTE szakkollégiumai közül némelyik önálló épülettel 

rendelkező, önálló gazdálkodási egység, míg mások hivatalosan létező 

szervezeti egységek, önálló gazdálkodási jogok nélkül. A többi nagy 

egyetemen (Debreceni Egyetemen, BME-n, Corvinuson) szintén többféle 

szakkollégiumi forma fordul elő eltérő szervezeti státuszban. 

5. táblázat. A működési forma, az intézményi kérdőívek alapján 

(arány és esetszám) 

 Arány (Db) 

Kollégium 52,1% (25) 

Diákotthon 6,3% (3) 

Egyesület 10,4% (5) 
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Egyéb 31,1% (15) 

N 100% (48) 

VI.1.3. Képzési területek 

A magyarországi szakkollégiumok egyik leginkább kézzelfogható 

differenciálódási síkja a képzési területeik mentén való elkülönülésük. A 

szakkollégiumok munkája és szakmai rendje is nagymértékben változik 

aszerint, hogy melyik tudományos diszciplína milyen jellegű 

tevékenységet vár el művelőitől. Egy műszaki vagy informatikai jellegű 

képzést nyújtó szakkollégium például inkább a fejlesztő tevékenységre 

fókuszál, míg adott esetben egy bölcsészettudományra specializálódott 

szakkollégium jellemzően kutatótevékenységet vár el tagjaitól. Ettől 

függetlenül a szakkollégiumok közötti szakterületi differenciálódás nem 

annyira jellemző, mint gondolnánk. A 132 kollégiumot tartalmazó listából 

48-ról (vagyis durván a harmadukról) nem rendelkezünk a képzési 

területre vonatkozó információval. További negyedük esetében nincs 

meghatározó diszciplína, amely mellett elköteleződnek, vagy pedig 

háromnál több képzési területet neveznek meg. Ezek a diverz képzési 

profilú, „nem meghatározható” szakterületű szakkollégiumok lehetnek 

egyfelől olyan sok főt befogadó intézmények, amelyek alapvetően inkább 

az egyéni kutatómunkára építenek, és/vagy a multidiszciplinaritás16 

jegyében jóval szélesebb spektrumban hirdetnek meg a többiekhez képest 

több kurzust. Másfelől lehet, hogy egyszerűen csak olyan kollégiumokról 

vagy diákotthonokról van szó, amelyek a bentlakásért cserébe várnak el 

az itt lakóktól bármilyen, a saját szakukhoz kötődő plusztevékenységet. 

48 szakkollégium pontosan megadta, milyen képzési területről vagy 

területekről érkező hallgatók jelentkezésére számít. Közülük 12-nek 

képzési területet jelölt meg, így összesen – egy képzési területet egy 

megfigyelési egységként kezelve – 60 szakterületre vonatkozó adat 

elemzését végeztük el. Bár a szakterületenkénti működés 

egyenlőtlenül oszlik el, mégis valamennyi képzési területen 

találtunk legalább egy szakkollégiumot. A nemzetvédelmi, a 

sporttudományi és a művészetközvetítési területen csupán egy-egy 

szakkollégium működik, igaz, hogy ezeken a területeken kevés 

felsőoktatási intézményt is találunk, de így az ilyen irányban érdeklődő 

                                                           
16 Multidiszciplináris szakkollégiumnak tekintjük a több képzési területen működő 

szakkollégiumokat. 
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hallgatók is találhatnak maguknak lehetőséget az egyetemi képzéseiknél 

elmélyültebb, szakkollégiumi keretek között folyó, szervezett szakmai 

munkára. 

Amellett, hogy minden szakterület képviselteti magát, az eloszlásuk, mint 

említettük, igen egyenlőtlen. Az orvostudományi, a jogi, illetve az 

informatikai képzési terület jelentős mértékben alulreprezentált, 

amennyiben akár az egyetemi képzési rendszerbeli arányukkal, akár az 

úgynevezett „piaci igényekkel” – értsük ez alatt akár a tudományos életet 

mint piacot – vetjük össze. Hasonlóan aránytalanul kevés szakkollégium 

alakult a pedagógia, illetve a természettudományok területén. Ezzel 

ellentétben a gazdaság-, a társadalom- vagy részben a műszaki 

tudományokat művelő szakkollégiumokat felülreprezentáltnak 

mondhatjuk. A gazdaság- és társadalomtudományi szakterületen működő 

szakkollégiumok között Budapesten a potenciális felvételizőkért, a 

szakmai elismerésért való verseny is megfigyelhető. Meg kell említeni, 

hogy a több képzési területen is működő szakkollégiumok a legtöbb 

esetben a társadalomtudományok terén is jelen vannak, ami 

megmagyarázza a felülreprezentáltságot. 

Ha az interdiszciplinaritás17 kérdéskörét szeretnénk körbejárni, fontos 

megjegyezni, hogy a fentiekben nem diszciplínákról, hanem képzési 

területekről beszéltünk, amely az előbbinél jóval tágabb fogalmat jelöl. 

Bár a felsorolt szakkollégiumok többsége jórészt egyetlen területre 

specializálódott, ez önmagában még nem jelenti azt, hogy ne felelnének 

meg a Szakkollégiumi Chartában deklarált, a tudományágak közötti 

párbeszédet elősegítő jellegnek. Azért mondhatjuk ezt, mert egy-egy 

képzési területen belül számos diszciplína létezik, a szakkollégiumok pedig 

szinte kivétel nélkül kifejezetten támogatják, hogy tagjaik a képzési 

területen belül a legszélesebb spektrumban végezzenek (egymással vagy 

önállóan) tudományos tevékenységet. Bár vannak szakkollégiumok, 

amelyek kifejezetten megszabják, mely karok vagy szakok hallgatóira 

kíváncsiak, számos szakkollégium csak a saját területe iránti érdeklődést 

várja el tagjaitól és tagjelöltjeitől, jöjjenek bármilyen messziről is. Így 

csupán a szakkollégium képzési rendszere fűződik egy kifejezett 

tudományághoz, tagjaik egyetemi képzéseiket tekintve igen sokszínűek is 

lehetnek. 

                                                           
17 Interdiszciplinaritásnak a különböző tudományos diszciplínák (pl. szociológia és 

antropológia, biológia és fizika) közös oktatását, hallgatóik közös munkáját nevezzük. 
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6. táblázat. Szakkollégiumok megoszlása képzési területeik száma szerint, a 

kérdőívek alapján 

Képzési területei 

száma 

Esetszám Arány (%) 

1 7 14,6 

2 13 27,1 

3 5 10,4 

4 10 20,8 

5 3 6,3 

6 5 10,4 

7 3 6,3 

9 1 2,1 

11 1 2,1 

összesen 48 100,0 

A kérdőíves kutatásunk eredménye nagyban módosíthatja a fentiekben, a 

szabályzatok és honlapok vizsgálata során kialakult képet. A 48 válaszadó 

szakkollégium közül egyetlen sem volt, amelyik ne nevezte volna meg a 

képzési területek meghatározott körét. A legtöbb szak képviselőjét 

megcélzó szakkollégium 11 képzési terület hallgatóit fogadja. A korábbi 

adatbázissal azonban egyezik abban, hogy minden képzési terület 

hallgatójának megvan a lehetősége, hogy szakkollégista legyen. A 6. 

táblázatunk alapján látszik, hogy leggyakoribb a két képzési területű 

szakkollégiumok előfordulása, ugyanennyi van a „három- vagy 

négyszakos” szakkollégiumokból is, és az egy képzési területűek száma 

ennél jóval alacsonyabb, csupán minden tizedik szakkollégium ennyire 

„specializálódott”. Az öt-hat vagy még ennél is több képzési területűek 

vélhetően jórészt nem véletlenül kerültek a korábbi adatbázisunknál a 

„nem meghatározható” kategóriába: itt jórészt nem is az a kérdés, hogy 

kiket engednek be, csak azokat válogatták ki a kapott listánkról, akiknek a 

taggá válása, bár engedélyezett, de nem javasolt, vagy legalábbis nem 

megszokott. 

Az említett szakterületbeli aránytalanságok a kérdőíves adatok 

szemrevételezése után némiképp csökkenni látszanak. A 48 szakkollégium 

összesen 169 szakterület hallgatóit várja, és ezen 169-ből arányaiban 

jóval több helyet foglalnak el például a korábban „alulreprezentáltnak” 

minősített szakok, mint a bölcsészettudományok, a természettudományok 

és az informatika. Továbbra sem változott azonban az, hogy az 

orvostudományok művelőinek kevés szakkollégium áll rendelkezésére. A 

gazdaságtudományok hallgatóira specializálódott szakkollégiumok aránya 

csökkent az előző adatbázishoz képest (18-ról 11 százalékra), a 

társadalomtudományi képzési terület viszont megőrizte „vezető 
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pozícióját”, sőt a maga 18 százalékával (vagyis azzal, hogy a 

szakkollégiumok 18 százaléka számít az ilyen szakok hallgatóira) abszolút 

listavezetővé vált. Megint fontos megjegyezni, hogy kevés, kifejezetten a 

társadalomtudományokra specializálódott szakkollégium létezik, a 

kedvező pozíció annak köszönhető, hogy sok szakkollégium állítja párba 

más szakokkal ezt a képzési területet. 

Egy szakkollégium tehát leggyakrabban 2–4 területen nyújt képzést 

tagjainak, és csupán hét olyan intézmény akad, amely egy adott területre 

specializálódott. Az egyes szakkollégiumok képzési területeinek 

összetétele igen változó, bár némely esetekben az összefüggések – az 

alacsony mintanagyság ellenére – statisztikailag is kimutathatóak. A 

gazdaság- és társadalomtudomány – mint arról szó volt – gyakran jár 

egymással kéz a kézben, csakúgy, mint a művészetközvetítés a 

pedagógiával, de ezen összefüggések mégsem annyira számottevőek, és 

statisztikailag nem, csupán „ránézésre” kimutathatóak. Ennél jelentősebb 

az összefüggés a bölcsészettudomány és a társadalomtudomány, valamint 

a természettudomány és az informatikai képzés között.18 Ezek egymással 

közepesen erős, szignifikáns kapcsolatban állnak, ami azt jelenti, hogy 

ahol az egyik képzési terület megtalálható, ott igen gyakran a másik is 

előfordul. Ez talán nem is lehet annyira meglepő, tekintve, hogy az 

informatika a természettudományok sorából nőtte ki magát önálló 

diszciplínává, míg a társadalomtudományokat még ma is igen gyakran 

sorolják a bölcsészettudományok közé. Ezeknél kicsit meglepőbb az 

összefüggés két másik terület között: a jogi és a gazdaságtudományi 

képzési terület között is tapasztalható szignifikáns, közepesen erős 

összefüggés, méghozzá negatív irányban!19 Ez azt jelenti, hogy ha 

valamelyik szakkollégium jogi képzést indít, ott a 

gazdaságtudományoknak jóval kisebb eséllyel jut már csak hely, mint 

bármely más tudományterületnek, és fordítva. A többi tudományterület 

között nem található kimutatható összefüggés, általánosan jellemző, hogy 

szinte bármilyen kombinációban előfordulhatnak a szakkollégiumok 

képzési rendszerén belül. 

7. táblázat. Képzési területek megoszlása a dokumentumok és a kérdőívek 

adatai alapján 

  Szabályzatok 

alapján 

Intézményi 

kérdőív 

agrár 7 5 

bölcsészettudomány 5 17 

                                                           
18 Korrelációs együtthatók: +0,394, illetve +0,576 (!) 
19 Korrelációs együttható: -0,304 
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  Szabályzatok 

alapján 

Intézményi 

kérdőív 

társadalomtudomány 10 30 

informatika 3 17 

jogi és igazgatási 3 7 

nemzetvédelmi és katonai 1 1 

gazdaságtudományok 11 18 

műszaki  9 10 

orvos- és 

egészségtudományi 

2 3 

pedagógus 2 10 

természettudomány 3 21 

sporttudomány 1 6 

művészet 2 11 

művészetközvetítés 1 8 

hitéleti  5 

Összesen 60 169 

VI.1.4. A szakkollégiumok mérete és a tagsági viszonyok 

Az alábbiakban megvizsgáljuk, hogy adatbázisaink alapján hány 

szakkollégiumi férőhelyről, illetve szakkollégiumi tagról beszélhetünk ma. 

A regisztrált szervezetek megadták a kollégiumi férőhelyek számát, amit a 

nem regisztrált szervezetek esetében is igyekeztünk begyűjteni. Ehhez 

hasonlóan gyűjtöttük az aktív tagok, illetve szeniorok számát is. Mind a 

férőhelyek számára, mind a tagság létszámára rákérdeztünk az 

intézményi kérdőívben is. 

A férőhelyek és a taglétszám megállapításánál egy tisztított listát 

veszünk figyelembe, amelyből a normál, szakmai munkát nem végző 

kollégiumnak bizonyuló intézményeket kivettük. (Ezekkel együtt 18 000-

nél is több férőhellyel kellene számolnunk, ami irreálisan magas szám.) A 

kollégiumi férőhelyek számáról 58, az aktív tagok számáról 51, az egyéb 

tagok számáról pedig 29 kollégium esetében rendelkezünk információval a 

gyűjtés alapján. A 2010/2011-es tanévre vonatkozóan mind a 48 

válaszadó kollégium megadta a kért adatokat. 

8. táblázat. Szakkollégiumi férőhelyek, tagok száma 

 Teljes lista Az intézményi kérdőív alapján 

Férőhelyek száma 4633 295220 

Aktív tagok száma 2765 2704 

                                                           
20 Emellett van egy kollégium, amelyik annyi férőhelyet kap, amennyire szüksége van. 
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Egyéb (szenior vagy már végzett) 

tagok száma 

1004 579 

Összes tag 3769 3283 

A két adatbázis alapján nagyságrendileg azonosítani lehet a 

szakkollégisták létszámát. A kérdőíves adatbázist kiegészítve a 

regisztrációs vagy a gyűjtésből származó adatokkal, 66 kollégium 

tagságáról kaphatunk képet. Ezeknek összesen 4241 tagja van, ami 

átlagosan 64-65 tagot jelent. Biztosak lehetünk azonban abban, hogy a 

kimaradó kollégiumok jelentős része ennél jóval kisebb, így amennyiben 

90-100 szakkollégiummal és a fennmaradó körülbelül 30 kollégium 

esetében átlagosan 30 fős taglétszámmal számolunk, 5500-6000 

szakkollégistáról lehet szó. Ez a nappali tagozatra beiratkozott 

felsőoktatási hallgatók 2-2,5%-át jelentette az előző tanévben 

(Kállai, 2011 alapján). 

A szakkollégiumokat túlnyomórészt azonos státuszú hallgatók 

alkotják, akiket az adott szakkollégium szabályai alapján értelmezett 

azonos jogok illetik meg. Sok szakkollégiumban fordul elő azonban a 

„rendes tagság” mellett egyéb státusz is. Az intézményeknek eljuttatott 

kérdőívekben ennek három típusára kérdeztünk rá: a rendes tagok mellett 

megkülönböztettük a kollégium épületében nem bentlakó 

szakkollégistákat; passzív státuszban lévő, halasztó tagokat, valamint a 

már végzett, de más (például szeniori) státuszban a szakkollégium 

életében részt vevő tagokat. Az eredmények alapján azt mondhatjuk: egy 

„átlagos” szakkollégium tagjainak létszáma körülbelül hetven fő, 

akik közül valamivel több mint tucatnyian vannak olyanok, akik 

már végeztek szakkollégiumi és/vagy egyetemi tanulmányaikkal, 

de a kollégium életében továbbra is aktívan részt vesznek, például 

szeniorként vagy tiszteletbeli tagként. A passzív tagság – mely 

definíció szerint hasonlít az egyetemi passzív státuszhoz, amennyiben 

ezeknek a tagoknak egy-két félévig nem kötelező részt venni a 

szakkollégium tanulmányi, illetve szervezeti életében – igen kis létszámú, 

a szakkollégiumok felében egyáltalán nincs ilyen státuszú tag. A 

szakkollégium aktív tagjaként kollégiumi elhelyezést nem kérők száma 

átlagosan húsz fő szakkollégiumonként, hatot leszámítva mindenhol akad 

ilyen pozíciójú tag. Mindezek az adatok az elmúlt négy év során nem 

sokat változtak. 
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9. táblázat. Szakkollégiumok taglétszámainak átlaga státuszok és tanévek 

szerint (fő) 

 összes tag bejáró tagok passzív tagok végzett 

aktívak 

2010–2011 64,30 22,36 2,13 14,44 

2009–2010 70,35 16,43 2,64 16,80 

2008–2009 72,13 21,96 1,83 17,34 

2007–2008 73,23 16,30 1,85 16,17 

Átlag 70,00 19,26 2,11 16,19 

Kérdés persze, hogy milyen eloszlású a tagok létszáma a szakkollégiumok 

között. Nos, az elmúlt tanév adatai alapján a legkisebb szakkollégium 10 

tagból, a legnagyobb pedig 250-ből áll, a taglétszám mediánértéke pedig 

az átlagnál (64 fő) valamivel alacsonyabb, 50 fő. A 10. táblázat jobb 

szélső oszlopában is látszik, hogy e körül az 50 fős mediánérték körül a 

többi érték egyenletesen oszlik el, bár, mint láthattuk, felfelé van azért 

néhány kiugró érték. A táblázatban a három fő típus szerint különítettük el 

a szakkollégiumokat, s láthatjuk, hogy a kisegyetemi típus esetén nincs 

átlagos nagyságú, a szélsőséges esetekből van inkább több. Az is látható, 

hogy, bár a „fenntartó kollégiuma” típus esetén az elemszám alacsonyabb 

az egyesületi jellegű szakkollégiumokénál, a kiemelkedően nagy 

szakkollégiumok száma esetükben ugyanakkora, vagyis aránylag sokkal 

nagyobb eséllyel bukkanhatunk körükben akár 80 fő feletti 

szakkollégiumokra is. 

10. táblázat. Taglétszám a szakkollégiumok típusai szerint 

 egyesületi kisegyetemi fenntartói összesen 

0–20 fő 4 2 0 6 

21–40 fő 6 2 6 14 

41–80 fő 9 0 3 12 

80 fő felett 5 4 6 15 

összesen 24 8 15 47 

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a 20 fő alatti szakkollégiumok 

száma 6, ami az összes szakkollégium 13 százaléka. Mivel a 

Szakkollégiumi Charta új szövegezése alapján átlagosan legalább 

20 fős tagsággal kell rendelkezniük a szakkollégiumoknak, ezek a 

szakkollégiumok könnyen kicsúszhatnak ebből a körből. Mivel 

átlagról van szó azonban, érdemes az elmúlt négy év átlagos taglétszámát 

venni alapul. Ha így teszünk, a hat szakkollégiumból már csak három 

olyan marad, amelyek taglétszáma nem éri el a húszat (ezek átlagosan 

12, 17, 18 fővel rendelkeznek), a többi három pedig átkerül a meghúzott 

határvonal túloldalára. 
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VI.1.5. A szakkollégiumi hallgatók alapvető jellemzői – a hallgatói 

felmérés alapján 

A hallgatói kérdőívre 48 szakkollégiumból összesen 632 válasz érkezett.21 

A pontos válaszadási arányt nehéz megállapítani, hiszen nem ismerjük a 

teljes alapsokaság pontos létszámát. Ezért a válaszadás mértékének 

megállapítására több számítást is közlünk. 

Alapsokaság Visszaküldési arány 

Válaszadási arány a teljes becsült 

alapsokaságon belül (5500 fő) 

11,5% 

Válaszadási arány a biztos teljes 

alapsokasághoz képest (4241) 

14,9% 

Válaszadási arány a hallgatói 

kérdőívre válaszoló 

szakkollégiumok tagságához képest 

(3035) 

20,8% 

Átlagos válaszadási arány 

szakkollégiumon belül (az adott 

szakkollégium előző tanévi 

tagságához képest) 

27,6% 

Az alacsony válaszadási arány elsősorban annak köszönhető, hogy sok 

szakkollégiumból egyáltalán nem érkezett visszajelzés a hallgatói 

kérdőívekre. Ennek nem ismerjük az okát, több ilyen kollégiummal 

személyesen is beszéltünk, küldtünk e-mailt. A szakkollégiumon belüli 

átlagos válaszadás mértéke az önkitöltő kérdőívek esetében kifejezetten 

magasnak tűnik, és a válaszadó szakkollégiumok teljes tagságához 

viszonyított húszszázalékos arány is megfelel az önkitöltő kérdőívektől 

elvárt válaszadási aránynak. Természetesen az érvényesség tekintetében 

az alacsonyabb válaszadás súlyos kétségeket vet fel. 

Így fontos kiemelnünk, hogy az alábbiakban ismertetett adatok csupán a 

mintát mutatják be, a szakkollégiumi hallgatókról nem adhatnak képet, 

néhány jelenség detektálására és a további kutatás számára szolgáló 

hipotézisek megfogalmazására azonban alkalmas lehet. Az alábbiakban 

bemutatjuk a minta megoszlását néhány szempont szerint. 

VI.1.6. Nem szerinti megoszlás 

A kérdőívünkre válaszoló 632 hallgató 54,2%-a nő, és 45,8%-a férfi (ld. 

6. ábra). A minta nemek szerinti megoszlása összhangban van a 

                                                           
21 E 48 szakkollégium nincs teljes átfedésben az intézményi kérdőívre válaszadó 

kollégiumok körével. 
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felsőoktatásban tapasztalt tendenciákkal, bár 2008/2009-re a nők aránya 

megközelítette a 60 százalékot (Kállai, 2011), így adatbázisunk 

valamennyire eltér ettől a férfiak javára. 

6. ábra. Nem szerinti válaszadói megoszlás 

 

A válaszadók kora 18 és 34 év között mozog. Négy ötödük azonban a 

20 és 24 éves korosztály közé esik. Körülbelül tizedük (9,3%) 19 éves 

vagy fiatalabb, szintén tizedük 24 éves vagy idősebb. 

VI.1.7. Képzési területek 

A képzési területek közül gazdaságtudományi területen találjuk a legtöbb 

hallgatót, majdnem egy harmaduk tanul valamilyen gazdasági szakon. 

Ettől jelentősen lemaradva – kétharmadnyi, illetve feleannyi hallgató – a 

bölcsészettudományi és a társadalomtudományi képzési terület 

következik, majd tíz százalék körüli arányokkal a műszaki és 

természettudományi képzési terület. A válaszadók közül hiányoznak a 

nemzetvédelmi vagy katonai képzési területen tanulók, és elvétve akad 

hitéleti, művészetközvetítési vagy sporttudományi területet végző 

hallgató. A tagok képzési területek szerinti megoszlása többé-kevésbé 

hasonlít az intézményeknél tapasztalt képzési területek szerinti 

megoszláshoz, bár társadalomtudományi területtel több szakkollégium 

foglalkozik, mint gazdaságtudományival. Az eltérés oka az lehet, hogy míg 

tisztán társadalomtudományi profilú szakkollégium kevés van, az 

alapvetően gazdaságtudományi képzéssel foglalkozó vagy e területről 

rekrutáló szakkollégiumok (így például a Corvinus Egyetem nagy 

szakkollégiumai közül több is) egyben társadalomtudományi képzést is 

nyújtanak. Az informatika az egyetlen, a hallgatói mintában igazán 

alulreprezentált képzési terület, hiszen e képzési területtel az intézményi 

adatbázisunk szerint 17 szakkollégium is foglalkozik (így mindenképpen az 
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élmezőnybe tartozik), az informatikus hallgatók csak 6,17%-át teszik ki a 

mintának. 

11. táblázat. Képzési területen tanuló hallgatók aránya a mintán belül 

Képzési terület Elemszám A teljes 

%-ban 

Gazdaságtudományok 193,00 30,54% 

Bölcsészettudományi 122,00 19,30% 

Társadalomtudomány 90,00 14,24% 

Műszaki 75,00 11,87% 

Természettudomány 61,00 9,65% 

Orvos- és 

egészségtudományi 

47,00 7,44% 

Informatika 39,00 6,17% 

Jogi és igazgatási 34,00 5,38% 

Agrár 27,00 4,27% 

Pedagógus 14,00 2,22% 

Művészet 14,00 2,22% 

Sporttudomány 3,00 0,47% 

Hitéleti 3,00 0,47% 

Művészetközvetítés 1,00 0,16% 

Nemzetvédelmi és katonai ,00 0,00% 

A válaszadók jelentős része természetesen az elmúlt években kezdte meg 

tanulmányait. Majdnem felük (47%) 2008 után lépett a felsőoktatásba, és 

mindössze 8,3%-uk 2005 előtt. 

VI.1.8. A szakkollégiumi tagság 

A legtöbb válaszadónak a szakkollégiumi tagsága az elmúlt 3–4 évben 

keletkezett. Mindössze 10 százalék körül van azok aránya, akik 2007-ben 

vagy korábban lettek szakkollégisták, 30 százalékuk 2008–2009-ben és 

felük a 2010-es, 2011-es tanévben vált valamelyik szakkollégium tagjává. 

12. táblázat. Melyik évben lettél szakkollégista? 

Év Elemszám % 

2003 2 ,3 

2004 3 ,5 

2005 8 1,3 

2006 23 3,6 

2007 56 8,9 

2008 80 12,7 
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Év Elemszám % 

2009 109 17,2 

2010 165 26,1 

2011 181 28,6 

Összesen 627 99,2 

A 2011-ben kezdő kollégisták egy része már az előző félévben 

megkezdhette szakkollégiumi tanulmányait, hiszen a teljes minta 23,3 

százalékának jelenti a 2011/2012-es tanév őszi féléve az első 

szemeszterét, míg 28,6 százalékuk tagsága keletkezett a 2011-es évben. 

7. ábra. A szakkollégiumi tanulmányaikat 2011 szeptemberében kezdők aránya 

 

A kérdőívre a rendes tagok közül válaszoltak legnagyobb arányban. 

Mintánkban a szenior vagy egyéb tagok aránya alacsonyabb lehet, mint 

a szakkollégiumi tagok teljes populációjában, hiszen a korábbi 

számításokból láthattuk, hogy az egyéb tagság a tagok akár ötödrészét 

is alkothatja, a mi esetünkben azonban ez alig haladja meg a tíz 

százalékot. 
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8. ábra. A tagok státusza 
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VII. A szakkollégiumi rendszer és a szakkollégiumok 

céljai 

VII.1. A szakkollégiumi szabályozás definíciói 

A szakkollégiumi mozgalomban 1991-ben – a 20 éves születésnap 

apropóján – merült fel először az igény, hogy meghatározzák a 

szakkollégium fogalmát. Ekkor fogadták el a Szakkollégiumi Chartát, 

amelyet először 2001-ben, majd 2011-ben fogalmaztak újra. A 

rendszerváltás idején a chartát létrehozó 20 szakkollégium a következő 

meghatározásban állapodott meg (amelyet több ismérv és feltétel is 

követett): 

„A szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést folytató, 

közösségformáló, autonóm intézmény, melynek célja társadalmi 

problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség kinevelése.”22 

A 2011-es dokumentum az ilyen szabatos öndefiníció helyett a feltételekre 

helyezi a hangsúlyt, és ezek teljesüléséből vezeti le, hogy egy-egy 

szervezet szakkollégium-e, vagy sem. A feltételek hat nagyobb 

dimenziót alkotnak, amelyek a következők: 

A szakkollégium széles körű autonómiával és kiterjedt 

önkormányzattal rendelkezik. 

A szakkollégiumi munka középpontjában a magas színvonalú munka 

áll. 

A szakkollégium egyik alapértékének a szakmai tevékenységen túl a 

társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi réteg kinevelését 

tartja. 

A szakkollégium aktív tagságát egyetemisták vagy főiskolások 

közössége alkotja. 

A szakkollégisták együttlakó bázissal rendelkeznek, illetve erre 

törekednek. 

A szakkollégium nagy hangsúlyt helyez tagjai emberi és szakmai 

fejlődésére, az alapképzés első éveitől az egyetemi, illetve főiskolai 

képzés végéig.23 

                                                           
22 Szakkollégiumi Charta 1991 http://kszkprojekt.blogter.hu/ 

http://kszkprojekt.blogter.hu/


 

57 
 

A törvényhozók először a felsőoktatási törvény 2003-as módosításakor 

nevesítették először a szakkollégiumokat mint önálló tehetséggondozási 

programot működtető intézményeket. A 2005-ben elfogadott – kutatásunk 

kezdetekor hatályban lévő – felsőoktatási törvény jóval részletesebben 

határozza meg a szakkollégium fogalmát. A definícióval a 

tehetséggondozásról szóló 66. §-ban, annak is a 4. bekezdésében 

találkozunk: 

„A szakkollégium célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával 

magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő 

képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az 

értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek 

megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes 

értelmiség nevelését. A szakkollégium az önkormányzatiság elvére és a 

szakkollégisták öntevékenységére épül, a szakkollégium tagsága dönt 

különösen a kollégiumi tagsági jogviszony keletkezéséről vagy 

megszűnéséről, az önálló szakkollégium szervezeti és működési 

szabályzatának elfogadásáról, a szakkollégium szakmai programjáról és az 

ahhoz kötődő szakmai teljesítményekre vonatkozó követelményekről.” 

Tehát a törvényi szabályozás alapvetően átveszi a Szakkollégiumi 

Chartákban megfogalmazott definiáló dimenziókat: a szakmai 

program meglétét, az önkormányzatiságot, a közéletre nevelést, illetve az 

önképzés-öntevékenység fontosságát. Ugyanakkor vannak jelentős 

hangsúlybeli eltérések is: 

A Szakkollégiumi Charta a törvényi szabályozásnál erőteljesebben 

hangsúlyozza az autonómia és az önkormányzatiság egyes kritériumait: a 

szervezeti és működési szabályzatokban a hallgatói többség meglétét, a 

felvételi eljárásban a tagság primátusát, a széles irányítási jogok 

biztosítását a hallgatóságnak. Ugyanakkor a 2005-ös törvény már nevesíti 

a tagfelvétel, a szervezeti és működési szabályzat, a szakmai program és 

a teljesítés kritériumaihoz fűződő különösen erős hallgatói önkormányzati 

jogokat, ám egyedül az önálló szakkollégiumok szervezeti és működési 

szabályzatainak elfogadása esetében rögzíti, hogy a hallgatói 

önkormányzat önálló szakkollégium esetén rendelkezik döntési jogokkal. A 

chartában az autonómia kritériumaként jelenik meg a pártoktól való 

függetlenség is. 

                                                                                                                                                                                     
23 A Szakkollégiumi Charta 2011 http://www.szakkoli.hu/mozgalom/ 

http://www.szakkoli.hu/mozgalom/
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A bentlakás, az együttlakás tekintetében a charta és a jogszabály 

ellentétes irányú tendenciát mutat. Míg az 1991-es és 2001-es24 

chartákban az együttlakás egyértelmű kritériumként jelent meg, addig a 

2003-as jogszabály alapján nem egyértelmű, hogy a szakkollégiumiság 

feltétele lenne a közös kollégiumi hely. Ugyanakkor míg a 2011-es charta 

így fogalmaz: „5. A szakkollégisták együttlakó bázissal rendelkeznek, 

illetve erre törekednek.”, addig a jogszabály szakkollégiumként kizárólag 

kollégiumban, diákotthonban működő közösségeket említ. Igaz, a 2005-ös 

jogszabály sem tekinthető kizárólagosnak ebben a kérdésben. 

A Szakkollégiumi Charta erőteljesebben fogalmazza meg és kritériumként 

rögzíti, hogy a képzés öntevékenységen alapul, illetve a képzési 

rendszer része a hallgatók maguk által szervezett műhelyek, kurzusok 

tartása. Az öntevékenységet az Ftv. 66. §-a is megerősíti, ugyanakkor a 

66/A §-a és a Szakkollégiumi Kiválósági Központ cím ezt a tevékenységet 

nem ismeri el minőségi kritériumként, azaz a Kiválósági Központ cím 

kritériumrendszere részben ellentmond mind a Szakkollégiumi Charta 

törekvéseinek, mind a 66. §. főszabályának. 

A 2011-ben elfogadott Szakkollégiumi Charta az addigiakkal ellentétben 

20 fős minimumlétszámot határoz meg, ennyiben adva meg a 

szakkollégium taglétszámának alsó határát. Ilyen, a nagyobb létszámú 

szakkollégiumoknak kedvező megfogalmazás a törvényi szabályozásban 

nincs, illetve ilyen ágazati törekvés sem a múltban, sem jelenleg nem 

tapasztalható, különösen összeegyeztethetetlen ez a szakkollégiumi 

hálózat bővítésére tett lépésekkel, többek között a roma szakkollégiumok 

kiépítésével. 

Ugyanakkor e hangsúlybeli eltolódásokon túl a törvényi meghatározás és 

a charta tartalma között koncepcionális különbségek nem 

mutatkoznak. 

VII.1.1. A jogszabályi keretek megítélése 

A kutatás során 14 szakértői interjút készítettünk a szakkollégiumi 

mozgalom különböző státuszú képviselőivel, illetve olyan szakemberekkel, 

akik munkájuk során a szakkollégiumi rendszer működtetésével, 

fejlesztésével foglalkoznak. Az interjúk során minden esetben kitértünk a 

törvényi szabályozás megítélésére, valamint a szakkollégiumok 

meghatározására is. 
                                                           
24 A 2001-es Szakkollégiumi Charta 16. pontja megemlíti a pre-szakkollégiumokat, 

amelyek alatt a kritériumokat az együttlakás kivételével teljesítő és a szakkollégiumi 

státuszt elnyerni kívánó diákközösségeket kell érteni. 
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Alapvető benyomásunk, hogy a jelenleg érvényben lévő felsőoktatási 

törvényben megjelenő meghatározással és szabályozással 

beszélgetőpartnereink elégedettek, bár néhány esetben ennek oka az, 

hogy nem ismerik a jogszabály pontos szövegét, amit úgy interpretálnak, 

hogy a törvény jó, mert nem gátolja a működésüket. 

„Én nem tudom, hogy mi van konkrétan a törvényben. De ameddig ez 

nem gátolja a működésünket, én elégedett vagyok.” (Egy szakkollégiumi 

elnök) 

De vannak, akik még tovább mennek: 

„Egy szakkollégiumot felesleges szabályozni, mert pont az a lényege, 

hogy önmaga hozza létre a saját szabályait, és ez igaz a szakkollégiumi 

mozgalomra is.” (Egy igazgatási oldalon dolgozó szakember) 

A konkrét elégedettségnek hangot adók jelentős része már azt a törvény 

nagy erényének tartja, hogy a szakkollégium a felsőoktatási 

tehetséggondozás elemeként, nevesítetten megjelenik benne: 

„Rendkívül fontos, hogy az egyetemmel szemben van mit lobogtatnunk, 

hogy lássák, van jogalapunk a létezésre.” (Egy egyesületi típusú 

szakkollégium igazgatója) 

A többi elégedett vélemény pedig a szabályozás által nyújtott tág keretet 

emeli ki pozitívumként: 

„A szakkollégiumi mozgalom mindig nagyon sokszínű volt, mert az éppen 

adott helyi viszonyok között kell létrehozni és működtetni. Ennek 

megőrzése nagyon fontos, és csak úgy lehetséges, ha nem szabályozzuk 

túl a szakkollégiumokat.” (Egy másik szakkollégium igazgatója) 

Az egyetlen markánsan megjelenő kritika viszont éppen ehhez 

kapcsolódik. Az e véleményt osztók szerint a szabályozás túl tág: nem 

konkretizál jogokat és kötelezettségeket, és ezért nem nyújt garanciákat, 

aminek főként az intézményi függetlenség láthatja kárát. 

„Úgy érzem, hogy a törvény nem minden esetben szavatol megfelelő 

biztonságot, hivatkozási alapot, amikor véletlenül az egyetem vezetésének 

jutna eszébe beleszólni a szakkollégium működésébe.” (Egy harmadik 

szakkollégium igazgatója) 

Összességében azt mondhatjuk, hogy jogszabályi szinten a kevés, laza 

szabályozás hívei interjúalanyaink. A legtöbben a jelenlegi szabályozással 

is elégedettek, bár néhányan törvényi szinten is szívesen látnának 
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részletesebb szempontrendszert. A kérdés sokak számára a finanszírozás 

szempontjából tűnik igazán fontosnak, ennek rendezését azonban 

egyértelműen az akkreditációhoz vagy pályázatokhoz kötik, nem 

jogszabályváltozáshoz. Jogszabályi szinten esetleg azt kell rendezni, hogy 

miként történik az akkreditáció kialakítása vagy a pályázatok kiírása, 

magát a konkrét folyamatot nem. Mindez egyben azt is jelenti, hogy a 

szakkollégiumok konkrét működési formáit, eljárásait jogszabályban nem 

határoznák meg, sőt az ilyen irányú törekvéseket inkább a 

szakkollégiumokat akadályozó, hátráltató elképzelésként értékelik. 

VII.2. A szakkollégiumot definiáló dimenziókhoz való viszony 

Amint a szabályozásról szóló részből megismerhető, a Szakkollégiumi 

Charta, illetve az Ftv. megfogalmazása alapján a szakkollégium (mint 

intézmény és mint közösség) működésének négy definiáló dimenzió a 

szervezője: 

1) a saját szakmai program; 

2) a széles körű autonómiára épülő önkormányzatiság; 

3) a közéletiség, valamint az öntevékenység, különös tekintettel az 

önképzésre; 

4) az együttlakás – mint némileg vitatott elem – vagy az arra való 

törekvés. 

Ebben a fejezetben a rendelkezésünkre álló dokumentumok elemzése, 

valamint a szakértői interjúk alapján arra teszünk kísérletet, hogy leírjuk, 

ezek a dimenziók miként, milyen hangsúllyal, milyen adottságok, célok, 

megfontolások mentén jelennek meg a szakkollégiumok életében. 

VII.2.1. Saját szakmai program 

E téma kapcsán először is a fogalmi keretek tisztázatlanságára kell 

felhívnunk a figyelmet, amely a program szó két jelentésének 

összemosódásából adódik: esemény, illetve rendszer. Azaz a 

szakkollégium szakmai programja lehet egy előadás, de a szakkollégium 

szakmai programja jelentheti a tagok számára elvégzendő curriculumot is 

– ez utóbbi jelentés helyett a képzési rendszer fogalmát fogjuk használni. 

Az általunk vizsgált szervezeti és működési szabályzatok (SZMSZ-ek) 

öndefiníciós részében egyetlen kivétellel hangsúlyosan megjelenik a 

szervezet szakmai jellege és/vagy a tagok szakmai fejlődésének 
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kívánalma, ugyanakkor korántsem mindegyik szakkollégium ír le a tagok 

számára kötelező képzési rendszert. Gyakorlatilag hat különböző szintet 

határozhatunk meg e cél kapcsán, bár az utolsó két szinten elhelyezkedő 

szerveződéseket már – véleményünk szerint – nem tekinthetjük 

szakkollégiumnak. 

1. A szakkollégium önálló és szisztematikus képzési rendszert szervez, a 

curriculum szerinti képzési elemek teljesítése a szakkollégiumi tagság 

fennmaradásának feltétele. Meghatározott szakmai program 

teljesítése esetén végbizonyítványt, oklevelet állít ki.25 Az egyesületi 

szakkollégiumok között találunk ezen a szinten elhelyezkedőket, erős 

specializáció jellemzi őket egy képzési területen belül. 

2. A szakkollégium saját képzési rendszert működtet, mely sok esetben 

szervesen kapcsolódik a felsőoktatási tanulmányokhoz (pl. kreditet 

érnek kurzusaik), a képzési feltételek teljesítése a szakkollégiumi 

tagság meghosszabbításának feltétele, végzettséget nem állít ki. A 

kisegyetemi, fenntartói szakkollégiumok jellemzően ilyenek, bár az 

alulról szerveződők zömét is ez a szint jellemzi. 

3. A szakkollégium szakmai programokat, eseményeket, például 

előadásokat, kurzusokat szervez, de ezek nem alkotnak egységes 

egészet. Az ezeken való részvétel, teljesítés a szakkollégiumi tagság 

fenntartásának a feltétele. Az egyesületi és a fenntartói 

szakkollégiumok között találunk ezen a szinten elhelyezkedőket. 

4. A szakkollégium a tagok szakmai életét egyéni szinten segíti elő (pl. 

tutori rendszer, infrastruktúra biztosítása), közös szakmai programok 

nem jellemzőek, vagy egyáltalán nincsenek, ugyanakkor a szakmai 

kritériumok rendszerbe foglaltan jelennek meg. Az egyéni vállalások 

teljesítése a szakkollégiumi tagság fennmaradásának feltétele. 

Elsődlegesen a fenntartói típusra jellemzőek, ahol a szakok jelentős 

számú képzési területről érkeznek. 

5. A szakkollégium (szakmai) programokat, eseményeket szervez, de az 

azokon való részvétel, teljesítés nincs összefüggésben a tagsági – 

jellemzően lakhatási – viszony fennmaradásával. Ezt a szintet már 

nem tekintjük szakkollégiumnak. 

                                                           
25 Oklevél vagy végbizonyítvány más szakkollégiumoknál is előfordul, ugyanakkor az 

csupán azt tanúsítja, hogy a hallgató szakkollégiumi tag volt, azt nem, hogy „elvégezte” 

annak szakmai programját. 
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6. A (szak)kollégium nem szervez szakmai programokat, eseményeket, 

programkínálatukban szabadidős, kulturális, sportrendezvényeket 

találunk. Az ezen a szinten állók csak nevükben szakkollégiumok. 

13. táblázat. Az intézményi adatfelvételben részt vevő szakkollégiumok típus és 

képzési rendszer szerint (db) 

típus végzettséget 

adó 

szisztemati-

kus 

sziszte-

matikus 

nem 

szisztema-

tikus 

tutori nincs 

követel-

mény 

nincs 

szak-

mai 

munka 

egyesületi 6 8 8 0 1 0 

kisegyete-

mi 

1 4 2 1 0 0 

fenntartói 1 4 5 1 1 2 

A szakértői interjúink során megszólított szakkollégiumi vezetők esetében 

explicite senki nem említette, hogy a szakkollégiumoknak önálló – a 

felsőoktatástól elkülönülő, végzettséget kiadó – képzési rendszerrel 

kellene rendelkezniük, bár többször elhangzott a szisztematikus, 

rendszeres szakmai program megléte mint kritérium. Azaz az önálló 

képzési rendszer helyett a magas színvonalú szakmai munkát állították a 

fókuszba. Még azon szakkollégiumi vezetők is így tettek, akiknél 

kidolgozott képzési rendszerrel találkozhatunk. Ezzel szemben az 

igazgatási apparátusban elsődleges ismérvként jelenik meg a 

szakkollégiumokkal szemben, hogy önálló képzési rendszert 

működtessenek. 

A saját szakmai program kifejezés kapcsán érdemes megvizsgálni, hogy 

mitől tekinthetünk egy szakkollégiumi programot a szakkollégium 

szempontjából sajátnak. Az egyik szempont szerint saját az, amit a 

szakkollégium (elsődlegesen) a saját tagjai számára szervez. 

A másik szempont a szakmai programok felsőoktatási képzéshez való 

viszonyának vizsgálata. Ennek mentén a szakkollégiumok az eltérő 

képzési profilok és rendszerek, valamint a felsőoktatási intézményekhez 

fűződő sajátos viszonyaik mentén jelentős eltéréseket mutatnak. Négy 

típust különíthetünk el: 

1. A szakkollégium célja lehet, hogy a tagjai minél jobb eredménnyel, 

minél magasabb színvonalon teljesítsék „anyaintézményük” 

tanulmányi követelményeit, illetve ehhez kapcsolódóan kiemelkedő 

szakmai produktumokat hozzanak létre. Ehhez legjellemzőbb 

eszközként a tagok felsőoktatási képzéseinek oktatóira épülő tutori 

rendszert tartanak fenn. 
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„A Szakkollégium célja, hogy lakóinak egyetemi tanulmányait segítse, 

ismereteik bővítésére, az elméletek gyakorlati alkalmazására 

szervezett keretek között lehetőséget adjon.” (Részlet egy SZMSZ-ből) 

2. A szakkollégium célja lehet egy konkrét szak, kar képzéséhez 

kapcsolódva annak elmélyítése, professzionálisabb, hatékonyabb 

oktatása kiscsoportos és/vagy egyéni oktatási keretek között saját 

képzési rendszerben. Ez a cél fix oktatói gárda meglétét, kiépítését 

feltételezi. 

„[A szakkollégium] olyan szervezeti forma létrehozása, amely 

lehetőséget teremt az egyetemen folyó szakmai munka elmélyítésére, 

kutatások elvégzésére és az egyetemi oktatás kiegészítésére.” 

(Részlet egy alapító okiratból) 

3. A szakkollégium célja lehet egy konkrét szak, kar képzésének 

kiegészítése, azaz az „anyaintézményekben” nem elérhető témákhoz, 

oktatókhoz, elméleti, de főként gyakorlati tudáselemekhez való 

hozzáférés biztosítása. Ezen kiegészítő jellegű kurzusok, projektek 

kiválasztásánál és megszervezésénél nagyon jelentős a tagi 

kezdeményezés. 

„Az egyetemi képzést kiegészítve a reális, kritikus 

társadalomtudományi és közgazdaságtudományi felkészültség, 

gondolkodás és a közművelődés elősegítése.” (Részlet egy SZMSZ-ből) 

4. A szakkollégium célja lehet egy olyan általános – azaz nem konkrét 

szakmai ismereteket átadó – értelmiségi képzés, amelynek keretei az 

egyetemen nem biztosítottak. Műszaki területen tanulók esetében 

ilyenek a humán műveltségre koncentráló kurzusok vagy az olyan jól 

kamatoztatható képességek fejlesztése, mint az íráskészség, 

vitakészség, nyelvtudás elmélyítése. 

„A szakkollégiumi hallgatók felkészítése a közösségért felelős vezető 

értelmiségivel szemben megfogalmazott elvárásokra, s az ezeknek a 

követelményeknek való megfelelésre. A felsőoktatási tanulmányok 

kiegészítése olyan ismeretekkel, amelyek segítik a végzett hallgatók 

egyéni érvényesülését szülőföldükön.” (Részlet a Márton Áron 

szakkollégiumok SZMSZ-eiből) 

Nagyon fontos, hogy a fenti célok nem kizárólagosak, a nagyobb 

szakkollégiumok esetében a szakmai programok során kevert formában 

valósulnak meg. Ugyanakkor a szakmai programok ismeretében könnyen 
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meghatározható, hogy elsődlegesen melyik cél jellemző egy adott 

szakkollégiumra. Egyik szakkollégiumi vezető ezt ekként fogalmazta meg: 

„Vannak, akik az egyetemi képzésnél jobbat akarnak, és vannak, akik az 

egyetemi képzésnél többet akarnak.” 

VII.2.2. Széles körű autonómiára épülő önkormányzatiság 

Ez olyan alapelv, amelynek tulajdonképpen két elemét különíthetjük el: az 

autonómiát és az önkormányzatiságot. 

VII.2.3. Autonómia 

Az autonómia kapcsán az intézményi önállóságot, függetlenséget kell 

vizsgálnunk. A széles körű autonómia ugyanakkor jelzi, hogy az önállóság 

és a függetlenség nem totális, sőt némileg korlátozott is. E kapcsán a 

következő kérdést érdemes tisztáznunk: Melyek azok a szereplők, 

amelyek befolyásolhatják a függetlenség mértékét? 

I. A politikai pártok ugyan nem jelennek meg a szakkollégiumi szféra 

játékterében, a Szakkollégiumi Charta a mozgalom múltja miatt mégis 

kitér rájuk, teljes függetlenséget követelve. Ugyanakkor a pártoktól való 

függetlenség csak elvétve jelenik meg explicite a szakkollégiumok 

dokumentumaiban, bár több helyen találkozhatunk a Szakkollégiumi 

Chartával mint a működési elveket meghatározó forrással. A pártok 

nevesítésére 1991-ben azért került sor, mert a rendszerváltozás során 

egyes szakkollégiumok mint a fiatal értelmiségiek vitáinak terepei, 

szellemi bázisok jelentős szerepet játszottak a folyamatokban. Erre az 

elhatárolódásra azért volt szükség, hogy a szakkollégiumok ne váljanak 

pártok háttérintézményeivé, hanem a továbbiakban a szakmai programjuk 

megvalósítása álljon működésük középpontjában. Ezt a célt a 

szakkollégiumi mozgalomnak sikerült megvalósítani. Interjúink során az 

egyes szakkollégiumok megítélése minden esetben szakmai alapon vagy a 

mozgalomban betöltött szerepe alapján történt, a politikai elkötelezettség 

sosem került szóba. Ez persze nem jelenti azt, hogy a szakkollégiumok ne 

lennének kapcsolatban a politikai szféra prominenseivel, hiszen ezek 

között rengeteg volt szakkollégistát találunk. 

„A nagy, bejáratott szakkolik között mindig van egy-két jó helyzetben 

lévő, akik tudnak lobbizni, állami forrásokat szerezni.” (Egy 

szakkollégiumokat segítő szakember) 
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II. A felsőoktatási intézményektől való függetlenség témája már jóval 

gyakrabban felmerült az interjúalanyainkkal folytatott beszélgetések 

során, hiszen a szakkollégiumok mindegyikének van kapcsolata egy vagy 

több felsőoktatási intézménnyel. Ezek a kapcsolatok igencsak különbözőek 

lehetnek, mint az a dokumentumok elemzése alapján is kirajzolódik. 

Nyilvánvaló, hogy a felsőoktatási intézmények részét nem képező 

diákotthonok függési viszonya jóval kisebb. 

Az interjúink alapján kitűnik, hogy a szakkollégiumok működésébe való 

beleszólás rémképe elsődlegesen az olyan fiatal szakkollégiumok esetében 

merül fel, amelyek „anyaintézményében” ezek frissen jelentek meg, és 

ezért hasznuk és feladataik az intézményvezetők számára nem triviálisak, 

érdekérvényesítő képességük alacsony. Ezzel szemben azokon az 

egyetemeken, ahol a szakkollégiumok nagy múltra tekintenek vissza, nem 

a működés módja, hanem a forrásokhoz való hozzájutás körül folynak a 

csatározások. 

A szakkollégiumok függési viszonya négy területen jelenik meg 

markánsan: 

Szabályozás: Ez ott kerül szóba, ahol a szakkollégium az egyetem, 

főiskola szervezeti egységeként került megszervezésre. A szakkollégiumi 

SZMSZ a felsőoktatási intézmény SZMSZ-ének vagy annak egy szervezeti 

egységének (valamely kar vagy hallgatói önkormányzat) részét képzi. 

Nyilvánvaló, hogy a létrehozás aktusának ellentéteként az adott egyetemi 

szervnek a szakkollégium megszüntetése is jogában áll. 

Lakhatás: A szakkollégiumok esetében a lakhatás biztosítása az egyik 

olyan cél, amelyet az esetek döntő többségében a tagság nem képes saját 

maga számára biztosítani. A legjellemzőbb mind az egyesületi, mind a 

kisegyetemi szakkollégiumok esetében, hogy egy felsőoktatási intézmény 

biztosítja a szakkollégiumi férőhelyeket, kollégiumában. Ebből 

nyilvánvalóan következik, hogy az adott kollégium házirendje kiterjed a 

kollégiumi tagokra is. Általában kérdésként merül fel, hogy a felsőoktatási 

intézménynek otthont adó városban lakó szakkollégisták beköltözhetnek-e 

a kollégiumba. Budapesten ezenfelül nincs egységes gyakorlat a 

tekintetben sem, hogy amennyiben más intézmények hallgatói is tagjai 

lehetnek a szakkollégiumnak, azok beköltözhetnek-e a kollégiumba is. 

Finanszírozás: Amennyiben a szakkollégium egy felsőoktatási intézmény 

szervezeti egysége, akkor mint szervezeti egység az adott intézmény 

keretei között gazdálkodik, illetve a költségvetésben nevesíteni lehet. 

Utóbbira igen eltérő gyakorlatok vannak: az egyik véglet az, amikor az 
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anyaintézmény semmilyen támogatást sem biztosít, míg a másik, mikor 

fix, kiszámolható szakkollégiumi normatíva keretében támogatja a 

szakkollégiumo(ka)t. A kettő között helyezkedik el például az, amikor a 

hallgatói önkormányzat pályázatain keresztül tudnak a szakkollégiumok 

tevékenységükbe egyetemi pénzeket becsatornázni, vagy amikor a 

szakkollégiumban oktatói tevékenységet végzők órakedvezményt kapnak, 

esetleg az egyetem biztosítja az óratartás díját. 

Általános benyomásunk, hogy a szakkollégiumok igyekeznek önálló 

gazdálkodást folytatni, ennek legfőbb oka, hogy gyökeresen más – 

egyesületi, alapítványi – gazdálkodási működés jellemző rájuk, mint a 

költségvetési logika szerint működő egyetemekre, főiskolákra. Míg az 

egyesületi formában lelkes emberek foglalkoznak a pénzügyekkel, addig a 

felsőoktatási intézmények bürokratikus szervezeti rendszerében pénzügyi 

területen dolgozó ügyintézők. Ezért a szakkollégiumok alapvetően 

törekednek arra, hogy pénzügyeiknek csak azon részét intézzék az 

egyetemen keresztül, amit mindenképpen muszáj, ilyenek például azok az 

európai uniós források (TÁMOP), amelyekre szakkollégiumok csak 

felsőoktatási intézményen keresztül pályázhatnak. A legtöbb jelentős 

múltra visszatekintő szakkollégium éppen ezért rendelkezik a 

szakkollégiumot támogató egyesülettel, alapítvánnyal. 

Értelemszerűen az anyagi függés annál nagyobb, minél nagyobb részét 

adják a költségvetésnek az egyetemi források, ugyanakkor ezt a függést 

növeli, amennyiben az egyetemi források kiszámíthatóak és biztosak. 

Ennek kapcsán az olyan nem pénzbeli támogatásokat is érdemes számba 

venni, mint az oktatási infrastruktúrához való hozzáférés, különösen a 

tantermek használata. A szakkollégiumok és felsőoktatási intézményeik 

különös gazdálkodási kapcsolatát mutatja, hogy a szakkollégiumok 

kulturális programjaikhoz, tudományos-közéleti konferenciájukhoz 

általában a termek, auditóriumok bérlésére kényszerülnek. 

A kiszámítható támogatások fennmaradása, bővítése miatt a 

szakkollégiumok az anyaintézményeikben erős lobbitevékenységet 

végezhetnek, önkéntelenül is bekapcsolódva ezzel az intézményen belüli 

politikai életbe, érdekérvényesítésbe. 

Rekrutáció: Amennyiben egy szakkollégium egy adott felsőoktatási 

intézményhez tartozik, teljesen evidens, hogy tagjai zöme ebből az 

intézményből fog kikerülni – ennek kapcsán inkább szimbiózisról, semmint 

függésről beszélhetünk. Ugyanakkor a diákotthonok esetében ennek 

kapcsán tapasztaljuk a legnagyobb függést a felsőoktatási intézményektől, 

hiszen az intézmények különböző kommunikációs csatornáit szükséges 
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annak érdekében használniuk, hogy eljussanak a potenciális 

tagjelöltekhez. Több diákotthon törekszik arra, hogy ezen csatornákhoz 

való hozzáférést szerződésekben garantálják. Egy másik út lehet a 

középiskolásokat megcélzó tehetséggondozó rendszerek működtetése, 

mely a felsőoktatási intézményektől független rekrutációs bázis kiépítését 

jelenti. 

VII.2.4. Önkormányzatiság 

Amint azt a Szakkollégiumi Charta 1.5. pontja kimondja: „A szakkollégium 

intézményrendszere és működése a tagok öntevékenységén alapul.” 

Ennek megfelelően a szakkollégiumok céljai, értékei között típustól 

függően rendre megjelenik az önkormányzatiság, a felelősség kérdése. A 

szakkollégiumi definíciós viták középpontjában is az áll, hogy egy 

szakkollégiumnak mennyire kell önigazgatónak lennie. Az önkormányzás 

ugyanakkor nem csupán a szakkollégium működtetése, hanem az ezen 

keresztül elsajátítható készségek szempontjából (kooperáció, 

menedzsment, kommunikáció stb.) is fontosnak tűnik. 

Az önkormányzatiság szempontjából a működés alapvető kereteinek 

kialakítása, a felvételi, a szakmai-képzési program kialakítása és 

működtetése, az igazgatóválasztás és a gazdasági ügyekben való döntés 

tűnnek kardinális területeknek. Ezek többségéről önálló fejezetekben 

fogunk foglalkozni a tanulmány során. E helyütt megelégszünk azzal, hogy 

röviden bemutassunk négy jellemző típust, amelyben különböző 

mértékben érvényesül az önkormányzatiság elve. 

I. Kizárólagosan bázisdemokráciára épülő modell, melynek esetében 

minden működési terület esetében a teljes tagság grémiuma hivatott 

döntést hozni. A tisztviselők ebben az esetben pusztán csak 

végrehajtók, önálló döntési jogkörük minimális, azzal is a tagság eseti 

jelleggel ruházza fel őket. Ez a típus jellemzően kis létszámú (például 

alakuló) egyesületi modellben működő szakkollégiumnál figyelhető 

meg, ahol a szervezeti struktúra – a kis létszám miatt is – még 

kiépületlen, de előfordul nagyobb, régebbi szakkollégiumok esetében 

is (pl. a Társadalomelméleti Kollégium). Ugyanakkor elképzelhetőek 

olyan tényezők, adottságok, amelyek miatt a létszám növelése nem 

cél, s ekkor a szakkollégium „megreked” ezen a szinten. 

II. A tagi testületekre épülő önigazgatási modell esetében a minden tagot 

magába foglaló grémium (az esetek többségében a közgyűlés) 

különböző testületekbe és tisztségekbe választ embereket a tagság 
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sorából,26 ezzel biztosítva az öntevékenységen alapuló, minden 

működési területre kiterjedő önigazgatási rendszert. Nagyon fontos 

elem, hogy a posztok betöltéséért senki semmilyen javadalmazásban 

nem részesül. Ez a modell a Szakkollégiumi Charta előírásainak 

minden elemében megfelel. 

III. A következő típust érdekvédelmi modellnek nevezhetjük, melynek 

során a szakkollégiumi diák tagok27 választott képviselőkön keresztül 

jelennek meg – kisebbségi pozícióban – a működést meghatározó 

testületek többségében. Ez a modell a kisegyetemi és a fenntartói 

szakkollégiumok esetében jellemző, ahol az állandó oktatói gárda 

és/vagy a fenntartó-működtető stratégiaalkotóként szervezi a 

szakkollégium életét. Az e modellbe tartozók esetében általában név 

szerint megjelenik a hallgatói önkormányzat mint szervezeti egység, 

mely önálló – akár a szakkollégium egészétől teljesen független – 

gazdálkodást folytat. Az egyes működési területek közül kizárólagos 

feladatai közé csak a kulturális-szabadidős élet szervezése tartozik. A 

többi működési terület esetében jelentős eltérések vannak 

szakkollégiumonként a tagi képviselők befolyásolási potenciáljában. A 

felvételi és a szakmai program alakulásában inkább, a gazdálkodásban 

és a szakkollégiumot irányító személyek kiválasztásában kevésbé 

tudnak részt venni a diákok. 

IV. Kézi vezérlésű modell ott figyelhető meg, ahol a fenntartó nagyon 

céltudatos szándékainak megvalósításában, a működési területekért 

pedig professzionális vezetők a felelősek. A diákokból álló tagságnak 

ezért kevés lehetősége van a működési területekkel összefüggő 

döntések befolyásolására intézményi keretek között, és az informális 

befolyás és az alulról jövő kezdeményezések is főként a kulturális-

szabadidős, esetleg a szakmai élet szervezése kapcsán jelennek meg. 

Az önkormányzatiság ilyen mérvű hiánya ezeket a szerveződéseket 

nemcsak a Charta, hanem az Ftv. értelmében is kizárja a 

szakkollégiumok közül. 

VII.2.5. Közéletiség 

A közéletiség alatt a nyilvánosságban való aktív részvételt, illetve a 

(szakmai) közélet tematizálásának szándékát értjük. A nyilvánosság 

                                                           
26 Sok helyen – de korántsem mindenütt – ez alól kivétel az igazgató, akinek a posztja 

ebben a modellben tényleges működtetés helyett inkább protokolláris, kontrolláló és 

lobbifeladatok ellátását jelenti. 
27 Több helyen jellemző, hogy a szakkollégiumnak nem csak diák, hanem oktatói-tanári 

tagjai is vannak, akár külön testületekkel. 
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különböző köreit lehet elkülöníteni az országos szinttől a lokális egyetemi-

főiskolai szinten át a szakkollégium belső nyilvánosságáig; tartalmi 

szempontból a szakmai és a széles értelemben vett közéleti témákat 

különböztethetjük meg. 

Mind az interjúk, mind a szakkollégiumi dokumentumok esetében azt 

tapasztalhatjuk, hogy a közéletiség elve szervezeti szinten közvetlenül 

nem jelenik meg prioritásként a működés során. Jellemzően nem 

kiépültek vagy ad hoc jellegűek azok a csatornák, amelyek által a 

szakkollégiumok mint a közélet szereplői megjelennek. Ugyanakkor a 

felelős értelmiség képzéséhez kapcsolódóan mégis fontos értékről 

beszélünk. A szakkollégiumok az egyetemi közéletben rendkívül sokféle 

formában jelenhetnek meg: konferenciáik révén, érdekképviseleti 

tevékenységükkel, tehetségpont működtetésével, közéleti akciók, 

rendezvények, kulturális események szervezésével. 

A társadalmi problémák iránt érzékeny értelmiség nevelése olyan cél, 

amely sok esetben, a szakkollégiumok minden típusának 

dokumentumaiban felbukkan. 

VII.2.6. Öntevékenység, különös tekintettel az önképzésre 

E definiáló dimenzió esetében a kötelezővé tett versus önként vállalt 

dimenzióját érdemes vizsgálnunk. Nyilvánvaló, hogy a szakkollégiumi 

tagság önként vállalt, motivációjaként a tagok törekvését említhetjük a 

többre, jobbra – miként ezt meg is tették interjúalanyaink. A 

szakkollégium a bekerüléssel kötelezettségeket ró tagjaira, amelyek 

szükségszerűen szakmaiak. A kötelezettségek a szakkollégium típusának 

megfelelően a szakmai rendszer teljes egészét vagy egy részét fedik le, 

ami attól is függ, hogy a szakmai élet milyen elemei jelennek meg 

(alapozó kurzusok, választható kurzusok, kezdeményezett és projektszerű 

kurzusok, nem kurzusszerű szakmai programok, tutorálás). A szakmai 

kötelezettségek aránya alapján több csoportot is alkothatunk annak 

megfelelően, hogy az öntevékenységnek, a saját érdeklődésből 

szervezett, önképző jellegű elemeknek mekkora a tere, szerepe a képzési 

rendszerben. Ez alapján a következő szinteket különíthetjük el: 

a) Minden szakmai program kötelező, előre meghatározott, tagi 

(hallgatói) kezdeményezések nem fogadhatóak be – az ilyen 

szakmai rendszert előíró típusúnak nevezhetjük. A kutatásunkban 

részt vevők dokumentumai alapján egyetlen szakkollégium esetében 

sem állíthatjuk, hogy ennyire szélsőségesen merev rendszere lenne. 

Ugyanakkor felmerülhet a kérdés: amennyiben a hallgatónak 
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semmilyen lehetősége sincs curriculumának befolyásolására, úgy 

beszélhetünk-e szakkollégiumról, esetleg csak bentlakásos 

képzőhelyről. 

b) A szakmai rendnek megfelelően a kurzuskínálatot egy vezetőtanár 

vagy az oktatói stáb alakítja ki és szervezi meg. A kurzuskínálat 

évente-kétévente ismétlődő kötelező elemein túl a hallgatók 

szabadon válogathatnak a szakterületeknek megfelelő elemek 

között. Ez gyakorlatilag megegyezik a felsőoktatási intézményekben 

megvalósuló oktatásszervezési gyakorlattal, ezt a szintet ezért 

klasszikus kínálati típusnak nevezhetjük. Annyiban mégis 

hatékonyabbnak tűnik ez a szisztéma, hogy a sokkal személyesebb 

oktató-hallgató kapcsolat miatt a tagság igényei közvetett, esetleg 

közvetlen módon is meg tudnak jelenni. Ez a rendszer a 

szakkollégiumokban, különösen a felsőbb évfolyamokon tutori 

rendszerrel párosulhat. 

c) A nyitott kínálati típus, amely az előzőtől mindössze abban tér el, 

hogy bármelyik tag (nem csak oktatók) szervezhet választható 

kurzust, ha adott kritériumokat (például a kurzusra járók száma) 

teljesíti. A kutatás során azt tapasztaltuk, erősen diszciplináris 

jellegű, hogy a tagi igények, kezdeményezések miként, hogyan, 

mekkora mértékben emelhetők be a szakmai kínálatba. Akár egy 

szakkollégiumon belül is jelentős eltérések lehetségesek attól 

függően, hogy a tudományterület milyen jellegű és mélységű 

alapozást igényel ahhoz, hogy speciális területeken minőségi 

szakmai munka legyen elérhető. Illetve az, hogy a minőségi oktatók 

köre mennyiben kötődik az akadémiai szférához, vagy mennyire 

szükséges a kvázi autodidakta tanulási mód. Ez utóbbi esetben a 

kurzusvezető is épp a téma elsajátításán dolgozik, és 

tapasztalataival azt mutatja, hogy miként lehet egy új területet 

feltárni. Mindenesetre ezen a szinten már megjelenik a szakmai élet 

önképzésen, öntevékenységen alapuló szervezése. 

d) A szakmai programok kisebb része mindenki számára kötelező, 

esetleg kötelezően választható (közös tudást megteremtő alapozó 

kurzusok), de a szakmai programok többi elemét a tagság minden 

alkalommal érdeklődésének megfelelően alakítja ki. A saját 

végzettséget adó képzési rendszereknél ez a legelterjedtebb, 

jellemző, hogy a kötelező elemek meghatározása is a hallgatók által 

történik, ugyanakkor szemben az eseti kurzusokkal, több évet 

átfogó képzési célok jelennek meg, amelyek az egyetemi/főiskolai 
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képzés kiegészítését tűzik ki célul (kvázi szakirányú képzések). Ezt 

szisztematikus keresleti típusnak nevezhetjük. 

e) Minden szakmai program a tagság kezdeményezésére jön létre, 

ugyanakkor meg van szabva, hogy a szakmai programok mekkora 

részén kell jelen lenni. A kurzusok kialakításában klasszikus keresleti 

típusról van tehát szó, amelyben hosszú távú képzési programok 

nem jelennek meg, mindig a tagság aktuális érdeklődése alakítja ki 

a szakmai programot, az elérhető – nem feltétlen az akadémiai 

szférához kötődő – kurzusvezetők függvényében. A keresleti típus 

esetében a minőséget a kurzustartók kiválasztása jelenti, azaz a 

keresleti alapon működő szakkollégiumok az oktatók krémjével 

dolgoznak együtt; ennek alapján oktatáspolitikailag is kívánatos 

célnak tűnik a szakkollégiumi kurzustartók anyagi honorálása. 

f) Az önképzőköri szint: gyakorlatilag a szakmai programok 

szervezésében a keresleti típus valósul meg itt is, a lényegi 

különbség viszont, hogy nem támasztanak semmilyen követelményt 

a szakmai programok teljesítésével kapcsolatban a tagok felé. Ez ott 

fordulhat elő, ahol a tagság nagyon heterogén, de a szakmai 

programokat (jellemzően előadásokat) ők maguk szervezik. 

Elképzelhető olyan rendszer is, ahol a közös szakmai élet szervezése 

ezen a szinten található, de közben egyéni szinten tutori 

rendszerben szervezik a szakmai munkát. 

g) Öntevékeny csoport szintje: olyan (együttlakó) diákközösségek 

ezek, ahol tagsági kezdeményezés alapján szerveznek programokat 

ugyan, de köztük nincs szakmai program. Az e forma alapján 

működő intézményeket nem nevezhetjük szakkollégiumnak, hiszen 

a tagság nem kötött szakmai követelmények teljesítéséhez. 

A fentiek alapján látható, hogy a klasszikus szakkollégiumi képzés a 

kötelező és az önképzés igényére épülő (saját szervezésben létrejövő) 

elemek kombinációjában valósul meg. Teret kapnak benne keresleti 

elemek, miközben a szakmai követelmények teljesítése elsődleges cél 

marad. E kettő együttesen garantálja a szakkollégiumokra jellemző 

rugalmasságot, minőséget és a tagok magas motiváltságát, önképzési 

hajlandóságát. 

Az öntevékenység ugyanakkor nemcsak a szakmai munkában való 

részvételben, hanem a közösségi-kulturális élet, valamint a szervezet 

működtetésében is tetten érhető. Különösen, hogy ezzel kapcsolatos 

kötelezettségeket csak kevés helyen írnak elő, főként ott, ahol nincs 
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kollégiumi férőhely, csekély a humán erőforrás és/vagy bázisdemokratikus 

a működés, azaz a szervezet működése a tagság bizonyos arányú 

jelenlétéhez kötött. 

Nyilvánvaló, hogy az egyesületi típusú szakkollégiumok esetében jóval 

lényegesebb elem az öntevékenység, hiszen a működés során számos 

teendőt kell ellátni, pozíciót kell betölteni a szakkollégiumokon belül. Az 

ezekhez kapcsolódó önként vállalt tevékenységek pedig rendkívül fontos 

szocializációs terepei a teammunkának, a stratégiai tervezésnek és 

megvalósításnak, a döntési és felelősségi körök elsajátításának, a 

felelősségvállalásnak vagy akár a forrásteremtésnek. Olyan szervezői, 

vezetői tapasztalatokhoz jut tehát a vállalt szakkollégiumi munka 

keretében a szakkollégista, amelyek a felsőoktatási képzés során nem 

megszerezhetőek, és élete során az értelmiségi pozíció betöltésekor 

nélkülözhetetlenek lesznek. Természetesen az öntevékenységnek a 

kisegyetemi és a fenntartói típusok esetén is megvan a terepe, 

ugyanakkor egy jóval szűkebb kört érint, hiszen a működtetés helyett 

elsődlegesen az érdekképviseletre, valamint a programszervezésre terjed 

ki. 

VII.2.7. Az együttlakás 

A kollégiumi férőhelyekkel rendelkezés olyan definiáló dimenzió a 

szakkollégiumok esetében, amely sem a Szakkollégiumi Chartában, sem 

az Ftv.-ben nem kizáró erővel jelenik meg, azaz olyan szervezetet is 

tekinthetünk szakkollégiumnak, amely nem tudja biztosítani tagjai 

számára az együttlakást. Ugyanakkor interjúalanyaink nagy többsége a 

szakkollégiumi forma egyik legfontosabb összetevőjeként kezelte az 

együttlakás biztosítását, amely által olyan motivációs közeg alakul ki, 

amely elősegíti a tudás és a gondolatok terjedését, segíti az önkép 

kialakulását és olyan életre szóló szakmai kapcsolatok és barátságok 

kialakulását, amelyek nem együttlakáson alapuló tehetséggondozó 

közegekben elképzelhetetlenek. Azon interjúalanyaink, akik 

szakkollégiuma nem rendelkezik az együttlakás lehetőségével, ennek 

megteremtését kiemelt fontos célként említették. 

A szakkollégiumokat a lakhatás szempontjából három csoportba 

sorolhatjuk: 

a) A lakhellyel nem rendelkező kollégiumok 

A szakkollégium nem rendelkezik férőhellyel, nem biztosítja az 

együttlakást, szakmai programjai, találkozói felsőoktatási intézményben 
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kerülnek megrendezésre, optimális esetben ezek lebonyolításához az 

intézmény biztosít helyet (termet, irodát). Az ezzel a helyzettel küzdő 

szakkollégiumok jellemzően az egyesületi típusba tartoznak. A 

Szakkollégiumi Charta szerint törekedniük kell a közös lakhatás 

biztosítására, ugyanakkor ők maguk soha – vagy legalábbis belátható időn 

belül – nem fognak akkora, a lakhatás biztosításához szükséges 

forrásokkal rendelkezni, amellyel ezt a problémájukat orvosolni tudnák. A 

közös lakhatás megoldásával kapcsolatban három járható út kínálkozik 

előttük: 

1. A hozzájuk legjobban kötődő felsőoktatási intézménynél – amennyiben 

az rendelkezik férőhelyekkel – lobbizni azért, hogy az biztosítsa a 

megfelelő számú szálláshelyet. Ez számos kompromisszummal járhat, az 

intézményen belüli politikai csatározásokba való beszállástól a 

függetlenség bizonyos mértékű feladásáig. 

2. A tagok közösen, saját költségükre bérelhetnek ingatlant. Ennek 

pénzügyi akadályain túl felmerül a megfelelő ingatlan találásának kérdése, 

valamint a tagok eltérő szociális helyzetéből adódó eltérő igényszintek. 

Erre egyetlen példát ismerünk, a pénzügyi szakemberképzéssel foglalkozó 

Heller Farkas Szakkollégiumot. Erősen kérdéses, hogy ez az út mások 

számára mennyire járható külső segítség nélkül, hiszen egy erős pénzügyi 

cenzus jelenik meg ezáltal a felvételi során. 

3. A szakkollégium a szálláshely hiányát elfogadja adottságként, 

„hivatalosan” küzd ellene, de működési gyakorlatát, szabályzatát (pl. 

közösségi programokon való részvételi kötelezettség előírása) ehhez 

igazítja. A helyzet elfogadását jelzi, amikor magukat láthatatlan vagy 

virtuális kollégiumként kezdik definiálni az alulról szerveződő 

szakkollégiumok, szemben az olyan felülről szerveződőekkel, mint a 

Láthatatlan Kollégium vagy az e nyomán létrejövő Erasmus Kollégium 

(Varga, 2008). 

Természetesen arról sem szabad elfeledkezni, hogy sok esetben a 

szakkollégium-alapítási szándék – amennyiben nem fenntartói típusról van 

szó – jóval megelőzi a szálláshelyekhez való hozzájutás időpontját. Azaz a 

frissen alakuló szakkollégiumok jellemzően nem biztosítják tagjaik 

számára az együttlakást. 

b) A kizárólag bennlakókból álló kollégiumok 

A szakkollégium minden felvett számára biztosítja a kollégiumi 

elhelyezést. Különösen jellemző ez az infrastruktúrát biztosító 

szakkollégiumokra, főként ahol a felvételi eljárásban minden tanévben 
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minden tagnak újra és újra be kell adnia a jelentkezést. Ebben a 

rendszerben a tagok számát a férőhelyek száma határozza meg, külsős 

tagi státusz nincs – már csak azért sem, mert a szakmai program fő 

pillére az egyéni szakmai tervek megvalósítása (az infrastruktúra 

megfelelő kihasználása a tagok által). 

c) A bennlakókból és bejárókból álló kollégiumok 

A bejárókkal rendelkező szakkollégiumok esetében több alcsoportot 

különíthetünk el annak mentén, hogy a bejárói státusz miként 

keletkezhet. 

Az első csoport esetében alapelv, hogy a felvettek beköltözzenek, és a 

szakkollégiumi szocializáció a kollégium falai között veszi kezdetét. 

Ugyanakkor létezik a külsős tagi státusz, hiszen a korosztályra jellemző 

különböző életesemények miatt (szerelmek, munkába állás, lakásvásárlás) 

a kollégiumi lakhatás nem feltétlen optimális megoldás a tagok 

mindegyike számára. Ezen szakkollégiumokban jellemzően többéves 

képzési rendszert valósítanak meg, azaz a (már) nem kollégista tagok 

számára is van miért bejárni. 

A második csoportban már a felvételi után megjelenik a bentlakó, illetve a 

bejáró státusz. Ezeknél a szakkollégiumoknál jellemző, hogy több embert 

vesznek fel, mint amennyi férőhelyük van. Egyértelmű, hogy ezeknél a 

szakkollégiumoknál a bejáró tagok számára a szakmai program jelenti a 

szakkollégium vonzerejét, hiszen a lakhatási lehetőség számukra nem 

megoldott. A férőhelyek bőségének függvényében jellemző, hogy azok a 

tagok válnak bentlakóvá, akik az adott várostól minél messzebb laknak. 

Akár egyik, akár másik alcsoportba tartozik is egy szakkollégium, 

megállapíthatjuk, hogy a bejáró tagi státusz a szakmai program 

színvonalának indikátora, hiszen csak színvonalas szakmai programokra, 

képzési rendszerre van külső igény, ha ez nem biztosított, akkor a bejáró 

tagok szükségszerűen lemorzsolódnak. 

VII.3. Egyedi intézményi célok 

Az előzőekben áttekintettük, hogy a szakkollégiumokat definiáló 

dimenziók esetében az eltérő adottságok, célrendszerek milyen 

struktúrákat hoznak létre. Ugyanakkor a szakkollégiumok olyan célokat is 

kitűzhetnek maguk elé, amelyek nem egyenes következményei a 

szakkollégiumi szervezeti formának. A következőkben azokat a jellegzetes 
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célokat vesszük számba, amelyek több szervezet dokumentumaiban is 

megjelennek, és nem levezethetőek a definiáló dimenziókból. 

VII.3.1. Az interdiszciplinaritás 

Számos szakkollégium dokumentumaiban találhatjuk meg, hogy 

interdiszciplináris képzést kíván nyújtani tagjai számára. Interjúalanyaink 

úgy látják, hogy a szakkollégiumok hungaricum jellegének egyik eleme 

fakadhat abból, hogy különböző érdeklődésű tagok egy fedél alatt lakva 

vagy közös képzésben, projektekben részt véve saját gondolkozásuktól 

eltérő rendszereket ismerhetnek meg. Ugyanakkor többen úgy vélték, 

hogy a különböző szakterületek együttműködését nem lehet erőszakolni, 

ezek vagy az igényeknek-lehetőségeknek köszönhetően kialakulnak, vagy 

sem. 

Mindenesetre azért érdemes vizsgálni ezt a kérdéskört, mert az Ftv. a 

szakkollégiumi kiválósági központok kapcsán ekként fogalmaz: „...több 

tudományterületet érintő ismeretszerzés a meghatározó”. Először is 

érdemes megpróbálni tájékozódni a fogalmi kavalkádban. Az Alapképzési 

és Hitéleti Szakok Jegyzéke28 alapján 14 képzési terület kerül 

lehatárolásra, egy-egy képzési területen belül pedig számos alapszakot 

találunk – a legtöbb szakkollégium pedig néhány jól definiált szakról várja 

a jelentkezőit. Ettől a felosztástól lényegesen eltér az MTA által használt 

tudományterületi besorolás, amely az OTKA pályázati rendszerét is 

meghatározza. Ezeket a tudományterületeket tudományágakra, 

tudományszakokra (diszciplínákra) lehet bontani. Ennek megfelelően az 

interdiszciplinaritás értelmezése több kérdést is felvet. 

Miként azt a szakkollégiumi felvételi rendszereknél majd kifejtjük, számos 

olyan szakkollégium működik, amely több képzési területről rekrutálja 

tagjait, és biztosít számukra szakmai programokat. Ugyanakkor a több 

diszciplínára kiterjedő szakmai program szervezése egyetlen képzési 

területen belül is elképzelhető, azaz egy képzési területen belül is 

megjelenhet az interdiszciplináris képzés célja. Továbbá az sem tisztázott, 

hogy az interdiszciplináris képzés mint cél szervezeti vagy egyéni szinten 

értelmezendő-e, azaz akkor beszélhetünk erről, ha a szakkollégium tagjai 

több tudományszakhoz kötődő képzést végeznek el a szakmai programok 

keretén belül, vagy ha a képzési rendszerben különböző tudományszakok 

kurzusai megjelennek, esetleg akkor, ha vannak olyan szakmai 

programok, amelyek tematikája interdiszciplináris. 

                                                           
28 http://www.nefmi.gov.hu/felsooktatas 
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Véleményünk szerint amennyiben egy szakkollégiumban több 

tudományszakhoz kötődő képzés van jelen, akkor azt az intézményt 

multidiszciplináris szakkollégiumnak nevezhetjük. Amennyiben a 

tudományszakok vagy diszciplínák közötti átjárás megjelenik a tagok 

szakmai követelményrendszerében, akkor interdiszciplináris képzési 

rendszerről beszélhetünk. Ugyanakkor a multidiszciplináris 

szakkollégiumok között megkülönböztethetünk több képzési területhez 

kapcsolódó szakkollégiumot, illetve egy képzési területen belül működő 

multidiszciplináris szakkollégiumot. 

Az intézményi kérdőívünket kitöltő 48 szakkollégium adatai alapján 

kijelenthetjük, hogy szinte minden szakkollégium multidiszciplináris 

képzést nyújt tagjai számára. Mindössze öt olyan szakkollégiumot 

találtunk, amely csak egyetlen képzési területen belül szervez szakmai 

programokat, de ezek között is van, amelyik dokumentuma alapján a 

szakterületén belül interdiszciplináris képzésre törekszik. 

Alapvetően ezt mutatják a hallgatói adatfelvételből származó adataink is. 

A szakkollégiumi kurzust már elvégző válaszadóink három negyede 

nyilatkozott úgy, hogy volt olyan szakkollégiumi kurzusa, amely nem 

csatlakozott konkrétan egyetemi/főiskolai szakjához, sőt több mint két 

harmaduk nyilatkozott úgy, hogy már vett fel olyan szakkollégiumi órát, 

amely nem kapcsolódik saját képzési területéhez. 

Ezek alapján egyértelmű, hogy a szakkollégiumok elősegítik a tagjaik 

széles körű tudományos ismereteinek bővülését. De vajon felkészítik őket 

az interdiszciplináris környezetre, arra, hogy egy témakört több 

tudományterület szemüvegén keresztül lássanak, értelmezzenek? Ehhez 

elsődlegesen a szakkollégiumok kurzusainak tematikáit kellene vizsgálni, 

de az alacsony adatszolgáltatási hajlandóság miatt ennek elemzésére 

ezúttal nincs módunk. Azonban a hallgatói adatfelvétel során 

megkérdeztük válaszadóinktól, hogy mennyire érzik szakkollégiumukat 

interdiszciplináris műhelynek. A válaszadók majd harmada nyilatkozott 

úgy, hogy kifejezetten annak titulálja, míg további három tizedük inkább 

igaznak tartja az interdiszciplináris műhely jelleget, mint sem, a másként 

érzők aránya mindössze 14 százalék. 

Ezek alapján kijelenthető, hogy a hazai szakkollégiumok többségében 

multidiszciplináris képzés zajlik, amelynek keretében interdiszciplináris 

módon szerveznek szakmai programokat tagjaik számára. 
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VII.3.2. Az elitképzés 

Szintén az Ftv. fogalmaz a következőképp a Szakkollégiumi Kiválósági 

Központok kapcsán: „A cím olyan szakkollégiumnak adományozható, 

amely a 66. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeket magas 

színvonalon teljesíti, és elsődleges feladatának a tudásalapú elitképzést 

tekinti.” Éppen ezért a szakkollégiumi elnökökkel és igazgatókkal folytatott 

interjúk alapján igen meglepő volt, hogy mindenki kerülte az elit szó 

használatát képzésük, szakkollégiumuk jellemzésénél, szemben a 

szakemberekkel és a közigazgatásban tevékenykedőkkel. Az elit kifejezés 

kerülése összhangban van azzal is, hogy mindössze egyetlen 

szakkollégium, a Mathias Corvinus Collegium célrendszerében szerepel 

konkrétan ez a kifejezés. 

A szakértői interjúk alapján az a benyomásunk, hogy a mozgalom 

szereplői kerülik a szakkollégiumok minősítését, illetve az elit szó 

használatát. Egyrészt ennek negatív konnotációja van, így senki sem 

szeretné az elit jelzőt magára aggatni, mert ez szükségszerűen a többi 

szereplő minősítésével jár, másrészt a felsőoktatási intézményeken belül 

is nehezen marketingelhető kifejezés az elit. Lévén, hogy a fő cél az 

érdeklődő – nem pedig csak a kiemelkedő képességű – hallgatók 

megszólítása a toborzás során, főként a mozgalom nagy hagyományú 

szervezeteinél, amelyek szakkollégiumokkal olyan telített mezőben 

definiálják magukat, mint a Corvinus Egyetem. 

A hallgatói adatfelvételünk alapján úgy tűnik, hogy ebből a szerénységből 

a szakkollégistákra jóval kevesebb ragad át. Arra a kérdésre: „Te 

mennyire érzed a szakkollégiumodat értelmiségi elitképző 

intézménynek?”, a válaszadók egy harmada jelölte, hogy kifejezetten 

egyetért, míg a másik egy harmada, hogy inkább egyetért, és mindössze 

a válaszadók hetede volt ellentétes véleményen. A tagok véleménye 

alapján tehát kijelenthető, hogy a szakkollégiumok szerepe a hazai 

elitképzésben kiemelkedő. 

VII.3.3. Az idegen nyelvi képzés 

A globális világ kihívásaival párhuzamosan egyre fontosabb lesz az 

egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkezők számára a nyelvismeret, az 

idegen nyelven való szakmai anyagok feldolgozásának, a szakmai 

eredmények prezentálásának képessége. Az erre való igény számos 

szakkollégium preambulumában megtalálható, sőt több helyen a szakmai 

rendszer szerves részét képezi (a dokumentumok alapján a 

szakkollégiumok egy harmadában), vagy a szakkollégistákkal szemben 
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meghatározott kritériumrendszer eleme a nyelvtudás, annak megszerzése. 

Jól mutatja ez, hogy a szakkollégiumok céljaikat, működésüket a 

szabályozástól függetlenül is a társadalmi-gazdasági környezetükhöz 

igazítják. 

VII.3.4. A keresztény értelmiség kinevelése 

A vallással, keresztény hitélettel összefüggő szakkollégiumi célok 

kizárólagosan az egyházi fenntartású szervezeteknél jelennek meg. Ezen 

intézmények esetén az egyházi kötődések milyensége igen erősen 

megjelenik a felvételi szempontok során. Ennek megfelelően a 

szakkollégiumok működését, értékrendjét, céljait alapvetően 

meghatározza a keresztény életmód fejlesztése, s ennek keretein belül 

értelmeződik a tagok szakmai munkájának, fejlődésének kiteljesedése. 

Ehhez biztosít a tagok számára közösséget, közösségi programokat, 

színvonalas szálláslehetőséget a szakkollégium. 
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VIII. A képzési rendszer 

Ebben a fejezetben a képzési rendszerek egyes elemeinek leírására, 

valamint a szakmai programok színvonala, illetve a színvonallal való 

elégedettség bemutatására koncentrálunk. 

Továbbra is annak megfelelően használjuk a szakmai program és képzési 

rendszer fogalompárt, hogy a szakmai élet egyes elemeiről vagy egészéről 

teszünk-e kijelentéseket. A képzési rendszer korábban ismertetett hat 

szintje közül itt csak azzal a néggyel foglalkozunk, amely esetében 

szakkollégiumi munkáról beszélünk. Ennek feltétele, hogy a 

szakkollégiumi tagság fenntartása valamilyen módon összefüggésben 

legyen a képzési rendszeren belül megvalósuló szakmai teljesítménnyel. 

VIII.1. A képzési rendszer elemei 

VIII.1.1. Általános képzési elemek 

A képzési rendszer elemeinek azokat – a szabályzatokban formálisan is 

említett – tudásátadási, készségfejlesztő formákat tekintjük, amelyeken 

keresztül a szakkollégium tagjai számára tudástranszfer valósul meg. Az 

ezzel kapcsolatban feltett kérdést elsődlegesen a felsőoktatásban bevett 

formákhoz igazítottuk, de a válaszadóknak lehetőségük volt fel nem sorolt 

egyéb formák említésére is. 

14. táblázat. A képzési rendszer elemeinek előfordulása 

A tudásátadás formái Hány 

szakkollégiumban 

van jelen? (db) 

Az alkalmazó 

szakkollégiumok 

aránya 

Előadás 

(nem összefüggő, egyedi jellegű) 

40 83,3% 

Tutorálás 

(egyéni foglalkozáson alapuló munka) 

37 77,1% 

Szeminárium jellegű kurzus (pl. 

olvasószeminárium, módszertani 

kurzus az interaktivitás igényével) 

34 70,8% 

Gyakorlati jellegű kurzus 

(kutatás-fejlesztés, projekt) 

32 66,7% 

Előadás jellegű kurzus 

(csoportmunkára nem építő kurzusok) 

30 62,5% 

Szakmai gyakorlat 

(külső helyszínen megvalósuló) 

19 39,6% 
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A felsőoktatási rendszerből átvett elemek közül a legnépszerűbbek 

azok, amelyek a legkevésbé bevettek a hazai 

egyetemeken/főiskolákon. Ilyenek mind az egyedi, önálló előadások, 

mind az egyéni foglalkozások, azaz a tutori rendszerek. Az egyedi 

előadások lehetőséget teremtenek arra, hogy adott szakterület egyébként 

nehezebben elérhető, elismert szakértői a szakkollégiumi tagság számára 

egy-egy téma kapcsán mélységében kifejtsék véleményüket, illetve 

lehetőséget adnak az aktuális témák viszonylag gyors feldolgozására. 

A tutori rendszer a hazai tömeges felsőoktatásban olyan finanszírozási, 

óraterhelési problémákat vet fel, ami miatt a felsőoktatási intézmények 

nem érdekeltek az ilyen rendszerek fenntartásában, működtetésében, 

annak ellenére, hogy a Felsőoktatási Törvény (Ftv.) lehetővé teszi 

mentorprogramok működtetését. A szakkollégiumok előnye itt is abból 

ered, hogy nincs erős finanszírozási elvárás velük szemben, illetve a 

szakkollégistákkal kiépülő mester-tanítványi viszony az oktatók számára 

egyrészt garancia lehet a minőségi munkára, sikerélményre, valamint 

pozitív visszajelzése oktatói-kutatói munkájuknak. A tutori rendszer 

ugyanakkor kedvezhet a magasabb színvonalú egyéni 

teljesítménynek, ami például a TDK-dolgozatok számában is 

megnyilvánulhat – bár ezt kutatásunk alapján statisztikailag nem 

tudjuk alátámasztani. A tutori rendszer több esetben frissen 

végzett szakkollégisták, szeniorok segítségével valósul meg. 

Hagyományosan a szakkollégium erényének tartják a kiscsoportos 

oktatási formát, éppen ezért némileg meglepő, hogy a kérdőívet kitöltő 

szakkollégiumok három tizedében nem találkozunk elméleti jellegű 

szemináriumi képzéssel, aminek egyik oka, hogy a tutori rendszert 

működtető szakkollégiumok esetében nincs ilyen képzési elem. A másik 

ok, hogy a szemináriumi kurzusok szervezése a humán képzési területen 

tevékenykedő szakkollégiumra jellemző, míg a műszaki jellegű 

képzéseknél nem mindenütt figyelhető meg – ebben alapvetően a 

tudásfejlesztés egyéni-közösségi módjainak eltérései, a közösségi 

inspiráció fontossága, valamint a képzés gyakorlati jellege játszhat 

szerepet. 

Ez utóbbit támasztja alá, hogy a szemináriumi kurzusok előfordulásától 

nem sokkal marad el a közös projektre, illetve kutatásokra épülő kurzusok 

gyakorisága. Ez a gyakorlati jellegű kiscsoportos képzés pedig ott is 

igen jellemző, ahol nem bukkanunk szemináriumi jellegű 

kurzusokra. Amennyiben ezt a két típust együttesen tekintjük a 

közösségi aktivitásra épülő kiscsoportos oktatás formáinak, akkor azt 
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tapasztaljuk, hogy csak minden tizedik szakkollégium van híján 

ennek. 

A kurzusrendszerű előadássorozatok előfordulása is jellemző, nem sokkal 

marad el a kiscsoportos tudásátadási formák gyakoriságától. Megjelenése 

egyértelműen összefügg azzal, hogy a szakkollégium szakmai 

programkínálatában szerepelnek-e önálló előadások, a két típus együttes 

előfordulása igen gyakori.29 (Más tudástranszfer típusok között ilyen 

együttállást nem tapasztaltunk.) 

A szakkollégium által külső helyszínen megvalósított gyakorlati képzés a 

legritkább az egyetemi/főiskolai képzésben jelen lévő tudástranszferek 

közül: tízből négy szakkollégium esetében elérhető ez a tagság számára. 

E tudástranszfer esetében is, akárcsak a kutatást-fejlesztést célzó projekt 

alapú kurzusoknál, megfigyelhető, hogy rendkívül hasznos, ha a 

szakkollégium rendelkezik megfelelő kapcsolati tőkével, hogy ilyen jellegű 

tevékenységet szervezni tudjon. Mindkét esetben megfigyelhető, hogy a 

régebben (átlagban nyolc évvel korábban) alapított szakkollégiumok 

esetében jelennek meg ezek a típusú tudástranszferek a kínálatban. 

11 szakkollégium jelezte, hogy a fentieken kívül más jellegű 

tudástranszferek is szerepelnek szakmai programjaik között. Ezek 

többségét két típusra oszthatjuk. Az egyik típusba tartoznak a 

tanulmányutak, gyár- és intézménylátogatások, amelyek a saját, 

ugyanakkor a gyakorlati helyek biztosításához képest felszínes terepi 

ismeretek megszerzését segítik elő, míg a másik típusba a tréningeken, 

workshopokon való részvétel, melyek elsődleges célja speciális skillek, 

tudáselemek megszerzése. 

VIII.1.2. Idegen nyelvi készségfejlesztés és kurzusok 

Miként azt a szakkollégiumok céljait taglaló részben is említettük, több 

helyen markánsan megjelenik a dokumentumokban az idegen nyelvi 

jártasságok erősítése a szakkollégium tagjainak körében. Ennek négy 

megnyilvánulását vizsgáltuk a survey adatfelvétel során: 

1. Nyelvkurzusok szervezése: A hallgatói kérdőívet kitöltő 

válaszadók összesen 54 szakkollégium tagságából 

verbuválódtak, és 33 intézményből a válaszadó hallgatók 30 

százaléka jelezte, hogy részt vett a szakkollégium 

szervezésében megvalósuló nyelvkurzuson. A résztvevők 

                                                           
29 Korrelációs együttható: 0,346 
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jellemzően 1-2 ilyen jellegű kurzust végeztek eddigi szakkollégiumi 

tanulmányaik folyamán. Ugyanakkor csak négy szakkollégium 

esetében tűnik tömegesnek a nyelvkurzusokon való részvétel (Eötvös, 

Szent Ignác, Bibó, Liska), ezeknél a követelményrendszerből 

levezethetően kötelező a nyelvkurzusok felvétele, nyelvvizsgák 

megszerzése. 

2. Idegen nyelvi kompetenciák használata a szakmai életben: Ezt két 

komponensre bonthatjuk: idegen nyelvű szakirodalom feldolgozása, 

idegen nyelvű dolgozatok, tanulmányok, publikációk írása. Az első 

skillt terjedelmi okokból kihagytuk a kérdőívből, hiszen ma már a 

legtöbb felsőoktatási intézményben alapkövetelmény az idegen 

nyelvű szakirodalom feldolgozásának képessége, ezzel szemben az 

idegen nyelven megírt produktumok elkészítése nem bevett 

gyakorlat. A válaszadók 37 százaléka (38 szakkollégiumból) 

nyilatkozott úgy, hogy szakkollégiumi kurzusaihoz 

kapcsolódóan volt már arra példa, hogy idegen nyelvű anyagot 

kellett leadnia. Az idegen nyelvű írásos anyagok készítése általános 

gyakorlatként – adataink alapján – hat szakkollégiumban van jelen 

(Eötvös, Bibó, Liska, Fiatal Közgazdászok Társasága, Rajk, SZISZ). 

3. Idegen nyelven tartott szakmai kurzusok létezését is vizsgáltuk. Ilyen 

kurzuson a válaszadóink 20 százaléka vett részt, abban a 24 

szakkollégiumban, amely rendelkezik ezzel a képzéssel. Adataink 

szerint három szakkollégiumban vesznek részt tömegesen idegen 

nyelven tartott kurzusokon (Eötvös, Bibó, Rajk). Mindenesetre 

megállapítható, hogy az idegen nyelvi programok közül ez a 

legkevésbé elterjedt – ennek egyik legfőbb oka, hogy külföldről 

érkező oktató gyakorlatilag sehol sem áll rendelkezésre. 

VIII.1.3. Kutatások 

Vizsgálatunk során igyekeztünk felmérni, hogy a szakkollégiumok – mint 

kutatóhelyek – miként kapcsolódnak be a tudományos ismeretek 

„termelésébe”, azaz végeznek-e kutatásokat nemcsak tagi, hanem 

intézményi szinten is. Adataink alapján a szakkollégiumi kutatói munka 

nem válik el egyértelműen a tagok önálló kutatómunkájától. Adatainkból 

ugyanakkor egyértelmű, hogy a szakkollégiumok több mint fele 

közös szinten nem végez kutatói tevékenységet (29 intézmény). 

Természetesen a szakkollégiumi tagságot átfogó, projektszerű kutatási 

munkák elsődlegesen a humán képzési területeken működő 
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szakkollégiumokra jellemzők, de egy-két példa a műszaki, a 

természettudományi területtel foglalkozók esetében is megfigyelhető. 

VIII.1.4. Konferenciák 

Igen érdekes, hogy a minőségbiztosítás és a prezentációs készség 

fejlesztésének szempontjából fontos konferenciákat senki nem említette 

az egyéb válaszlehetőség során a tudástranszfereket felmérő kérdésnél. 

Ugyanakkor a dokumentumelemzésekből kiviláglik, hogy jó néhány 

szakkollégiumban a képzési rendszer fontos eleme a szakkollégium belső 

konferenciáján való előadás a tagok számára. Négyből egy szervezet 

esetében évenként teljesítendő kötelező elemként jelenik ez meg, míg a 

szakkollégiumok másik negyede kifejezetten ösztönzi, hogy a tag legalább 

egyszer tárja munkáját a szakkollégiumi tagság elé. 

Ennek ellenére azt tapasztaltuk az adatfelvétel során: általánosan jellemző 

(hatból öt – 83%), hogy a szakkollégiumok rendeznek konferenciákat. 

Minden második szakkollégium esetében a szakmai követelmények között 

megjelenik, hogy a tagok adjanak elő a belső konferenciákon. A képzési 

rendszerekben ez a kívánalom általában egyszeri előadási 

kötelezettségként jelenik meg a tagság időtartama alatt, ebből 

következően hallgatói adatfelvételünkben a belső konferencián való 

részvétel csak a válaszadók 11 százalékát jellemzi, míg a bármilyen 

konferencián való részvétel aránya 18 százalék a mintánkban. 

Természetesen a konferencián való részvétel esetében igen nagy súlyban 

esik latba, hogy mióta szakkollégiumi tag a válaszadó: azoknál, akik 

legalább öt éve tagok, a konferenciákon való átlagos részvétel száma eléri 

az egyet. Adatainkból egyértelmű, hogy a konferenciák már a szeniorok, 

illetve a végzéshez közel álló tagok terepe. 

Megkérdeztük a szakkollégiumokat arról is, hogy az elmúlt három évben 

melyek voltak a legfontosabb programjaik. 21 szakkollégium sorolta ezek 

közé a konferenciát, miközben a szakkollégiumok fele jelezte azt, hogy az 

előző évben volt konferenciaszervezéssel összefüggő költsége. Ezek 

alapján kijelenthetjük: a konferenciák elterjedtsége a szakkollégiumok 

esetében vetekszik a legelterjedtebb tudástranszferek általános 

elterjedtségével, ugyanakkor a tagok előadóként való részvétele inkább 

csak a felsőbb évfolyamokon jellemző. 
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VIII.2. Szakkollégiumi követelményrendszerek 

A szakkollégiumokkal szemben támasztott igényként fogalmaztuk meg 

azt, hogy a tagsági viszony összekapcsolódjon a szakmai teljesítménnyel, 

a szakmai programok megfelelő színvonalon történő teljesítésével. Ebben 

a fejezetben alapvetően arra keressük a választ, hogy a kritériumok 

teljesítéséhez mit és hogyan kell teljesíteni. 

A szakkollégiumi célokat bemutató fejezetben alapvetően 4 szakkollégiumi 

típust mutattunk be attól függően, hogy a kritériumok teljesítésének célja 

a tagsági jogviszony meghosszabbítása vagy a szakkollégiumi végzettség 

megszerzése. 

1. Önálló képzési rendszert működtető, végzettséget adó szakkollégium. 

Ez utóbbi dokumentumelemzésünk alapján az adatot szolgáltatók egy 

ötödére jellemző, főként gazdasági és társadalomtudományi profillal. A 

szakmai követelmények szempontjából – ahol rendelkezünk adattal – a 

végzettség megszerzése gyakorlatilag az elvégzett kurzusok számához 

van kötve, ez minimum 7–10 közötti. Azaz félévente legalább egy 

kurzust teljesíteni kell, természetesen többet is lehet (értelemszerűen a 

taghosszabbítás félévente zajlik). Az MA szintű diploma megszerzésén 

túl jellemzően még egyéb egyéni tudományos munkán alapuló feltételt is 

szabnak: önálló projekt, kutatás, TDK, esetleg a diplomához képest plusz 

nyelvvizsgát írnak elő. Kurzusaikat az egyetemi/főiskolai képzésben 

jellemzően nem lehet elszámolni. 

2. Végzettséget nem adó képzési rendszert működtető szakkollégium. A 

dokumentumelemzésünk alapján a szakkollégiumok negyede-harmada 

tartozik ide. Ezek esetében is jellemző feltétel a kurzusteljesítés, 

félévente átlag egy, esetleg kettő. Mivel némelyik szervesen kapcsolódik 

az egyetemi tanulmányokhoz, például a szakkollégiumi kurzusokért 

kredit jár, a kritériumok között megjelenik az egyetemi tanulmányok 

megfelelő színvonalon való teljesítésének (pl. 4,00-es átlagnál jobb, a 

szakon az átlagnál jobbnak lenni) követelménye. A nyelvvizsgákra 

vonatkozó előírások ott jellemzőek, ahol biztosított a nyelvoktatás. Ennél 

a típusnál már megjelenik, hogy a követelmények teljesítésének 

ellenőrzése tanévenként történik, illetve a nem kurzus jellegű 

követelményeké (pl. nyelvvizsga megléte, konferencia-előadás) BA–MA 

vagy MA–PhD átjáráskor. Itt a legjellemzőbb, hogy a szakkollégiumi 

kurzusok az „anyaintézmény” képzésében kreditként elszámolhatóak 

(16-ból 7 szakkollégium esetében). 
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3. Szakmai programokat szervező szakkollégiumok. Az ebbe a körbe 

tartozó szakkollégiumok jellemzője, hogy a szakmai programok nem 

állnak össze egy egységes képzési rendszerré. Ennek megfelelően 

dokumentumaikban a kritériumok nincsenek konkretizálva, olyan 

megfogalmazásokat használtak, mint „bekapcsolódás a szakmai 

munkába” vagy „a programon való aktív részvétel”, ennek ellenére több 

helyen találkozunk kurzusokkal, ha nem is mindenütt kötelező ezek 

elvégzése. Ennek eredményeként nagyon nehéz a dokumentumok 

alapján eldönteni, hogy egy szervezet megfelel-e a szakkollégiumokkal 

szembeni azon elvárásunknak, hogy a tagsági státusz fennmaradása a 

szakmai munka megfelelő minőségű elvégzéséhez legyen kötve. 

Ugyanakkor ennél a típusnál is előfordul, hogy a tagi státusz 

fennmaradása a felsőoktatási intézményben elért tanulmányi átlaghoz 

van kötve. Sok helyen tanévente kerül sor a hosszabbításra. 

4. Tutori típusú szakkollégium. A szakkollégium fő célja az egyéni 

szakmai munka elősegítése, ehhez infrastruktúrát és tutort biztosít. A 

rendszer alapját az egyéni munkatervek képezik, amelyek ellenőrzését a 

szakmai vezető (pl. nevelőtanár) végzi – jellemzően félévente, 

esetenként tanévente – a tagok által elkészített beszámoló alapján. A 

kizárólagosan tutori rendszerben működő szakkollégiumok a szervezetek 

tizedét-nyolcadát teszik ki. 

VIII.2.1. Kurzusteljesítés 

Mint a fentiekből látható, a tagok kurzusteljesítésének vizsgálata főként az 

első és második típus esetén fontos, de a harmadik típusba tartozó 

szakkollégiumoknál is fontos elemei a kurzusok a szakmai 

követelményeknek. Mint ahogy azt a tudástranszferelemeknél jeleztük, a 

szakkollégiumok kilenc tizedének szakmai programjai között értelmezhető 

a kurzus fogalma. 

Először is kíváncsiak voltunk arra, hogy a szakkollégiumi kurzusok 

teljesítése miként viszonyul az egyetemi kurzusok teljesítéséhez. Ezt a 

szakmai munkára fordított idő mennyiségével mértük, a hallgatói 

adatfelvételből nyert adataink azt mutatják, hogy míg az egyetemi 

kurzusokra való készüléssel a mintánkban szereplő válaszadók 

átlagosan 4,12 órát töltöttek, ez a szakkollégiumi kurzusok 

esetében mindössze 3,05 óra. 

Ennek kapcsán megvizsgáltuk, hogy mely szakkollégiumba járók 

készülnek egy-egy egyetemi, illetve szakkollégiumbeli kurzusra a 

legtöbbet. Az egyetemi kurzusok esetében a műszaki és orvostudományi 
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képzésben részt vevők, míg a szakkollégiumi kurzusoknál a gazdasági, 

társadalmi, jogi és pszichológiai területen tevékenykedők. Még 

markánsabb a különbség, ha az egyetemi kurzusokra való átlagos 

készülési időhöz hasonlítjuk a szakkollégiumi kurzusokra való készülési 

időt. Ebben az esetben nyolc olyan szakkollégiumot találunk, ahol a 

tagok a szakkollégiumi kurzusokra többet készülnek, mint az 

egyetemiekre. Mind a nyolc szakkollégium egyesületi típusú, 

alulról szerveződő, döntő többségük ad végzettséget, és kizárólag 

az ELTE-hez és a BCE-hez köthetőek. Azaz adatainkban tetten érhető, 

hogy e kollégiumok rekrutációs bázisát azon egyetemisták képezik, akik 

nem elégedettek az ország kiemelkedő egyetemein tapasztalt 

tudásátadással, és motiváltak abban, hogy a maguk számára 

szervezzenek – az egyetemi színvonalat elérő, meghaladó – képzést. 

A kutatás során az iránt is érdeklődtünk, hogy hány kurzust szervezett 

egy-egy szakkollégium az utolsó három tanévben, és ezeket mekkora 

arányban végezték el a kurzust felvevők. A kérdőívünket kitöltő 48 

szakkollégium közül 40 olyan van, ahonnan legalább az utolsó tanévre 

vonatkozóan van adatunk. Ezek alapján egy átlagos szakkollégium egy 

tanév során 12 kurzust szervez, amelyeket a kurzusokat felvevők 81 

százaléka végez el. A kurzusok a legjellemzőbbek a végzettséget adóknál, 

az e csoportba tartozók tanévenként átlagosan 18 kurzust szerveznek, a 

végzettséget nem adóknál 15, a nem szisztematikus 

programkínálatúaknál 7 kurzus szerveződik évente. 

Vizsgáltuk azt is, hogy átlagosan hányan járnak egy kurzusra. E kérdéskör 

kapcsán kézenfekvő megoldás, hogy a félévente meghirdetett átlagos 

kurzusszámmal osszuk el a taglétszámot, de mivel sok esetben nem 

kötelező a kurzusvégzés (akár a képzési rendszer miatt, akár a speciális 

tagi státusz miatt), ezért csak egy felső becsléssel rendelkezünk. Eszerint 

egy átlagos szakkollégiumban 24 tagra jut egy kurzus. Ugyanakkor 

jelentősek a különbségek: míg a végzettséget adó képzési rendszerekben 

az egy kurzusra járók száma mindössze 11, a végzettséget nem adó saját 

képzési rendszerben már 19, a nem szisztematikus szakmai programokkal 

rendelkezőknél pedig 30. 

A hallgatói adatfelvétel során is érdeklődtünk az iránt, hogy a 

válaszadóink mekkora arányban végzik el az általuk felvett kurzusokat. Az 

intézményi adatokhoz képest jóval magasabb arányt mértünk: egy átlagos 

válaszadó (!) szakkollégista az óráknak a 94,7 százalékát végzi el. 

Megvizsgáltuk azt is, hogy a felvett órák miként viszonyulnak az elvégzett 

órákhoz, s azt tapasztaltuk, hogy a mintánk által felvett összes kurzus 
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94,1 százaléka került elvégzésre. Az óravégzési hajlandóság pedig nem 

csökken felsőbb évfolyamokon. 

Kutatásunk során kitértünk a kurzusok elvégzésének módozataira is, azaz 

arra, hogy miként ellenőrzik a tudásátadás folyamatának sikerességét. 

Szinte valamennyi szakkollégiumban – ahol szerveznek kurzusokat – 

elvárás az órai jelenlét, illetve az aktív részvétel gyakorlatilag minden 

kurzus esetében. 
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9. ábra. A kurzusteljesítés módjainak gyakorisága 

 

A két legnépszerűbb számonkérési forma az önálló produktumok 

készítése, valamint az évközi munka: kiselőadások, zárthelyi 

dolgozatok írása, olvasónapló készítése. Gyakorlatilag mindkét módszer 

bevett a hazai felsőoktatási gyakorlatban, elsődlegesen a 

szemináriumokhoz kapcsolódóan. Ez alapvetően megerősíti a 

szakkollégiumokban zajló tudásátadás kiscsoportos jellegét. 

Mint már említettük, a belső konferenciák a vizsgált szakkollégiumok 

felének szakmai életében játszanak fontos szerepet. Az ilyen jellegű 

megmérettetések több célt is szolgálhatnak, például egymás munkájának 

megismerése; az egy szakterületen belül kutató hallgatók eredményeinek, 

módszereinek megmérettetése; az előadói képességek fejlesztése; a 

szakkollégium holdudvarának (mentorok, végzettek stb.) találkozási pont 

biztosítása. Ennek megfelelően minden típus esetében találkozunk saját 

tagjai számára konferenciát szervező szakkollégiummal. 

A közös írásos produktum készítése – mint bevett gyakorlat – a 

szakkollégiumok jóval kisebb részére jellemző, és egyértelműen azokhoz 

kötődik, amelyeknek tagjai közösen kutatnak, azaz főként a gazdasági és 

társadalomtudományi szakterületen tevékenykedőkhöz, illetve azokhoz, 

amelyek képzési rendszerében fontos szerepet játszanak a műhelyek. 

A szakkollégiumi kurzusok teljesítése ritkán történik a tömegképzésben 

igen elterjedt vizsgákkal. Jól látszik, hogy a szakkollégiumokban zajló 

ismeretátadás és az ismeretek számonkérése is előnyben részesíti a 

személyes kontaktuson alapuló formákat. 

A különböző kurzusteljesítési módok előfordulása függetlennek tűnik a 

szakkollégiumok típusaitól, kivéve a saját konferencián történő előadást, 
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amely főként a kisegyetemi modellre jellemző, valamint az önálló írásos 

produktumot, amely az egyesületi szisztémára épülő szakkollégiumokban 

a leggyakoribb. 

VIII.2.2. Tudományos Diákköri Dolgozatok írásának 

kötelezettsége 

A rendelkezésünkre álló szakkollégiumi SZMSZ-ek harmadában 

találkozunk konkrét utalással a TDK-ra. Ezek döntően a TDK-dolgozat 

írását a képzési rendszer elemeként nevesítik, és általában azt írják elő, 

hogy a szakkollégiumi tagság ideje alatt egy TDK-dolgozatot kell készíteni 

(némileg motiválóbbnak tűnik, amikor ezt az egyetemi/főiskolai 

tanulmányok egy konkrét félévéig kell megvalósítani), de vannak olyan 

szakkollégiumok is, ahol minden tanévben elő kell állni egy ilyen művel. 

Egy másik szisztéma az, ahol a TDK-dolgozatot a felvételi rendszerbe 

építik be, és pluszpontokat ér. Ez különösen akkor motiváló, ha a 

szakkollégiumi tagság minden tanév végén megszűnik, majd újra kell 

felvételizni. Jellemzően a fenntartói jellegű szakkollégiumokban nincs 

semmilyen TDK-hoz kapcsolódó megkötés, míg a kisegyetemi rendszerben 

szinte mindenütt követelmény, ennek megfelelően itt három és fél tagra 

jut egy elkészített dolgozat tanévente. 

VIII.2.3. Nyelvvizsga-követelmények 

A dokumentumelemzés alapján mindössze 4 szakkollégium ír elő 

nyelvvizsgára vonatkozó szabályokat a végzéssel vagy a tagi státusz 

megőrzésével kapcsolatban. Ezek esetében az egyetemi előírásokhoz 

képest magasabb követelményekre kell gondolni. A négy közül kettőnél 

bizonyosodtunk meg a dokumentumaik alapján saját nyelvoktatás 

jelenlétéről. Ezen túl további 3 helyen a nyelvtudás a felvételi 

követelmények között szerepel. Ezek dacára a hallgatói kérdőívünket 

kitöltő 48 szakkollégiumból 22 nyilatkozott úgy, hogy nyilvántart adatokat 

tagjai nyelvvizsgáiról, különösen a kisegyetemi típusnál, ahol a 8 

intézményből 7 büszkélkedhet ezzel. 

A szakkollégistáknak összeállított kérdőívben a kitöltők nyelvtudására 

kérdeztünk rá, és arra, hogy a középiskolai tanulmányaikat két tannyelvű 

gimnáziumban folytatták-e. A szakkollégisták 12,5 százaléka töltötte 

középiskolai éveit két tanítási nyelvű intézményben, de ennek kapcsán 

nem találtunk jelentős szórást az egyes szakkollégiumok között. Kivételt 

képez a határon túliaknak fenntartott Márton Áron szakkollégiumi hálózat, 

ahol 40 százalékos a két tannyelvűből érkezők aránya. 
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Éppen ezért meglepő, hogy relatív alacsony ezekben a kollégiumokban a 

nyelvvizsgákkal rendelkezők aránya. Vélhetően a határon túliak, bár több 

tantárgyat az adott államnyelven tanulhattak, nyelvvizsgával nem 

rendelkeznek belőle. A 23 elemzésbe bevont szakkollégium (feltételként 

azt szabtuk, hogy legalább öt fő kitöltse kérdőívünket a szakkollégiumból) 

közül az egy főre jutó nyelvvizsgák száma mindössze 7 intézményben 

nem érte el az egyes átlagot. A legmagasabb átlagokat, melyek 1,75-től 

2,05-ig terjednek, szinte kizárólag a BCE szakkollégiumai között mértük, 

az egyetlen máshová sorolható intézmény az ELTE Eötvös József 

Collegiuma. 

VIII.3. A szakkollégiumi képzés színvonalának megítélése 

Az interjúink alapján egyértelmű elvárásnak tűnik a szakkollégiumokkal 

szemben, hogy magasabb színvonalú szakmai munkát végezzenek, mint a 

felsőoktatási átlag. Ezzel cseng össze, hogy a szakkollégiumokba történő 

jelentkezés egyik legfontosabb oka a magas szakmai színvonalon 

végezhető munka ígérete. Ezek valóságban történő megismerése 

érdekében arra kértük a hallgatói kérdőívünket kitöltőket, hogy ne csak a 

szakkollégiumi kurzusaikat, hanem az egyetemi kurzusaikat is ítéljék meg 

különböző ismérvek alapján. 

15. táblázat. A kurzusok átlagos megítélése 
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Adataink alapján az egyetemi/főiskolai és a szakkollégiumi órák közötti 

legnagyobb különbséget azok interaktivitásában tapasztalják a 

szakkollégisták. Míg a válaszadóink 59 százaléka minősítette a 

szakkollégiumi kurzusokat teljes mértékben interaktívnak, addig az 

egyetemi/főiskolai kurzusok esetében ez az arány a 7 százalékot sem éri 

el. Az összes többi elemzési szempont esetében is azt tapasztaljuk, hogy a 

szakkollégiumi kurzusok megítélése jobb, ha nem is az interaktivitásnál 

tapasztalt szinten. Ennek eredménye, hogy jóval nagyobb elégedettséget 

mértünk a szakkollégiumi kurzusok tekintetében. 

Kutatásunk érdekes eredménye, hogy a szakkollégisták válaszaiban az 

egyetemi/főiskolai kurzusok egyes ismérvei között páronként nagyon erős 

együtt járást tapasztaltunk. Például ha valaki magasra értékeli az oktatók 

felkészültségét, akkor vélhetően magasra fogja értékelni a kurzusok 

érdekességét is. Ez az együtt járás megfigyelhető a szakkollégiumi 

kurzusok esetében is, ugyanakkor nem találtunk összefüggést abban, 

hogy a válaszadók miként ítélik meg az egyetemi, illetve a szakkollégiumi 

kurzusaik ugyanazon jellemzőit. Azaz, ha valaki magasra értékeli az 

egyetemi/főiskolai oktatásban az oktatók felkészültségét, ez nem 

valószínűsíti, hogy a szakkollégiumi kurzusokat illetően is ezt teszi. Ez a 

szakkollégiumok minőségi heterogenitására utal az egyetemi/főiskolai 

képzéshez képest. 

VIII.4. A képzés szakmai háttere, az oktatók összetétele 

Már az adatfelvétel során kétféle típusban gondolkoztunk a 

szakkollégiumok képzési hátterével kapcsolatban. Az egyik típusba 

soroltuk azokat a szakkollégiumokat, amelyek rendelkeznek állandó 

oktatókkal, míg a másik típusba azokat, amelyek nem. Állandó tanár alatt 

azokat az oktatókat értettük, akik folyamatosan jelen vannak a 

szakkollégium képzési programjában, azaz minden félévben tartanak 

kurzust, tutorálnak, függetlenül attól, hogy ezt alkalmazottként, megbízási 

szerződéssel vagy ingyen teszik. Azaz még az állandó oktató sem 

feltétlenül a szakkollégium teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott 

alkalmazottja. 



 

92 
 

10. ábra. A szakkollégiumok megoszlása állandó oktatók szerint 

18

92
8

13

Szakkollégiumok az állandó oktatók szerint

Nincs állandó oktató 5 fő alatti állandó, de nem foglalkoztatott oktató

5 fő feletti állandó, de nem foglalkoztatott oktató 5 főnél kevesebb állandó, de van foglalkoztatott oktató

5 főnél több állandó, és van foglalkoztatott oktató

 

Az adatfelvételben részt vevő 48 szakkollégium közül 18-ban nincs 

állandó oktató. Ezek jelenléte leginkább a tutori képzést 

működtető szakkollégiumokban jellemző (átlagosan 16 állandó 

oktató). A három szakkollégium-típus (egyesületi, kisegyetemi, fenntartói) 

közül a kisegyetemi esetén találkozunk a legtöbb állandó oktatóval, 

átlagosan 9,75 fővel, míg a másik kettőnél jellemző, hogy átlagosan 4-5 

fő között mozog az állandó oktatók aránya. A 30 állandó oktatóval 

működő szakkollégium közül 21 főállásban is alkalmazza ezek egy részét. 

Az állandó, tehát minden félévben oktató tanárok száma az erről 

nyilatkozó 30 szakkollégiumban összesen 212, közülük csak 122-en 

vannak státuszban (57,5%). Jellemzően a tutori rendszert működtető és a 

kisegyetemi konstrukcióban vannak jelen az állásban foglalkoztatott 

oktatók. Az ilyen típusú intézményeknél fordul elő, hogy az állandó 

tanárok nagy létszámban tagi státusszal is rendelkeznek. A tagi státuszú 

oktatók száma 51 fő (24,0%) az állandók között, de közülük 38 fő három 

szakkollégiumnak is tagja (Bethlen István, Pálffy István 

Színháztudományi, Hatvani István Szakkollégiumok – utóbbi kettőben az 

oktatók foglalkoztatottak is). Az egyesületi típusú szakkollégiumoknál az 

jellemző, hogy az igazgató is tag, s vagy jár neki fizetés, vagy sem. 

Amennyiben arra vagyunk kíváncsiak, hogy az oktatói státuszokkal milyen 

összefüggést mutatnak a képzési rendszerről kialakított hallgatói 

vélemények, akkor adatfelvételünk módszertani korlátjai között 
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kijelenthetjük,30 hogy a szakmai munka megítélése nem a kurzust tartó 

oktató státuszától függ. 

Megvizsgáltuk azt is, hogy a 2010/2011-es tanévben összesen hány 

oktató tartott szakkollégiumi kurzust, erre választ az állandó, illetve az 

alkalmi oktatók együttes számából kapunk: ez 710 fő volt az előző 

tanévben az oktatóval rendelkező 46 szakkollégium esetében. Ennek 

kapcsán érdemes figyelembe venni, hogy az állandó oktatók definíciója 

szerint ők mindkét félévben részt vettek az oktatásban. 

11. ábra. Szakkollégiumok megoszlása az állandó és alkalmi oktatók szerint 

 

Várakozásainknak megfelelően az egyesületi típusú szakkollégiumokat az 

alkalmi oktatók magas száma jellemzi (átlagosan 21 oktató/tanév, míg ez 

a szám kisegyetemieknél 8, a fenntartóiaknál 7), a kisegyetemi típusnál 

pedig – mint már jeleztük – az állandó tanárok vannak számottevően 

többen. 

Az oktatói hátteret több különböző szempontból vizsgáltuk, egyrészt a 

tudományos fokozatnak megfelelően, másrészt a munkáltató szerint. Az 

alábbi grafikonokon jelöltük, hogy a 710 főt alapul véve az oktatók 

mekkora részének milyen képesítése, illetve milyen munkáltatói háttere 

van. Természetesen a különböző dimenziók között átfedések 

                                                           
30 Összesen 22 olyan szakkollégium szerepel a kutatásunkban, amelyek az intézményi 

kérdőívet kitöltötték, és tagjaik közül több mint 5 főtől érkeztek válaszok a 

szakkollégiumi kurzusok minőségét firtató kérdésünkre. Közülük 15 alulról szerveződő, 

ahol jellemzően nincs foglalkoztatott oktató, az állandó oktatók létszáma pedig nem 

haladja meg az ötöt. Mindkét adatbázisba értékelhető módon csak az Eötvös József 

Collegium adott választ a kisegyetemi szisztémában működők közül. 
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elképzelhetőek, ugyanakkor nem minden dimenziót sikerül lefednünk, 

azaz adataink együttesen nem tesznek ki száz százalékot. 

12. ábra. A szakkollégiumok oktatói tudományos fokozat szerint 
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Adatainkból az derül ki, hogy a kurzusokat tartók döntően PhD-fokozattal 

már rendelkező, de még az egyetemi tanári státuszt el nem érők közül 

kerülnek ki, illetve igen jelentős a saját tagságon belüli kurzusvezetők 

száma. Ez főként az alkalmi kurzust tartók esetében azt jelenti, hogy 

egyetemi/főiskolai hallgató osztja meg tudását társaival. 
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13. ábra. Az oktatók megoszlása munkáltatói háttér szerint 
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Az oktatók leggyakrabban a szakkollégium saját anyaintézményéből, 

illetve alkalmazottjaik közül kerülnek ki. Mellettük jól látható, hogy az 

egyetemen kívüli üzleti, tudományos és civil szféra kevésbé képviselteti 

magát. A tudományos szférán kívülről érkező oktatók jelenléte az 

egyesületi típusú szakkollégiumok esetében jellemző, főként a 

közgazdasági, társadalomtudományi és műszaki területen. 

Vizsgáltuk azt is, hogy külföldről jött „vendégprofesszorokkal” 

rendelkeznek-e a szakkollégiumok, s alapvetően kijelenthetjük, hogy ez 

egyáltalán nem jellemző. További elemzési szempontunk volt, hogy az 

egykori tagok, jelenlegi szeniorok mekkora arányban képviseltetik 

magukat a szakkollégium oktatói között. Azt tapasztaltuk, hogy az állandó 

oktatók között 6,8 százalékban, míg az alkalmi előadók között 12,4 

százalékban, ami az intergenerációs tudásátadás alacsony szintjét jelzi; az 

egyesületi típusba tartozóknál viszont ez az arány eléri a 26 százalékot. 

Az, hogy a kurzustartó a jelenlegi tagságból, azaz a hallgatók közül 

kerülne ki, a kisegyetemek esetében példa nélküli, ezzel szemben a többi 

típusnál előfordul, de míg a nem szisztematikus képzési rendszerben ez 

igen gyakori (átlagosan 10 oktató is a saját tagságból kerül ki), addig a 

szisztematikus típusúaknál nagyon ritka. 
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A különböző szférákból érkezők esetében csak az üzleti életből jötteknél 

találkozunk jelentős eltéréssel a kurzustartók számának tekintetében. A 

piaci szférából érkező oktatók csak az egyesületi típusoknál jelentkeznek 

tömegesen annak köszönhetően, hogy a közgazdasági, műszaki képzési 

területen működő szakkollégiumok ebbe a típusba tartoznak. Ugyanakkor 

– adataink alapján – minél magasabb a piaci szférából érkező 

kurzustartók aránya, annál pozitívabb a kurzusok megítélése. A piaci 

szférából érkező oktatók arányán túl a kurzusok megítélésére csak az van 

hatással, hogy mekkora a fenntartó által foglalkoztatott állandó oktatók 

száma – ez is pozitív összefüggést mutat a főleg egyesületi formában 

működő 22 szakkollégium esetében, amelyeknek adatait e kérdéskör 

kapcsán értékelni tudtuk. 

VIII.5. A szakkollégiumi képzés a bolognai rendszerben 

A bolognai rendszer azért okoz problémát a szakkollégiumok jelentős 

részének, mert az osztatlan képzéssel szemben nem garantálja, hogy egy 

felvett szakkollégista hosszú éveken keresztül tag is marad. Ennek hatása 

van a szakmai képzési rendszertől a férőhely-gazdálkodáson át a 

közösségi programok szervezéséig minden területre. Azt, hogy a 

gyakorlatban a 3+2-es képzési rendszer ténylegesen mekkora problémát 

jelent, alapvetően a szakkollégium adottságai határozzák meg, miként azt 

is, hogy megoldásként milyen válaszok adhatóak a tagi létszám és a 

megfelelő szakmai színvonal (vonzó szakmai rend) fenntartásának 

érdekében. Lássuk tehát a fontosabb adottságokat, amelyek befolyásolják 

a bolognai rendszerre mint a problémák forrására adott válaszokat: 

A rekrutációs bázis képzési területe: A probléma akkor következik be, ha a 

szakkollégium potenciális tagjai nem orvosnak, jogásznak tanulnak, mivel 

így osztott képzésben vesznek részt, így várható, hogy a BA/BsC-fokozat 

megszerzése után többen abbahagyják (szakkollégiumi) tanulmányaikat 

hosszabb-rövidebb időre. 

Az elvándorlás mértéke: A képzési szintek elválasztása annak veszélyét is 

magában rejti, hogy a szakkollégista új intézményben kezdi meg a 

mesterképzést. Ennek kapcsán egy vidék  főváros  külföld irányt 

rajzolhatunk fel a tehetséges, agilis fiatalok elvándorlásában. Ennek 

eredményeképpen a vidéki szakkollégiumok vannak a legnehezebb 

helyzetben, különösen, ha képzési területük nem speciális, ugyanis ebben 

az esetben legjobbjaik számára akár egy budapesti, akár egy külföldi 

intézmény könnyen kecsegtetőbb alternatívát kínálhat. A budapesti 

szakkollégiumok helyzete annyiban is kedvezőbb, hogy egy városon belüli 
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intézményváltás esetén a szakkollégiumi tagság fenntartása legalább 

térbeli akadályba nem ütközik (bár adminisztratív akadályai, például a 

bentlakást illetően elképzelhetőek). 

A szakkollégium szakmai rendje: A bolognai rendszer jóval kevésbé érinti 

a tutori rendszert működtető vagy a szisztematikus képzési programmal 

nem rendelkező szakkollégiumokat, hiszen ezek képzési programjába 

bármikor be lehet kapcsolódni, hiszen nem találunk egymásra épülő, akár 

több éven átnyúló elemeket. Így akár harmadévben is van értelme a 

várhatóan csak egy évig tartó szakkollégiumi tagságnak is. 

A szakkollégium típusa: A fenntartói, illetve a kisegyetemi típus számára 

kisebb kihívás a bolognai rendszer, mivel a szervezet működtetésében 

nem támaszkodnak olyan erősen a tagok munkájára. A tömeges korai 

kilépés, a szervezésre, vezetésre alkalmas felsőbbévesek elvesztése az 

értékek, a szervezeti kultúra erodálódásával jár együtt. 

A bekerülés optimális időpontja: Szintén az egyesületi típus esetében 

kulcskérdés, ahol minimum egy vagy két félévet elvégzett hallgatókat 

felvételiztetnek. Ugyanakkor egy másod- vagy harmadéves felvétele 

rendkívül nagy rizikót jelent, hiszen „alig melegedett bele a 

szakkollégiumba, már választás elé kerül, hogy tanul-e tovább, s ha igen, 

akkor megy vagy marad.” Éppen ezért érdemes minél előbbre hozni a 

szakkollégiumi felvételt, preferálni az elsőévesek felvételét, ugyanakkor ez 

ellentétes az egyesületi szakkollégiumok logikájával, ahol a bekerülés fő 

motivációja az egyetemi/főiskolai képzéssel való elégedetlenség, a többet, 

jobbat, mást akarás. Azaz ennek kapcsán szintén az egyesületi típusú 

szakkollégiumoknak nehéz a feladatuk. 

A lehetséges kapacitás nagysága: Természetes megoldást kínálna, ha a 

fenti problémák orvoslása végett a szakkollégiumok több jelentkezőt 

vennének fel. Ugyanakkor a legtöbbjük kapacitásai korlátozottak, ez 

egyrészt a szálláshelyek számában nyilvánul meg, másrészt az új tagok 

integrálása kapcsán végesek az energiák, harmadrészt pedig az oktatási 

infrastruktúra is korlátozott lehet (megfelelő méretű termek, egy kurzuson 

részt vevők optimális száma, megfizethető oktatók köre, terhelhetősége, 

juttatásaik kitermelése). Ennek következtében 10-20 százaléknál több 

hallgató felvétele a legtöbb szakkollégium számára nem lehetséges. Már 

ha rendelkeznek elégséges, szakmailag, motivációjában megfelelő 

felvételizővel. 

A kutatás során több megoldással is találkoztunk, a legtipikusabb a 

képzési rendszer kétfelé osztása az egyetemhez kötődő szakkollégiumok 
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esetében. Ez főként ott járható út, ahol a felvett új évfolyamok tagjai 

egyívásúak, azaz egyetemi tanulmányaikban ugyanott tartanak, ám ez 

behatárolja a felvehetők körét. Ennek egy verziója, amikor első- és 

másodévesek is jelentkezhetnek, de az elsőévesek egy alapozó év 

elvégzésére kötelezettek; itt gyakorlatilag háromlépcsős képzési 

rendszerrel találkozunk. A több lépcsőnek a nagy előnye, hogy a 

következő szintre való átlépéskor tanulmányi, szakmai követelmények 

teljesülését lehet számon kérni. Ugyanakkor ebben a rendszerben jóval 

kisebb a generációk közötti átjárás, egy másodéves nem tud közvetlen 

módon tanulni egy ötödévestől, közösségi szempontból az együttes 

szakmai munka főként évfolyamokon belül valósul meg. Éppen ezért ez a 

megoldás döntően a kisegyetemek számára járható, illetve a tutori 

rendszert működtetők számára kézenfekvő. 

Több helyen találkozunk moduláris rendszerrel. Ennek lényege, hogy 

egy-egy szakterület kurzusainak elvégzésére vállalkozik a felvételt nyert 

hallgató. Jellemző, hogy két tanévente ismétlődnek a kurzusok, amelyeket 

többnyire alapozó kurzusnak neveznek, és emellett van lehetőség a 

tagság érdeklődésének megfelelő, a sáv tematikájába illeszkedő kurzusok, 

kutatások indítására, amelyek megvalósítása a felsőbbévesek (azaz a 

master szinten tanulók) feladata. Ezekbe az alsóbbévesek – még az 

alapozókat végzők – is bekapcsolódhatnak. Ez a rendszer igyekszik a 

merev és a rugalmas képzési szisztémákat ötvözni, a bachelor–master 

átjárást lehetővé tenni a 2+2 éves szisztémának köszönhetően. 

A szakkollégiumi időszak megnövelése sem minden esetben járható 

út. A szakkollégiumok diszciplináris felosztásánál már tárgyaltuk, hogy 

vannak olyan tanulmányok, amelyek a középiskolai tudásra építenek 

(természettudományok, történelem, humán tudományok egy része), ezek 

esetében az elkötelezettség a felsőfokú intézménybe történő 

jelentkezéskor egyértelmű. Ugyanakkor más képzéseknél (közgazdasági, 

orvosi, műszaki) általában az elkötelezettség a felsőoktatási tanulmányok 

megkezdése után alakul ki. Amennyiben a szakkollégium profiljába az első 

csoportba sorolt diszciplínák tartoznak, lehetőség van arra, hogy a 

felsőfokú tanulmányok megkezdésével egyidejűleg jöjjön létre a 

szakkollégiumi tagság is, azaz az egyetemre történő felvétel kihirdetése 

után, még azon a nyáron vagy szeptemberben felvételiztessenek, ezzel 

plusz egy évre szert téve. 

Ezzel szemben a második csoportba tartozó diszciplínáknál meg kell várni 

a szakmai érdeklődés megérlelődését (alulról szervező szakkollégiumok 

esetében az egyetemi képzéssel szembeni elégedetlenség kialakulását), 

így a felvételire az első tanév végén kerülhet sor. Erre kínál megoldást, 
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amikor nem a tanév végén, hanem az első félév végén történik a felvétel, 

és tavasszal próbafélévüket töltik a tagok. Gyakorlatilag e rendszernek 

egy változata, amikor a szakkollégiumok elsős kurzusokat szerveznek a 

potenciális felvételizők számára, amelyek vagy közérdeklődésre számot 

tartó témák köré szerveződnek, vagy az egyetemi/főiskolai képzés 

elvégzését segítő, korrepetálás jellegű összejövetelek. Ugyanakkor ez 

utóbbi esetben a szervezet működtetésébe az alsóbbévesek nem 

vonódnak be. Mindazonáltal mindkét rendszer feltételezi, hogy a 

szakkollégium képes megjeleníteni az alsóévesek felé szakmai programját, 

céljait, és definiálni magát mint az egyetemi képzést kiegészítő plusz, 

azaz aktívan jelen lenni az egyetemi közéletben. 

A szakkollégiumi évek hosszabbítása nemcsak a korábbi felvétellel 

lehetséges, hanem a későbbi végzéssel is. Ennek egyik járható útja a 

szenior tagság intézménye, amellyel a képzési rendszer az MA–t végzett, 

főként – de nem feltétlenül – PhD-képzésben részt vevőket tartja a tagság 

soraiban. Nyilván a szeniorok kötelességei és feladatai jelentősen eltérnek 

a rendes tagokétól, szerepet kaphatnak az oktatásban, a működés 

segítésében, elősegítik az intergenerációs (szervezeti) tudásátadást. 

Ehhez kapcsolódik, hogy egyre több szakkollégium igyekszik ápolni a 

kapcsolatait végzett hallgatóival, ha ez nem is jelenti mindenképp alumni 

szervezetek létrehozását. 

Már a szenior rendszernél is megfigyelhető, hogy a tagság elválik a 

felsőoktatási jogviszonytól, s ez még inkább járható út akkor, ha a 

szakkollégiumi végzettség köré szerveződik a képzési rendszer. Ebben az 

esetben például lehetőség van arra, hogy egy bachelor- és masterképzés 

közé (akár kényszerűségből) beiktatott gyakorlati, munkával töltött év 

alatt a szakkollégista tanulmányait ne szüneteltesse teljesen, hanem 

például egy-két szakkollégiumi kurzust elvégezzen. A dolog természetesen 

fordítva is működhet, amennyiben a túlzott terhelés (munka plusz 

egyetem) miatt épp a szakkollégiumi kurzusok teljesítése kerül háttérbe, 

akkor az egyetemi végzettség megszerzése után van még lehetőség a 

szakkollégiumi tanulmányok befejezésére. Sőt a kurzuslátogatás miatt a 

szakkollégiumi kapcsolati hálóban való aktív jelenlét az elhelyezkedést is 

segítheti. 

Összegezve a bolognai rendszer majd minden szakkollégium számára 

jelentős kihívást jelent/jelentett. A legtöbben erre képzési rendszerük 

átfazonírozásával reagáltak, ugyanakkor ennek sikeressége esetén is 

jelentős erőforrás-problémákat okozhat a bachelor szint utáni elvándorlás, 

illetve a fentiekben nem tárgyalt külföldi ösztöndíj-lehetőségek bővülése. 

Az erőforrás-problémákra kínálhat megoldást a tagsági időtartam 
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meghosszabbítása, főként annak végén, amelynek segítségével a 

szakkollégium további erőforrásokat tud becsatornázni, szemben a tagok 

korábbi felvételével, amely inkább pluszt igényel, a férőhelytől a több 

kurzus megszervezéséig. 

VIII.6. A szakkollégiumok nem szakmai szolgáltatásai 

A fent részletesen ismertetett szakmai szolgáltatások mellett a kollégiumi 

infrastruktúrához hozzátartoznak olyan egyéb, nem szakmai eszközök és 

szolgáltatások is, mint a kollégiumi férőhely, könyvtár, számítógépterem 

és hasonló, a lakhatást vagy a szakmai munkát támogató eszközök. Míg 

az intézményi kérdőívekben több ilyen lehetséges eszköz és szolgáltatás 

meglétére tettünk fel kérdéseket, a hallgatók számára kiküldött 

kérdőívekben arra kérdeztünk rá, mennyire elégedettek a szakkollégiumuk 

által nyújtott nem szakmai szolgáltatásokkal. 

A beérkezett kérdőívek alapján azt mondhatjuk, a szakkollégiumok 80%-a 

biztosít tagjainak kollégiumi férőhelyet. 

A vizsgált adatok alapján azoknak a szakkollégiumoknak, amelyek 

rendelkeznek kollégiumi férőhellyel, jóval szélesebb infrastruktúrájuk is 

van. (Mindez azért nem magától értetődő, mert ha kollégiumi férőhellyel 

nem is, egy irodával mindenképp rendelkezhetnek, ahol lehetőség 

adódhat akár hasonló eszközpark kiépítésére is.) 
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14. ábra. A szakkollégiumok felszereltsége az intézményi kérdőívre válaszoló 
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Megvizsgáltuk a szakkollégiumi típusok közötti különbségeket is az 

ellátottság tekintetében. Nagy különbségeket a különböző típusok között 

nem találunk, bár láthatjuk azért, hogy a „fenntartó szakkollégiuma” típus 

a legtöbb esetben előnyt élvez a többihez képest a vizsgált kérdésben. Ez 

részben abból adódik, hogy a kollégiumi férőhellyel való ellátottságuk igen 

magas, 93% feletti (ami nem meglepő, hiszen részben ezzel definiáltuk a 

szakkollégiumok ezen fajtáját). Mindebből viszont az is következik, hogy 

például mosási, fénymásolási és sportolási lehetőségeik is kiemelkedők, 

számítógépteremmel való ellátottságuk pedig teljes körű, míg a másik két 

típushoz tartozóknak csak három negyede rendelkezik gépparkkal. 

16. táblázat. A szakkollégiumok felszereltsége szakkollégium-
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tatási 

lehető-

ség 

fény-

máso-

lási 

lehető-

ség 

wifi 

elé-

rése 

tanu-

lást 

támo-

gató 

szoft-

ver 

tanu-

lást 

támo-

gató 

eszkö-

zök 

spor-

tolási 

lehe-

tőség 

egyesü-

leti  

79,2 66,7 70,8 75 87,0 66,7 87,5 58,3 70,8 62,5 

kisegye- 62,5 50 50 75 62,5 75 71,4 62,5 70 37,5 
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  kollé-

giumi 

férő-

hely 

mosási 

lehe-

tőség 

kony-

hai 

eszkö-

zök 

szá-

mítóg

épte-

rem 

nyom-

tatási 

lehető-

ség 

fény-

máso-

lási 

lehető-

ség 

wifi 

elé-

rése 

tanu-

lást 

támo-

gató 

szoft-

ver 

tanu-

lást 

támo-

gató 

eszkö-

zök 

spor-

tolási 

lehe-

tőség 

temi 

fenntar-

tói 

93,3 86,7 66,7 100 80 80 71,4 46,7 60 93,3 

A 14. ábra diagramján és a 16. táblázatban láthatjuk, hogy 

számítógépteremmel több szakkollégium rendelkezik, mint kollégiumi 

férőhellyel, ami szintén azt mutatja, hogy a kollégiumi épületen kívül is 

rendelkezésre állnak bizonyos eszközök. A hallgatók is épp a 

számítógépes felszereltséggel elégedettek a leginkább, bár az ötfokú 

skálán (melyen az 5-ös érték jelenti a tökéletesen elégedett szintet) ezt is 

csak 3,6-os átlaggal értékelték. Hasonló, 4-es jegyre kerekíthető átlagot 

értek el a lakhatási körülmények, valamint az irodai infrastruktúra is. 

Nyomtatási és fénymásolási lehetőség négyből három szakkollégiumban 

van, és ugyanennyiben áll a hallgatók rendelkezésére vezeték nélküli 

internet. A kollégiumok háztartási gépekkel és eszközökkel való 

ellátottsága ennél kevésbé gyakori: a szakkollégiumok két harmada 

rendelkezik mosógéppel és ugyanennyi konyhai eszközökkel. Amiből 

nagyobb hiány van, az az egyébként sok helyen kielégítő mennyiségben 

jelen lévő számítógépes infrastruktúra szoftveres ellátottsága. Mindössze 

a szakkollégiumok fele állította, hogy gépparkját a tanuláshoz szükséges – 

speciális vagy kevésbé speciális – szoftverekkel felszerelték, és úgy tűnik, 

ez valódi hiány, hiszen a szakkollégisták legkevésbé épp a tanulást 

támogató szoftverekkel és az önálló kutatáshoz szükséges egyéb 

eszközökkel elégedettek. A szoftverekkel kapcsolatban sokkal valószínűbb, 

hogy magas áraik miatt a szakkollégiumok nem engedhetik meg 

maguknak ezek megvásárlását. Ami a sportolási lehetőségeket illeti, bár a 

szakkollégiumok két harmada biztosítja tagjainak, az elégedettség szintje 

nem kerül be az elsők körébe. 

17. táblázat. Az intézményi felszereltség és a hallgatói elégedettség a 

szakkollégiumok, illetve a hallgatói minta %-ában 

Intézményi felszereltség % Hallgatói elégedettség 

(átlag, 1-5) 

számítógépterem 81% számítógépterem 3,63 

kollégiumi férőhely 79% lakhatási körülmények 3,76 
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Intézményi felszereltség % Hallgatói elégedettség 

(átlag, 1-5) 

nyomtatási lehetőség 79% irodai infrastruktúra 3,57 

wifi elérése 75%     

fénymásolási lehetőség 71% irodai infrastruktúra 3,57 

mosási lehetőség 69%     

tanulást támogató eszközök 67% önálló kutatáshoz szükséges 

eszközök 

3,09 

sportolási lehetőség 67% sportolási lehetőség 3,45 

konyhai eszközök  65%     

tanulást támogató szoftverek 54% tanulást támogató szoftverek 3,35 
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IX. A szakkollégisták szakmai eredményei 

IX.1. Részvétel a Tudományos Diákkörben 

A kutatásunk számára adatot szolgáltató 48 szakkollégium közül 15 nem 

jelezte, hogy a tavalyi tanév során született intézményükben TDK-

dolgozat, sokan pedig azt jelölték be, hogy nem tudják pontosan 

megmondani, hány készült el. A válaszok alapján egy átlagos 

szakkollégiumban éves szinten 10 darab TDK-dolgozatot írnak, és 4-5 fő 

indul az OTDK-n, ahol átlagosan 2-3 ér el helyezést, díjazást. A legtöbb 

TDK-dolgozat elsődlegesen azokból a szakkollégiumokból kerül ki, 

amelyek speciális területen működnek (menedzserismeretek, pszichológia, 

jog), a három szakkollégiumi típus közül pedig e tekintetben a 

kisegyetemi rendszerű áll az élen. 

15. ábra Írt-e már TDK-dolgozatot? – A válaszadók %-ában 

5%

19%

15%

44%

17%

Írtál-e már TDK dolgozatot?

Igen, de csak a szakkollégiumi felvételem előtt Igen, a szakkollégiumi tagságom alatt (is)

Még nem írtam, de jelenleg dolgozom rajta Nem írtam, de tervezem a következő 1-2 évben

Nem írtam, és nem is tervezem
 

Természetesen a hallgatói kérdőívet kitöltőket is megkérdeztük arról, 

hogy írtak e TDK-dolgozatot. Mindössze a szakkollégisták hatoda válaszolt 

úgy, hogy nem, és nincs is ilyen jellegű szándéka (valószínű, hogy az ő 

szakkollégiumuk képzési rendszerében nem szerepel kötelező elemként). 



 

105 
 

Azon szakkollégisták aránya, akik már írtak TDK-dolgozatot, a mintákban 

az egy ötödöt sem teszik ki, azonban az összes többi csoporthoz képest 

jóval előbb kezdték meg szakkollégiumi tanulmányaikat, a kutatás 

időpontjában átlagosan harmadévesek voltak. Ugyanakkor, akik épp írják 

a dolgozatot, vagy ezt tervezik, átlagosan most vannak túl első 

tanévükön. Ezért fontos adat, hogy azok a szakkollégisták, akik már a 

harmadik, de nem több mint az ötödik évüket tapossák a 

szakkollégiumban, 56 százalékban írtak TDK-dolgozatot. 

Külön vizsgáltuk az OTDK-eredményeket is. Összességében az utolsó 

OTDK-n a mintánkban szereplő 48 szakkollégium közül 31 képviseltette 

magát egy vagy több tagjával, ott elért helyezéssel vagy különdíjjal 23 

büszkélkedhet. Az élmezőnyben csak három hazai nagy egyetemhez 

köthető szakkollégiumokat találunk (Debreceni Egyetem, a Budapesti 

Corvinus Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem). Ebben az ott 

tapasztalható magas oktatási színvonal mellett az is közrejátszik, hogy 

mintánkban a Pécsi Tudományegyetem, illetve Pécs mellett az ezekhez az 

egyetemekhez köthető szakkollégiumok száma jelentős. 

IX.2. Részvétel más szakmai versenyeken 

A TDK-n kívüli egyéb szakmai versenyekről is érdeklődtünk mind a 

szakkollégiumoktól, mind a tagoktól. Gyakorlatilag 22 szakkollégium 

jelzett vissza pozitívan, de konkrét rendezvényt jóval kevesebben jelöltek 

meg. A megnevezett versenyek között sem találtunk sokat, amelyen 

egynél több szakkollégiumból vettek volna részt. A gazdasági-pénzügyi 

képzési területen mozgó szakkollégiumok a BCG Strategy Cupot, a Mol 

Freshhh-t és az Országos Esettanulmányi Versenyt preferálták, míg a 

műszaki területen a spagettihíd-építő verseny szerepelt a többszörösen 

említett események között. Ezenkívül a művészettel, építészettel 

foglalkozó szakkollégiumok tűntek aktívnak a TDK-n kívüli versenyek 

tekintetében. 

A hallgatók esetében azt tapasztaltuk, hogy a válaszadók harmada vett 

részt már a TDK-n kívüli szakmai versenyen. A válaszok alapvetően 

összefüggnek a saját szakkollégiumok által adottakkal, illetve feltűnnek 

közöttük a különböző tanszékek által kiírt versenyek is. 

A versenyeken való részvételt mindenképpen a szakkollégiumi munka 

minőségi mutatójaként kezelhetjük. Viszont az összegyűjtött válaszok 

alapján úgy tűnik, hogy a TDK-n kívül jelenleg nem lehet meghatározni a 

hazai versenyek olyan körét, amelyek beemelhetőek lennének egy 

minőségi mutatórendszerbe, mert ezeket vagy cégek írják ki (a legtöbb 



 

106 
 

esetben nem rendszeresen), vagy szakkollégiumok (Eötvös, EVK) 

szervezik, vagy marginális szakterületet fognak össze, s azonos minőségi 

szintként definiálni ezeket nem lehet. Ugyanakkor a TDK-mozgalommal 

kapcsolatban is erős kritika, hogy bizonyos – például egyes műszaki, 

művészeti – területeken marginális szerepet játszik, eltérő színvonalat 

jelenít meg. Az OTDK esetében pedig a kétévente történő megszervezés 

teszi átgondolandóvá a minőségi mutatók közé való beemelés módját. Ez 

alapján szükséges lenne, hogy a TDK-n túl az adott szakterületen működő 

szakkollégiumok együttesen tegyenek javaslatot arra, hogy mely évente, 

maximum kétévente megrendezésre kerülő országos versenyek 

beemelését tartanák megfelelőnek a mutatószám kialakítására. 

IX.3. Szakkollégisták publikációi 

A publikációk száma az egyik legalapvetőbb szakmai mutatószám a 

tudományos életben, ugyanakkor a szakmai fejlődés szempontjából is 

mérföldkőnek tekinthető. Ezt támasztja alá az is, hogy a publikációval 

rendelkezők átlagosan másfél évvel idősebbek, és ennyivel előbb is 

kezdték a szakkollégiumi pályafutásukat. Úgy véljük, hogy a tagok 

munkáinak publikálását elősegíteni a szakkollégiumok fontos feladata, 

amelyhez egy speciális eszköz is a rendelkezésükre áll, mégpedig kötetek 

megjelentetése. Ez utóbbi egyszerre több célt is szolgál, nemcsak belépési 

lehetőség a tudományos közéletbe, hanem a legjobb terep a tagok 

számára az opponensi és szerkesztési feladatok gyakorlására is, elősegíti 

a kollégiumon belüli pezsgő szakmai életet. 

A mintánkba kerülő 48 szakkollégiumból 20 nyilatkozott úgy, hogy áldoz 

erre kisebb-nagyobb arányban költségvetéséből, 39 pedig arról, hogy 

közzétesz kiadványokat. Azonban ezeknek valószínűleg csak egy része 

szakmai publikációkat megjelentető szerkesztett kötet (például a pr-

kiadványok mellett). 

Az előbbieket támasztják alá a hallgatói adatfelvételünk eredményei is. A 

kérdőívünket kitöltőktől az iránt érdeklődtünk, hogy hány szakmai 

publikációjuk jelent meg, és ebből mennyi található a kollégiumuk által 

szerkesztett szakmai kiadványban. A hallgatói kérdőívet összesen 54 

különböző szakkollégiumból töltötték ki, de mindössze 17-ben akadtunk 

annak nyomára, hogy a tagok szakmai írásait szerkesztett kötetbe 

foglalnák. A legjellemzőbb ez a tevékenység (az egy publikáló tagra jutó 

saját kiadásban megjelenő publikációk száma alapján) a Rajk László 

Szakkollégiumban, a BME Építész Szakkollégiumában, valamint az ELTE 

egyesületi típusú kollégiumaiban. 
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Ha minden publikációt figyelembe veszünk, akkor a megkérdezettek 15 

százalékának jelent már meg szakmai publikációja. A feldolgozott adatok 

alapján e dimenzió mentén is az ELTE egyesületi formában működő 

szakkollégiumai a kiemelkedőek, mellettük a Pálffy István Színházi 

Szakkollégium és a Társadalomelméleti Szakkollégium rendelkezik nagyon 

magas arányban publikáló tagokkal. 
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X. Az önkormányzatiság 

X.1. A hallgatók részvétele a döntéshozatalban 

A következőkben a szakkollégiumok dokumentumai alapján mutatjuk be, 

hogy milyen döntéshozatali mechanizmusokkal, hallgatói részvételi 

formákkal találkozunk. Ezt egészítjük ki az intézményi, valamint a 

hallgatói kérdőívből szerzett információkkal arról, hogy a leírt 

mechanizmusok miként valósulnak meg. 

A szakkollégiumi definíciók a szakkollégiumok önkormányzatiságának 

gyakorlási módját nem határozzák meg részletekbe menően, ugyanakkor 

felsorolnak olyan területeket, ahol ennek érvényesülnie kell. Ilyen az 

általános döntéshozatal, a működési kérdések, szabályzatok elfogadása, 

de emellett megjelölnek néhány specifikus területet is, mint a felvételi, a 

tagsággal kapcsolatos kérdések, illetve a szakmai rend elfogadása. 

Ehhez igazodva a szakkollégiumi dokumentumok elemzése során az 

önkormányzatiság két szintjét vizsgáltuk meg: az általános döntéshozatal 

és működtetés, valamint az egyes specifikus, a szakkollégiumi élet 

meghatározó terepein való hallgatói részvétel, beleszólás lehetőségeit. 

X.2. Az önkormányzatiságról általában 

Az általános működés szintjén gyakorolt önkormányzatiságot a 

dokumentumokban két indikátor segítségével próbáljuk megvizsgálni: a 

legfőbb döntéshozó szerv és az operatív, napi működtetést végző szerv 

összetételén keresztül. Előbbit úgy definiáltuk, mint az a tisztség vagy 

testület, amely az alapvető stratégiai döntéseket hozza, és a hatáskörébe 

tartozik, hogy meghatározza az éves szakmai és gazdálkodási programot, 

módosítsa a szabályzatokat. A jelen tanulmányban ismertetett hármas 

tipológia kiindulópontját tulajdonképpen ez képezi, így e helyütt ennek 

ismertetésére nem térünk ki részletesen. Általános helyzetképként 

azonban bemutatjuk a legfőbb döntéshozó szerv összetételét, hatásköreit 

és a hallgatók választott testülete üléseinek gyakoriságát. 

X.3. A legfőbb döntéshozó szerv 

A szakkollégiumi tipológiánk tulajdonképpeni alapja az, hogy a 

legfontosabb döntéseket milyen összetételű testület hozza. Intézményi 
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kérdőívünkben rákérdeztünk ennek a legfőbb döntéshozó szervnek az 

összetételére. A 47 válaszadó szakkollégium nagy részében (27) a 

hallgatók, illetve az összes tag – hallgatók és az igazgató, néha tanárok is 

– alkotja ezt a testületet, 5 esetben a hallgatók egy része, 6 esetben az 

igazgatói testület, de hallgatókkal, hallgatói vezetőkkel kiegészülve, míg 8 

esetben az igazgató vagy a szakkollégiumi tanárok hallgatók nélkül 

döntenek. 

A válaszok érdekessége, hogy némileg keresztbe metszi az elsősorban az 

SZMSZ-ek alapján alkotott típusokat, azaz vannak olyan kisegyeteminek 

vagy fenntartói kollégiumnak besorolt szakkollégiumok is, ahol a formális 

szervezeti felépítés ellenére feltehetően a kérdések jelentős részét a 

hallgatók közgyűlésével megtárgyalják, és a hallgatókkal közös 

döntéseket hoznak. (ld. 16. ábra) 

16. ábra. A szakkollégium legfőbb döntéshozó szervének összetétele 

típusonként (db) 
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0
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Minden tag A hallgatók egy 

része/diákvezetők

Igazgató, vezető 

tanár

Szakkollégiumi 

tanárok

Tanárok, 

igazgatóság hallgatói 
részvétellel

Kik alkotják a Szakkollégium legfőbb döntéshozó szervét?

egyesületi kisegyetemi fenntartó

 

Ezeket a kollégiumokat mégsem soroltuk át az egyesületi kollégiumok 

csoportjába, hiszen hiányoznak a hallgatói részvételt biztosító 

intézményes garanciák, a konkrét területekre kérdezve pedig úgy tűnt, a 

három típus jól írja le a döntéshozatali hatásköröket. 
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Ezt a képet erősítik meg a következő kérdésre kapott válaszok is: 

Megkérdeztük, általában ki jogosult a szakkollégium működésével 

kapcsolatos döntések meghozatalára. Az esetek nagy részében ezek vagy 

a hallgatók (15), vagy az igazgatóság és a hallgatók képviselői közösen 

(20), és mindössze a kollégiumok 17%-ára (8 db) jellemző, hogy az 

igazgató vagy valamilyen tanári testület a hallgatók nélkül döntene. 

18. táblázat. Ki jogosult általában a szakkollégium működésével kapcsolatos 

döntések meghozatalára? 

 

 

Igazgató egy 

személyben 

Igazgatóság - 

tanári testület 

Igazgatóság 

és a hallgatói 

képviselők 

közösen 

A hallgatók 

képviselői 

vagy a 

hallgatói 

közgyűlés 

Egyéb Ösz-

sze-

sen 

egyesületi 0 2 8 13 1 24 

kisegye-

temi 

1 0 6 0 0 7 

fenntartói 4 1 6 2 2 15 

összesen 5 3 20 15 3 46 

E típusok erős korrelációt mutatnak (Cramers’V=0,445) a három típussal. 

Míg az egyesületiek zömében találkozunk hallgatói részvétellel a működés 

körüli döntésekben, és leginkább a hallgatók testületei döntenek, addig a 

másik két esetben a részleges hallgatói vagy az igazgatói döntéshozatal 

jellemző. 

A hallgatói önkormányzat (önigazgató és érdekképviseleti értelmében 

egyaránt) feladatait vizsgálva azt látjuk, hogy az érdekképviselet 

mindenképpen ezek közé tartozik. Végső soron csak két olyan terület van, 

ahol a szakkollégiumok kisebb része nyilatkozott úgy, hogy az az 

önkormányzat feladata lenne: a pénzügyi döntések és az igazgató 

megválasztása. A többi megkérdezett feladatot tekintve minimum a 

szakkollégiumok 60%-ában a hallgatói önkormányzat illetékes. 

19. táblázat. Melyek tartoznak a hallgatói önkormányzat (a hallgatók 

összessége vagy választott testülete) feladatai közé a szakkollégiumban? 

 Arány Elemszám 

Érdekképviselet 93,3 45 

Szakmai döntések meghozatala 75,6 45 

Pénzügyi döntések meghozatala 40 45 

Igazgatóválasztás 25 44 

Tagság meghosszabbítása 60 45 

A tagság megtartása szabályainak 

megalkotása 

70,5 44 

Fegyelmi eljárás, kizárás 70,5 44 
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 Arány Elemszám 

Hallgatói tisztségviselők 

megválasztása 

84,4 45 

Döntés a felvételről 68,2 44 

Az önkormányzat működésének utolsó indikátora a különböző testületek 

ülésezésének gyakorisága. A konkrét kérdés arra vonatkozott, hogy a 

hallgatók összessége, valamint választott testületük (továbbiakban 

közgyűlés és diákbizottság) az elmúlt tanévben hányszor ült össze. 

17. ábra. Átlagosan hányszor üléseztek a szakkollégium döntéshozó és operatív 

testületei az elmúlt évben (szakkollégium-típusok szerint)? 

 

Az ülésezés gyakoriságában mindhárom típusban elég magas a szórás, 

ugyanakkor az átlagok különbsége – főképp az egyesületi és a másik kettő 

között – meglehetősen markáns eltérést mutat. A közgyűlés itt átlagosan 

kétszer annyit, míg a diákbizottság két és félszer, illetve négyszer annyit 

ülésezett, mint a fenntartói vagy kisegyetemi típusokban. Ez az egyesületi 

esetén másfél-két heti rendszerességgel megejtett üléseket jelent. 

Összességében tehát nem csupán azt mondhatjuk, hogy az egyesületi 

típusú szakkollégiumokban szélesebb hatáskörrel, de jelentősen 

magasabb aktivitási szinttel is jellemezhetőek a hallgatói önkormányzati 

testületek. 
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Az alábbiakban bemutatjuk az egyes területeken történő döntéshozatal 

módját és a hallgatók részvételi lehetőségeit. Az intézményi kérdőívben 

minden egyes területről megkérdeztük, hogy „a Szakkollégium hallgatói (a 

hallgatók közgyűlése vagy választott tisztségviselőik) milyen jogkörrel 

rendelkeznek” a nagyobb döntésekben. Így a döntési mechanizmusok 

mellett az e kérdéseinkre kapott válaszokat is ismertetjük. 

X.4. Döntési mechanizmusok a képzési rendszerről, szakmai 

rendről 

A szakmai rend, munkaterv, képzési terv fogalma nem pontosan definiált: 

van, ahol egy keretszabályzatot jelent, amely szerint évente eldöntik, 

milyen kurzusokat hirdetnek meg, és van, ahol ilyen keretszabályzat 

nincs, csupán éves vagy féléves szakmai tervet fogadnak el, ami az 

aktuálisan meghirdetett kurzusokat jelenti. 

A döntéshozatali mechanizmusok és a szakkollégium képzési 

tevékenységének jellege együtt határozza meg, hogy ki dönt a szakmai 

rendről. 

Azokban a szakkollégiumokban, ahol általában a tagok közössége hallgatói 

többséggel dönt, és kurzusrendszerű munkában, valamennyire előre 

meghatározott képzési rend szerint dolgoznak, ott vagy a tagok 

közgyűlése fogadja el a szakmai rendet, vagy valamely, a szakmai terület 

koordinációjáért felelős választott bizottság. Tehát még abban az esetben 

sem feltétlenül a közösség egésze hoz minden döntést, ha a hallgatók 

birtokolják a legfontosabb hatásköröket. Ezekben a kollégiumokban 

jellemző, hogy a keretszabályozást a közgyűlés fogadja el, a 

kurzusszervezés és a döntés a konkrét kurzusok elindításáról azonban 

megoszlik a tagok, a szakmai terület koordinációjáért felelős bizottság és 

esetleg az oktatók vagy a szeniorok között. Például a bizottság 

megszervezi, a közgyűlés pedig elfogadja a kurzusokat, vagy bizonyos 

típusú kurzusokat a bizottság saját hatáskörében szervezhet, esetleg 

állandó műhelyek esetén a műhelyek vezetői alkotják meg azok éves 

tervét, és a bizottság koordinálja ezek munkáját. Természetesen előfordul 

az is, hogy minden kérdésről a közgyűlés dönt, és olyan megoldás is 

létezik, hogy egy választott testület hatáskörébe utalják a 

kurzusszervezést. Egy-egy esetben tapasztaltuk, hogy az éves munkarend 

összeállítását egy oktatóra vagy az igazgatóra bízzák. 

Szintén gyakori típus, hogy az igazgató egymaga, illetve az igazgatóság 

vagy az oktatók testülete határozza meg a képzési programot. 

Amennyiben igazgatói vagy oktatói hatáskör a program elkészítése, a 
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hallgatók rendszerint csupán véleményezési, javaslattételi jogokkal 

rendelkeznek. Egyetlen olyan példával találkoztunk, ahol az igazgató és a 

diákönkormányzat együtt készíti el a szakmai tervet.31 

Külön típust alkotnak azok a szakkollégiumok, amelyekben a szakmai 

tevékenység egyéni kutatói, illetve kizárólag tutori rendszerű munkát 

jelent. Ezekben jellemzően hiányzik a közös döntéshozatal aktusa akkor 

is, ha egyébként teljes körű hallgatói önkormányzást tapasztalunk. 

Ezekben az esetekben a tagok egyénenként vagy pedig a tag és mentora, 

tutora együtt hozzák meg a tanulmányi döntéseket. 

Az intézményi kérdőív kérdéseire adott válaszok megerősítik a fent leírt 

gyakorlatokat. Az egyesületi típusú szakkollégiumok esetében a leginkább 

jellemző, hogy a hallgatók döntési joggal rendelkeznek, míg ez jóval 

ritkább a kisegyetemi, és még kevésbé jellemző a fenntartói 

szakkollégiumokban. Ehelyett a fenntartóinál mindössze javaslattételi 

joggal rendelkeznek a szakkollégisták, míg a kisegyetemi típusnál 

egyetértési vagy véleményezési joguk van, ezzel biztosítják az 

érdekvédelmüket. A szakkollégium típusával a szakmai, képzési rend 

elfogadásában gyakorolt hallgatói jogok meglehetősen erős statisztikai 

összefüggést is mutatnak (chi2=0,00, Cramers’v=0,591!). 

20. táblázat. Hallgatók hatásköre a szakmai terv elfogadásakor, szakkollégium-

típusok szerint 

 Döntési 

jog 

Egyetér-

tési jog 

(vétó) 

Véleményezési jog 

(mindenképpen ki 

kell kérni a 

véleményüket) 

Javaslat-

tételi jog 

Össze-

sen 

egyesületi 17 0 3 4 24 

kisegyetemi 1 3 2 1 7 

fenntartói 4 0 1 10 15 

összesen 22 3 6 15 46 

Nincs ugyanakkor ilyen jellegű összefüggés a szakmai rendszer típusa és a 

hallgatói jogok között. Az látszik ugyanakkor, hogy a tutori típusú 

szakkollégiumok esetén nincs közös hallgatói döntés, a végzettséget adó 

vagy a nem rendszerszerű szakmai szisztémában leginkább jellemző a 

hallgatók döntési joga. 

                                                           
31 Ez különbözik attól az esettől, amikor az igazgató tagja a döntést meghozó 

testületnek, hiszen abban az esetben mindössze egy szavazattal rendelkezik. Ekkor az 

igazgató és a hallgatók önkormányzatának vezetése együtt, közösen készíti el a tervet, 

ami kölcsönös egyetértési jogot jelent. 
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21. táblázat. A hallgatói jogkörök a szakmai terv elfogadásakor, szakmai 

típusok szerint. 

 Döntési jog Egyetértési 

jog (vétó) 

Vélemé-

nyezési jog 

Javaslat-

tételi jog 

Össze-

sen 

Szisztematikus, 

végzettséget adó  

4 1 1 2 8 

Szisztematikus, 

végzettséget nem 

adó  

7 2 2 5 16 

Nem szisztematikus 9 0 1 4 14 

Tutori 0 0 0 2 2 

Nincs szakmai 

követelmény 

0 0 1 1 2 

Nincs szakmai 

tevékenység 

1 0 0 1 2 

X.5. Döntési mechanizmusok a gazdasági ügyek esetében 

A gazdasági döntéshozatal típusai hasonlítanak a szakmai döntéshozatal 

eseteihez. Alapvetően három ilyen típussal találkozunk: 

 A tagok közgyűlése dönt. 

 Az igazgató vagy igazgatóság dönt. 

 Az igazgató vagy igazgatóság dönt, de meghallgatja a hallgatókat vagy 

azok vezetőjét is. 

A szakmai ügyekhez képest azonban „tisztább” viszonyokkal találkozunk, 

aminek az oka a gazdasági ügyekben szükséges fegyelmezettség. Emellett 

a szakmai döntéshozataltól a következőkben tér el: 

 Függetlenül az önkormányzatiság mértékétől más területeken, előfordul, 

hogy a szakkollégium nem önálló gazdálkodó szervezet, és – legalábbis 

elviekben – nincs költségvetése. Tehát vagy a fenntartó, vagy az egyetemi 

hallgatói önkormányzat, esetleg a szakkollégiumnak helyet adó kollégium 

dönt a pénzügyeiről. 

 A hallgatói döntéshozatal esetén is igyekeznek tisztább viszonyokat 

teremteni, azaz sokkal gyakoribb, hogy a hallgatók választott 

vezetőtestülete vagy a gazdasági bizottság, gazdasági felelős hozza a 

pénzügyekkel kapcsolatos döntéseket, majd beszámol a közgyűlésnek. 

 Ha nem a diákok döntenek, akkor a gazdasági kérdésekben a különböző 

tanári testületek felől itt az igazgatók felé tolódik el a hangsúly a szakmai 
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ügyekhez képest. Egy helyen úgy biztosítják a hallgatók részvételi 

lehetőségét, hogy a közgyűlés egyetértési jogot gyakorol. 

Azokban a kollégiumokban, ahol a hallgatói önkormányzat 

érdekképviseleti szervként működik, a gazdálkodással összefüggő jogok a 

saját vagyonára vonatkoznak, amely elvben elkülönül a szakkollégiumi 

vagyontól. 

A gazdasági ügyekben való döntés joga abból a szempontból talán a 

legjobban megfelel a kiinduló szervezeti tipológiánknak, hogy nem 

találunk olyan kisegyetemi vagy fenntartói kollégiumot, amelyben a 

hallgatók döntési joggal rendelkeznének a pénzügyeket illetően. Sokkal 

inkább meglepő, hogy az egyesületi kollégiumoknak is csupán 61 

százalékában találkozunk ezzel a döntési mechanizmussal. További 

meglepetés, hogy az egyetértési jog sem „divat”, azaz vagy döntési 

joggal, vagy véleményezési joggal rendelkeznek a hallgatók. 

22. táblázat. Hallgatók jogköre az éves költségvetés elfogadásakor, 

szakkollégium-típusok szerint 

 Dön-

tési jog 

Egyetér-

tési jog 

(vétó) 

Véleménye-

zési jog 

(mindenkép-

pen ki kell 

kérni a 

véleményüket) 

Javaslat-

tételi jog 

Általá-

ban nem 

kérde-

zik meg 

őket 

Egyéb Ösz-

sze-

sen 

egyesületi 14 1 3 1 3 1 23 

kisegye-

temi 

0 0 3 2 1 0 6 

fenntartói 0 0 0 7 5 2 14 

összesen 14 1 6 10 9 3 43 

X.6. Döntési mechanizmusok a tagság fenntartásával kapcsolatban 

A tagsági jogviszony fenntartását vagy megszüntetését az esetek nagy 

részében automatizmusok szabályozzák. Így a szervezeti és működési 

szabályzatok vagy szakmai szabályzatok elfogadásának, az általános 

döntéshozatalnak a módja határozza meg, hogy mennyire 

önkormányzatiságon alapul a taghosszabbítás rendszere. 

Néhány esetben a hallgatói tagság döntése kell hozzá (rendszerint ez a 

beszámolók elfogadását jelenti), de van olyan szakkollégium is, ahol a 

választmány félévenként felülvizsgálja az aktív tagok státuszát, féléves 

tevékenységük alapján. 
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A szakkollégiumi típusok és a jogkörök közötti összefüggés itt is nagyon 

erős (chi2=0,002, Cramers’v=0,554). Meglepő ugyanakkor, hogy 

egyesületi szakkollégiumok között olyanokkal is találkozunk, amelyeknek 

csupán javaslattételi joguk vagy még ennél is kevesebb beleszólásuk van 

a tagsági viszonyok meghosszabbításának kérdésébe. 

Általában azonban a legkevesebb jogosítvánnyal a fenntartói 

szakkollégiumokban rendelkeznek a hallgatók. A kisegyetemi 

kollégiumokban ugyan arányában kevésbé jellemző a döntési jog (csupán 

egy szakkollégiumban a hétből), azonban legalább véleményezési joguk 

van a szakkollégistáknak vagy képviseletüknek. 

23. táblázat. Hallgatók jogköre a tagsági viszonyok meghosszabbításában 

 Dön-

tési jog 

Egyetér-

tési jog 

(vétó) 

Véleménye-

zési jog 

(mindenkép-

pen ki kell 

kérni a véle-

ményüket 

Javaslat-

tételi jog 

Általá-

ban nem 

kérdezik 

meg őket 

E-

gyéb 

Össze-

sen 

egyesületi 16 1 2 2 2 1 24 

kisegye-

temi 
1 3 3 0 0 0 7 

fenntartói 4 1 1 6 3 0 15 

összesen 21 5 6 8 5 1 46 

X.7. Döntési jog a felvételiztetés során 

A tagsági viszony létrejöttének aktusa a felvételi, amelyről a következő 

fejezetben részletesen írunk. A hallgatói jogkörök a tagsági viszony 

meghosszabbításához hasonlóan alakulnak ebben a kérdésben is. Az 

összefüggések valamivel gyengébbek ugyan (chi2=0,02 Cramers’V = 

0,445), de még mindig erősnek mondhatóak, különösen, ha az alacsony 

elemszámot is szem előtt tartjuk. E kérdésben több intézményben 

rendelkeznek nagyobb szabadsággal a hallgatók, mint a tagsággal 

kapcsolatos döntésekben, hiszen a kisegyetemi és fenntartói 

kollégiumokban is több helyen találkozunk azzal, hogy a hallgatók 

döntenek a tagok felvételéről. Utóbbiak esetében sokkal jellemzőbb, hogy 

legalább javaslattételi jogokkal rendelkeznek, mint az előző kérdésben. 
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24. táblázat. Hallgatók jogköre a felvételi döntések meghozatalában 

 
Döntési 

jog 

Egyet-

értési 

jog 

(vétó) 

Véleményezési 

jog 

(mindenképpen 

ki kell kérni a 

véleményüket) 

Javas-

lattételi 

jog 

Általá-

ban nem 

kérde-

zik meg 

őket 

Egyéb 
Össze-

sen 

egyesületi 17 2 2 2 1 24 17 

kisegye-

temi 
2 2 3 0 0 7 2 

fenntartói 6 0 2 5 2 15 6 

összesen 25 4 7 7 3 46 25 

X.8. Döntési jog az igazgatóválasztásban 

A kollégiumok egy kis részében nem találunk igazgatót. Ezekben 

természetesen teljes önkormányzatiság működik, azaz a kollégium 

működtetésének minden területéért a hallgatók felelnek. Ilyenek az 

egyesület által működtetett szakkollégiumok, de előfordul az egyetemi 

szervezeti keretek között működő egyesületi típusú intézmények esetében 

is. Ennek egy alesete, amikor nem igazgatót, hanem valamilyen, főképp 

tanácsadó szerepben működő oktatót kérnek fel a hallgatók a szakmai 

munka segítésére. 

Általában a tagság választja az igazgatót vagy koordinátort, vezetőtanárt, 

egyszerű vagy minősített közgyűlési többséggel. Ennek egy tipikusnak 

tekinthető alesete, hogy a hallgatók közgyűlésének egyetértési joga van 

az igazgató kinevezésében, de a fenntartó bízza meg. Tapasztalataink 

szerint ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hallgatók kérik fel és 

választják az igazgatót, a kinevezés pedig a hallgatók választása alapján 

történik. Amennyiben egyetemi szervezeti egységről van szó, a 

szakkollégium igazgatói pozícióját is pályáztatni kell, azonban a 

pályázathoz szükséges a hallgatói önkormányzat, közgyűlés 

támogatásának igazolása is. 

Intézményi szinten autonómiát jelent, ha a vezetői vagy tanári testület 

választja a vezetőt, ugyanakkor rendszerint ez a modell a hallgatók 

korlátozott részvételi lehetőségével jár. Ekkor a hallgatóknak (a 

közgyűlésnek vagy a választott hallgatói vezetőknek) általában 

véleményezési joguk van, egy esetben pedig a vezetői testület tagjaiként 

részt vevő szenior tagok képviselik a hallgatói szempontot. Néhány 

esetben a tanári testület javasol, vagy a beérkezett pályázatokat 

véleményezi, de ez gyakorlatban választást jelenthet, a fenntartó a 

testület döntését rendszerint elfogadja. 
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Nem ritka az sem, hogy a fenntartó nevezi ki az igazgatót, és a 

hallgatóknak csupán véleményezési joguk van, vagy egyáltalán nem 

kérdezik meg őket. Az egyházi és a klasszikus elitképző hagyományokkal 

rendelkező szakkollégiumokban találkozunk ezzel a modellel. 

Az igazgatóválasztás kapcsán azt kérdeztük meg, hogy 

 Milyen feltételek szükségesek az igazgatói pozíció betöltéséhez? 

A leggyakoribb feltétel, hogy a fenntartó alkalmazottja legyen, míg ennél 

kisebb mértékben kötelező az igazgatói pozíció elnyeréséhez a tagság 

támogatása vagy az, hogy a jelölt tudományos fokozattal rendelkezzen. A 

válaszadó szakkollégiumok kevesebb mint 10 százaléka jelölte meg, hogy 

a szakkollégium korábbi hallgatója lehet csak igazgató. 

25. táblázat. Milyen feltételeknek kell megfelelnie az igazgatójelöltnek? 

 Elemszám Arány 

A fenntartó alkalmazottjának kell lennie 31 64,6 

Tudományos fokozattal rendelkezzen 14 29,2 

A tagok közgyűlésének támogatása 20 41,7 

A szakkollégium egykori tagja 4 8,3 

 A legfőbb döntéshozó szerv hatáskörébe tartozik-e az 

igazgatóválasztás? 

A szakkollégiumi igazgatóválasztás szinte kizárólag az egyesületi 

szakkollégiumokban tartozik a legfőbb döntéshozó szerv hatáskörébe (26. 

táblázat), azonban még ezek esetében is kevesebb mint a 

szakkollégiumok felében (11). Kicsit árnyaltabb képet ad, ha a hallgatók, 

hallgatói képviselet jogosítványait részletesebben vizsgáljuk. A 11 esethez 

kettő olyan társul, ahol egyetértési joguk van a hallgatóknak, valamint a 

szakkollégiumok majd harmadánál (13) kötelező kikérni a hallgatók 

véleményét. Elsősorban a fenntartói szakkollégiumokra jellemző (8 

esetben), hogy a hallgatóknak semmilyen beleszólásuk nincs az 

igazgatóválasztásba, és itt egyáltalán nem találkozunk egyetértési jogot 

gyakorló szakkollégiummal sem. 

26. táblázat. Az igazgatóválasztás a legfőbb döntéshozó szerv körébe tartozik-

e? 

 Igen Nem Összesen 

egyesületi 9 12 21 

kisegyetemi 1 6 7 

fenntartói 1 14 15 
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27. táblázat. Hallgatók jogköre az igazgatóválasztás során 

 
Döntési 

jog 

Egyetér-

tési jog 

(vétó) 

Véleménye-

zési jog 

(minden-

képpen ki 

kell kérni a 

vélemé-

nyüket) 

Javaslat-

tételi jog 

Általá-

ban nem 

kérdezik 

meg őket 

Egyéb 
Össze-

sen 

egyesüle-

ti 
11 1 5 1 2 2 22 

kisegye-

temi 
0 1 5 1 0 0 7 

fenntar-

tói 
0 0 3 3 8 1 15 

összesen 11 2 13 5 10 3 44 

X.9. Szervezeti és menedzsmenttapasztalatok, a hallgatók 

részvétele a működtetésben, illetve projektekben 

A hallgatói részvételt abból a szempontból is megpróbáltuk mérni, hogy 

milyen arányban érintheti a szakkollégistákat a döntéshozatalon kívül 

végzett valamilyen aktív munka. Ez kapcsolódhat valamilyen operatív 

vagy választott tisztséghez, a szakkollégium működésében vállalt egyéb 

szerephez vagy valamilyen projekt működtetéséhez. 

Ezek a tevékenységek nem csupán a részvétel eszméje miatt fontosak, 

hanem azért is, mert olyan készségek fejlesztését és ismeretek 

elsajátítását segítik, amelyekre a hagyományos felsőoktatásban kevésbé 

van lehetőség. Ilyenek lehetnek a menedzsmentismeretek, a 

konfliktuskezelés, a kommunikációs skillek fejlesztése, a 

tárgyalástechnikai ismeretek „élesben” történő megtapasztalása és 

kipróbálása, a pályázatírás, a vezetői készségek fejlesztése. 

A készségek mentén tapasztalt fejlődést nem állt lehetőségünkben mérni, 

ugyanakkor rákérdeztünk azokra a tevékenységekre, amelyekben a 

részvétel hozzájárulhat e készségek, ismeretek fejlesztéséhez. 

1. A valamilyen tisztséget betöltők aránya a mintában 

A hallgatói kérdőívben rákérdeztünk, jelenleg betölt-e valamilyen operatív 

vagy választott tisztséget a hallgató, esetleg korábban betöltött-e, vagy 

később szándékozik-e tisztségviselővé válni. A két külön kérdés (egyik a 

választott tisztségviselésre, másik az operatív vezető szervre vonatkozott) 

összevonása után a kérdésre válaszoló 478 hallgató a következőképpen 

oszlik meg a négy kategória között. A nagy válaszmegtagadás mögött a 



 

120 
 

tisztséget nem viselt, azt a jövőben betölteni nem szándékozó vagy 

válaszolni jelenleg nem tudó hallgatók állnak. (A 632 hallgatóból mintegy 

154 nem válaszolt a két kérdés közül egyikre sem.) 

18. ábra. A jelenlegi tisztségviselők és a jövőben tisztséget vállalók aránya a 

mintában

 

Mivel a mintánk a korábban már ismertetett okok miatt a teljes 

szakkollégiumi populációra vonatkozó általános kijelentések 

alátámasztására nem alkalmas, és a kérdőív önkitöltős jellege miatt 

valószínűsíthető, hogy az elkötelezettebb, tisztségeket inkább vállalni 

kívánó hallgatók válaszoltak a kérdésünkre, ezért csupán annyit 

jelenthetünk ki biztosan, hogy a korábban 5500–6000 fősre becsült 

szakkollégiumi hallgatói létszám 5–6 százaléka egészen biztosan részt 

vesz ilyen tevékenységekben. Ez a szám ennél feltehetően – hiszen 

számos kollégium hallgatóitól nem érkezett kérdőív, illetve egy 

kollégiumból sem válaszolt a teljes tagság – biztosan magasabb, ez tehát 

egy rendkívül óvatos alsó becslésnek felel meg. 

Az egyes típusok szerint vizsgálódva nem meglepő módon azt 

tapasztaljuk, hogy az egyesületi szakkollégiumokban sokkal magasabb a 

tisztséget vállalók aránya. Ez még azzal együtt is igaz, hogy a típusokat is 

bevonva az elemzésbe jelentősen lecsökken az elemszám (405 főre), és 

csupán 42 kisegyetemi szakkollégium hallgatója szerepel az alábbi 
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táblázatban. Jól látszik, hogy a mintánkban szereplő hallgatók közül a 

fenntartói kollégiumok tagjai kívánnak legkevésbé valamilyen tisztséget 

betölteni. 

28. táblázat. Tisztséget jelenleg vagy korábban betöltő és az ezt tervezők 

aránya a válaszadó hallgatók között szakkollégium-típusok szerint 

 Jelenleg 

betölt 

Korábban 

betöltött 

Tervezi Nem, és 

nem is akar 

Összesen 

egyesületi 40,7% 31,6% 16,6% 11,1% 100,0% 

(253) 

kisegyetemi 23,8% 19,0% 23,8% 33,3% 100,0 (42) 

fenntartói 14,5% 11,8% 15,5% 58,2% 100,0% 110) 

összesen 31,9% 24,9% 17,0% 26,2% 100, (405) 

X.10. Projektekben és a szervezeti működtetésben való részvétel 

A választott és operatív tisztségekben való részvétel mellett megkérdeztük 

a hallgatókat, hogy részt vettek-e a szakkollégium különböző területeinek 

működtetésében. A válaszadók 37%-a (244 fő) semmilyen 

tevékenységben nem vett még részt, vagy legalábbis nem jelölte. Ők 

túlnyomórészt elsőévesek, hiszen a 2011-ben felvett 181 hallgatóból 147 

ilyen. A konkrét, területenkénti kérdésekre 475 válasz érkezett, a nem 

válaszadókat feltehetően azokhoz számolhatjuk, akik még nem vettek 

részt a szervezet működtetésében. 

A válaszok alapján közösségi programok szervezésében vesznek részt a 

legtöbben, és a gazdasági terület működtetésében és pályázatírásban, 

valamint a képzési rendszer működtetésében a legkevesebben. 
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19. ábra. Milyen területek, projektek működtetésében, szervezésében vett 

részt? 

 

Az egyes területek azonban szakkollégium-típusonként másképpen 

alakulhatnak, például a gazdasági terület működtetésében főként az 

egyesületi szakkollégiumok tagjai vesznek részt (27,8%-uk nyilatkozott 

így, míg a kisegyetemi és fenntartói kollégiumoknál csak 9,5, illetve 6,5% 

ez az arány). Ugyanakkor a szakmai programok szervezésében, 

felvételiztetésben, pályázatírásban vagy a szakmai rendszer 

működtetésében az egyesületi és kisegyetemi szakkollégiumok között már 

nem ennyire jelentős a különbség. Jellemzően a fenntartói 

szakkollégiumokra jellemző a legalacsonyabb – a másik kettőtől 

jelentősen elmaradó – részvételi arány. 

Amennyiben összesítjük, hogy egy hallgató hányféle területen lát el 

feladatot, és típusonként megvizsgáljuk ennek átlagát, akkor azt 

tapasztaljuk, hogy az egyesületi típusúak majdnem kétszer akkora átlagos 

értékkel rendelkeznek, mint a kisegyetemiek. Ugyanakkor az adatok 

szórása igen nagy. 
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29. táblázat. Hány tevékenységben vesznek részt (szakkollégium-típusok 

szerint)? 

típus átlag elemszám átlagos eltérés 

egyesületi 3,06 318 2,34 

kisegyetemi 1,62 79 2,47 

fenntartói 1,21 155 1,88 

összesen 2,34 552 2,39 

Mivel az elsőévesek jelentős része hagyta megválaszolatlanul ezt a 

kérdést, az idén felvetteket kivettük a mintából. Így némileg mindhárom 

csoportban megnő az átlag, és az egyesületi, illetve kisegyetemi 

szakkollégium közelebb kerül egymáshoz. Ugyanakkor a szórás csak az 

egyesületi szakkollégiumok esetében csökken valamelyest, azaz itt 

beszélhetünk egyértelműen olyan tendenciáról, hogy jellemzőbben a 

felsőbbévesek vesznek részt a működtetésben. 

30. táblázat. Hány tevékenységben vesznek részt (az elsőévesek nélkül, 

szakkollégium-típusok szerint)? 

típus átlag elemszám átlagos eltérés 

egyesületi 3,95 232 1,98 

kisegyetemi 2,95 45 2,65 

fenntartói 1,70 109 2,04 

összesen 3,20 386 2,3 

Külön rákérdeztünk arra is, hogy van-e olyan projekt, amelyben a 

hallgató legalább három másik kollégista munkáját irányítja, 

irányította. Összesen a válaszadók négy tizede válaszolt igenlően, 

míg kevesebb mint negyedük nem is szeretne projektvezetői 

szerepet betölteni. 
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20. ábra. Vezetett-e olyan projektet, amelyben legalább három szakkollégista 

munkáját irányította? 

 

Típusok szerinti bontásban itt is az egyesületi szakkollégiumok előnyét 

tapasztaljuk: az e típusba tartozó válaszadók 21,7%-a jelenleg 

projektvezető, és 34%-uk korábban volt az. Ez az arány a másik két 

típusban jóval alacsonyabb (kisegyetemi: 11,9% és 19%, fenntartói: 

7,5% és 13,1%). Ennek megfelelően azok aránya, akik nem is 

szeretnének projektvezetők lenni, utóbbi típusokban magasabb. A 

fenntartói kollégiumokban tanuló válaszadók között eléri az 50 százalékot 

is (51,4%), míg a kisegyetemi kollégiumok esetén körülbelül a hallgatók 

negyede (26,2%), az egyesületiekben pedig tizede (11,9%) nyilatkozott 

így. 

Összességében az a kép alakul ki, hogy a részvétel mind a tisztségek 

betöltésében, mind az egyes területeken vállalt feladatokban az egyesületi 

típusú szakkollégiumok hallgatóira a leginkább, a fenntartói 

szakkollégiumokra a legkevésbé jellemző. Ugyanakkor egyes területeken 

az egyesületi és kisegyetemi szakkollégiumok hasonlósága jellemző a 

fenntartói szakkollégiumok éles elkülönülése mellett. Fontos 

megjegyeznünk, hogy az egyesületi típusú szakkollégiumokban a 
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szervezet fennmaradását biztosítja a működésbe történő bevon(ód)ás, 

míg a másik két típusnál ez lehetőségként jelenik meg. 
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XI. A szakkollégiumi felvételi rendszer 

A szakkollégiumok felvételi rendszerei mind a dokumentumelemzés, mind 

a kérdőíves vizsgálatunk alapján meglehetős változatosságot mutatnak. A 

sikeres felvételi után a hallgatók (vagy egyes esetekben: nem hallgatók) 

szakkollégiumi taggá válnak, azonban a tagsági viszonyok is 

meglehetősen differenciáltak, a sikeres felvételi bizonyos esetekben eltérő 

jogi státusz megszerzését is jelentheti. E fejezetben azt tekintjük át, hogy 

milyen szabályozások léteznek arra vonatkozóan, hogy ki lehet 

szakkollégiumi tag, illetve hogy hányféle megoldás létezik a felvételt 

intéző szervezetnek és magának a felvételinek a működésére. Ugyanakkor 

az intézményi kérdőívek eredményeinek vizsgálatával arra is választ 

kaphatunk, hogy a „szabályozáson” túl, a valóságban hogyan működik a 

felvételi folyamat. 

XI.1. Kik felvételizhetnek? 

A szakkollégiumok tagságának túlnyomó részét felsőoktatási intézmény 

hallgatói adják (bár elvétve akadnak olyanok, amelyek egyetemi 

dolgozókat is felvesznek). Tekintve azonban, hogy az egyes 

szakkollégiumok különböző diszciplínákra szakosodhatnak, számos 

esetben megszabják, mely tudományterületek hallgatóinak jelentkezésére 

számítanak. Emellett számos egyéb szempont mentén történhet szelekció. 

Az alábbiakban azokat a kritériumokat mutatjuk be, amelyeket a 

szakkollégiumok a jelentkezés feltételeként határoznak meg. A 

dokumentumelemzésünk alapján a szakkollégiumokat két fő csoportra 

bonthatjuk rekrutációs bázisuk tekintetében: körülbelül harmaduk bármely 

magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatóját, vagy – az egyesületi 

formában működők esetén – bármely természetes személyt vagy 

magyarországi természetes személyt befogad, míg másik harmaduk csak 

adott egyetem vagy kar hallgatóit várja. Fontos kiemelni, hogy a 

szakkollégiumok egy része kritériumként szabja meg, hogy a felvételre 

csak már lezárt egyetemi vagy főiskolai szemeszterrel vagy 

szemeszterekkel rendelkezők jelentkezhetnek. A fentiek mellett további 

négy olyan szakkollégiumot találtunk, amelyek más típusú elvárásokat is 

támasztanak, ezek leginkább vallási intézmények által üzemeltetett 

bentlakásos diákotthonok, ahol a vallási elkötelezettségnek és – néhány 

fiú- vagy lánykollégium esetében természetesen a felvételiző nemének is 

– figyelmet szentelnek. Két olyan szakkollégium volt, ahol azt is 

kikötötték, pontosan mely szakok hallgatóit várják (jöjjenek bármely 

egyetemről). Sok szakkollégium esetén fontos követelmény 
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meghatározott egyetemi tanulmányi átlag elérése vagy meghatározott 

fokú nyelvismeret is. Utóbbi kritériumoknak sok esetben a már 

felvetteknek is meg kell felelniük bentmaradásukért, erről a későbbiekben 

lesz majd szó. 

A beérkezett intézményi kérdőívek adatai alapján szintén úgy 

látjuk, hogy a szakkollégiumok harmada fogadja be bármely 

felsőoktatási intézmény hallgatóját. A további két harmad (tehát az 

előbbi adatbázishoz képest dupla annyian) pontosan meghatározott 

intézmények hallgatóinak jelentkezésére számít csupán. Itt azonban meg 

kell jegyeznünk, hogy a kérdőívekből nem jött be adat arra vonatkozóan, 

ha esetleg szakok szerint is válogat egy-egy szakkollégium. Mivel a kérdés 

pontos megfogalmazása a következő volt: „A felvételizővel szembeni 

elvárás, hogy adott intézmény(ek) hallgatója legyen”, ide szinte bármilyen 

és bármennyi intézmény tartozhat. Vagyis e kategóriába beletartozhat 

különböző főiskolák vagy egyetemek azonos képzési területen tanuló 

hallgatósága is. 

Megkérdeztük azt is, hogy az elmúlt három évben összesen hány kar 

hallgatóit vették fel a szakkollégiumok. Az összes szakkollégium közül 14 

csak adott felsőoktatási intézmény egy adott karának hallgatóit vette fel 

(természetesen attól függetlenül, hogy a szabályzataik alapján hány karról 

számítottak jelentkezőkre). Ennél kevesebb, 9 büszkélkedhet két, még 

kevesebb három kar tanulóiból álló rekrutációs bázissal, és így tovább, 

egészen azokig a szakkollégiumokig, amelyek tíz feletti értékkel 

szerepelnek a listán. Külön megvizsgáltuk, hogy az általunk alkotott 

három szakkollégium-típus között hogyan oszlanak meg ezek a számok. A 

három közül kiemelnénk az utolsót. Láthatjuk, hogy a „fenntartó 

kollégiuma” kategóriába tartozó szakkollégiumok lehetnek a leginkább 

multidiszciplinárisak. Ezek ugyanis jellemzően nem kötik ki, milyen szakos 

hallgatókat fogadnak be, és szintén jellemzően vagy nagy mennyiségű 

kurzust képesek meghirdetni (így adván teret bármilyen szakos 

hallgatónak a szakmai elmélyülésre), vagy alapvetően nem 

kurzusrendszerrel, hanem egyéni kutatómunkán alapuló képzési 

rendszerrel rendelkeznek. Az ebbe a kategóriába tartozók között szerepel 

továbbá több olyan szakkollégium is, amelyeket vallási közösségek 

tartanak fenn, ezért a hitéleti elkötelezettség mellett a diszciplináris 

meghatározottság abszolút másodlagos szempont. 
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21. ábra. Rekrutációs bázis. Hány felsőoktatási intézményi karról érkeznek a 

felvételizők? Átlag az egyes szakkollégium-típusok szerint. 

 

A szakkollégiumok közül sok – leginkább a minél teljesebb körű 

képzés biztosítása, valamint a minél stabilabb tagság kialakítása 

érdekében – nem vesz fel „sokadéves” hallgatót. Az intézményi 

kérdőívek alapján hatoduk nem vesz fel mesterképzésben részt vevő 

hallgatót, több mint felük pedig csak nappali tagozatos hallgatót enged 

tagjai közé. Mindezek mellett három szakkollégium várja el felvételizőitől, 

hogy meghatározott egyház vagy vallási csoport tagjának vallják 

magukat, és két szakkollégium számít kizárólag meghatározott 

nemzetiségi vagy etnikai kisebbség tagjainak jelentkezésére. Előbbiek 

természetesen a vallási alapon szerveződő kollégiumok vagy 

diákotthonok, utóbbiak pedig egy állami fenntartású szervezet határon túli 

magyarok számára felállított kollégiumhálózatának tagintézményei. 

A felvételizőkkel szemben sok szakkollégium támaszt egyéb szakmai 

kritériumokat is. Kiemelendő, hogy a felvételinél, a dokumentumelemzés 

és a kérdőívek alapján is, több helyen szükséges meghatározott egyetemi 

tanulmányi átlag elérése. Az ilyen követelményeket támasztó 

szakkollégiumok (mindkét adatbázisban az összes eset mintegy ötöde32) 

jellemzően a saját szakon elért, átlagosnál jobb tanulmányi eredményt 

tűzik ki minimális követelményként, sok helyütt jelezve, hogy ettől a 

szabálytól különleges esetekben eltekinthetnek a felvételiztetők. 

                                                           
32 A különböző, ezt firtató kérdésekre érkezett válaszok nem konzisztensek egymással. 

Amikor a kérdőívben specifikusan azt kérdeztük, kell-e bármilyen meghatározott 

tanulmányi eredménnyel rendelkezniük a felvételizőknek a felvételin való induláshoz, a 

szakkollégiumok negyede felelt igennel (48-ból 13-an). 
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XI.2. A felvételi rendszer elemei 

A szakkollégiumok többsége tehát hasonlít egymásra abban, hogy a 

„klasszikus” szociális kollégiumhoz képest valamiféle szakmai 

teljesítményt vár el azoktól, akiket tagjai sorába enged. Még e 

banálisnak tűnő kijelentés alól is akadnak azonban kivételek. Találtunk 

olyan szakkollégiumokat, amelyek felvételi rendszere egyáltalán nem 

különbözik attól a rendszertől, mely adott egyetemen működő más 

kollégiumokban létezik. Ezekben a hallgatónak elég pusztán megjelölnie, 

hogy szakkollégista kíván lenni, és hasonló elvek mentén, mint a szociális 

kollégiumokban, van, aki bekerül és van, aki nem. Természetesen az más 

kérdés, hogy a szakkollégium lakóinak ezután plusz tanulmányi 

feladatokat, illetve lehetőségeket ad a kollégium vezetősége, tanárai. A 

szakkollégiumok többsége ettől eltérő eljárásokat talál ki a potenciális 

tagok szűrésére. A vizsgáztatásnak többféle formája létezhet, a 

szakkollégiumok túlnyomó többségében e különböző formákból nem csak 

egyet alkalmaznak. Összesen öt fő típust különböztethetünk meg: 

Elsőként említhetjük a felvételi pályázatot, amely számos esetben 

kísértetiesen hasonlít úgy egy klasszikus kollégiumi jelentkezési lapra, 

mint egy önéletrajzra, amelyben a hallgató személyes adatai szerepelnek, 

sokszor mellékelt fényképpel, adott esetben mellékelt, nyelvtudást vagy 

egyéb képességeket igazoló dokumentumokkal vagy tanári ajánlással. A 

felvételi pályázat kategóriájába soroltuk még az önéletrajzi formától 

merőben eltérő kutatási tervet, ilyet jellemzően azon szakkollégiumok 

kérnek, amelyek képzési rendszere alapvetően a fél-egyéves időtartamú 

egyéni kutatómunkára épül. A beérkezett kérdőívek eredményei alapján 

úgy tűnik, a szakkollégiumok körülbelül fele kéri valamilyen, ehhez 

hasonló pályázati anyag benyújtását, és ennek az 50%-nak körülbelül két 

harmada kéri, hogy valamilyen tanári vagy oktatói ajánlást csatoljanak 

hozzá a felvételizők. 

Második vizsgáztatási mód az írásbeli teszt. Ezek olyan, hosszabb-

rövidebb, egy vizsgahelyszínen kitölthető vagy még gyakrabban 

internetről letölthető, majd otthon elkészítve e-mailben és/vagy postán 

visszaküldhető esszéfeladatok vagy azokból álló ívek, amelyekből 

kiderülhet a felvételiző szakmai felkészültsége és érdeklődése, 

személyiségjegyei, íráskészsége és egyéb képességei. A kérdőívek 

eredményei alapján azt mondhatjuk, a szakkollégiumoknak nem egészen 

fele alkalmazza az írásbeli tesztet a felvételi folyamat során, az összes 

szakkollégium 15%-a valamilyen „vizsgahelyszínen” történő, harmaduk 

pedig otthoni kitöltést kér a jelentkezőktől. A felsorolt két írásbeli felvételi 

módszer (felvételi pályázat, írásbeli teszt) gyakran jár kéz a kézben 
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egymással. Az érvényes választ adó 45 szakkollégium közül 11, vagyis a 

negyedük, bekéri a jelentkezők pályázati anyagát, illetve az általános 

műveltségük, szakmai felkészültségük további ellenőrzése érdekében 

tesztet is kitöltet velük. Legalább az egyik írásbeli módszert a 

szakkollégiumok két harmada alkalmazza. 

A felvételi rendszer harmadik eleme a szóbeli elbeszélgetés. A 

szakkollégiumi adatokból ezek menetéről nem kaphatunk pontos képet, 

igen elterjedt vizsgáztatási mód, sok esetben a felvételi folyamat záró 

eleme. Általában egy bizottság, némely esetben a kollégiumigazgató előtt 

történik. A kérdőívek adatai alapján azt állíthatjuk, hogy a szóbeli 

elbeszélgetés az írásbeli tesztnél gyakoribb felvételiztetési módszer, az 

erre a kérdésre érvényes választ adó szakkollégiumok 87%-ában van a 

felvételi folyamatnak szóbeli fordulója. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 

szakkollégiumi szabályzatok szerint a szóbeli elbeszélgetést alkalmazó 

intézmények száma jóval alacsonyabb (44%). Ez csak részben tudható be 

annak, hogy a két adatbázis esetei nem korrelálnak egymással, 

valószínűbb, hogy ezen szóbeli fordulók sokszor csupán informális 

beszélgetéseket takarnak, semmint valódi vizsgáztatást, így a 

szabályzatokba ezek be sem kerültek. 

Negyedik vizsgamódszer a fentieknél kevésbé elterjedt közösségi 

program vagy tábor, amelyről a dokumentumokból szintén nem 

kaphatunk kristálytiszta képet; olyan, legalább egynapos programot 

érthetünk alatta, amely során különböző játékos feladatok és kötetlen 

beszélgetések követik egymást. Célja, hogy a felvételizők társas 

tevékenységek során bontakoztathassák ki egyéb, más vizsgaszituációban 

nem megcsillogtatott képességeiket. Az intézményi kérdőívben 

különválasztottuk a legalább kétnapos táborokat az ennél rövidebb, de 

ehhez nagymértékben hasonlító közösségi programsorozatoktól. Bár a 

dokumentumok elemzéséből úgy tűnt, a szakkollégiumoknak csak alig 

ötöde szervez ehhez hasonló – egy- vagy kétnapos – felvételi 

programsorozatot, a kérdőívek adatainak szemrevételezése után kiderült, 

korábban ezt a számot jócskán alulbecsültük, hiszen a szakkollégiumok 

harmada nyilatkozott úgy, hogy egynapos felvételi programsorozatot vagy 

legalább kétnapos tábort szervez. 

Néhány – a táboréhoz hasonló számú – esetben, ahhoz hasonló 

funkcióval, a szakkollégium előzetes kapcsolatot alakít ki potenciális 

tagjaival. Ebbe a gyűjtőkategóriába sorolhatjuk, amikor a szakkollégiumi 

tagságot próbaidő előzi meg (itt például kurzusokat teljesítenek, vagy 

előadásokat tartanak a tagjelöltek), illetve amikor a  tagság előfeltétele, 

vagy legalábbis előnyt jelent a taggá válásnál, ha a szakkollégiumi 
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programokon korábban részt vett már a tagjelölt, akár mint vendég, akár 

mint szervező. Ez az utolsó vizsgamódszer jellemzően azon 

szakkollégiumokban fordul elő, ahol nem szerveznek felvételi tábort, és 

fordítva. Ám azzal együtt is a harminc olyan szakkollégium közül, amelyről 

rendelkezésünkre álltak a felvételi rendszerrel kapcsolatos szabályzatok, 

csupán 12 helyen fordul elő a kettőből legalább az egyik módszer. Az 

intézményi kérdőívekben a kétféle kapcsolatfelvételi módot 

különválasztottuk, és kiderült, hogy a szakkollégiumok 17%-a csak az 

után vesz fel új tagokat, miután több-kevesebb időt, de jellemzően fél 

évet tagjelölti státuszban eltöltöttek. Ezalatt a tagjelöltek jellemzően 

kurzusokat végeznek, előadásokra járnak, vagy programokat szerveznek. 

E módszert alkalmazva van a felvételiztetőknek leginkább lehetőségük 

arra, hogy megismerjék a potenciális tagot, ez azonban azzal jár, hogy a 

szakkollégisták között megjelenik egy teljes jogkörrel nem rendelkező 

hallgatói réteg, amely ugyanakkor mégis sok olyan jogot élvezhet, 

amelyet más felvételizők a felvételi folyamat során sosem. Kérdés lehet 

azonban, hogy a tagjelöltek mekkora hányadának kénytelenek végül 

búcsút inteni felvételiztetőik. Egy gyors számítás után kiderül: a próbaidőt 

alkalmazó szakkollégiumok fele (4 db) minden hozzá felvételiző tagjelöltet 

felvesz, a többieknél a túljelentkezés másfél-kétszeres. Ez utóbbi adat 

viszont jelentheti akár azt is, hogy ezek a hallgatók már a tagjelölti 

státusz megszerzése előtt elvéreztek a felvételin. 

31. táblázat. A felvételi rendszer elemeinek gyakorisága az intézményi kérdőív 

és a dokumentumelemzés alapján (%) 

  
Intézményi 

kérdőív 

Dokumentume-

lemzés 

Önéletrajz/Pályázat 46% 44% 

Ajánlás - tanártól 35%   

Ajánlás - tagoktól 17%   

Írásbeli teszt - helyben 17% 
13% 

Írásbeli teszt - otthon 31% 

Közösségi program - többnapos tábor 15% 
18% 

Közösségi program - egynapos 21% 

Szóbeli elbeszélgetés 83% 44% 

Előzetes kapcsolat - próbaidő 17% 
16% 

Előzetes kapcsolat - program szervezése 13% 



 

132 
 

XI.3. A felvételi folyamata 

Mint említettük, a szakkollégiumi felvételi rendszer minden esetben e 

fentebb felsorolt elemek valamilyen kombinációjából áll össze. A 

vizsgáztatás menete szakkollégiumonként változik, a leggyakrabban 

kétfordulós (a dokumentumelemzés alapján: módusz: 2, átlag: 2,1) 

vizsgafolyamat elemei szinte mindenféle párosításban előfordulnak. Az 

előző bekezdésekben igyekeztünk valamelyest követni a „szokásos” 

egymásutániságot: a szakkollégiumok szabályzataiból és egyéb 

dokumentumaiból kiderül, hogy a jelentkezés mindenképp pályázattal 

vagy írásbeli teszt beküldésével kezdődik, amelyet szóbeli forduló és/vagy 

felvételi programsorozat, tábor követ, ilyen vagy fordított sorrendben, 

amely után adott szakkollégiumokban tagjelölti státuszt szerez a 

felvételiző hallgató. 

Az intézményi kérdőíveinkből az derül ki, hogy a valóságban a felvételi 

folyamat a szabályzatokban meghatározottakhoz képest általában több 

elemből áll. A felvételi rendszert alkotó egységek számának eloszlása szép 

haranggörbét követ, mind az átlaguk, mind pedig modális értékük kereken 

3,0. A dokumentumelemzésekhez képest a megnövekedett számot 

elsősorban azzal magyarázhatjuk, hogy a kérdőívben a tanári vagy egyéb 

ajánlást külön elemnek számítottuk. Ha ezeket most a felvételi pályázat 

részének tekintjük, és kivesszük a képből, az érték közelít a 

dokumentumelemzés során kapotthoz, és ezen adatok alapján már úgy 

vehetjük, hogy a szakkollégiumok átlagosan 2,5 felvételi fordulót 

alkalmaznak. A három felvételi szakasszal dolgozó szakkollégiumok mindig 

rendelkeznek szóbeli fordulóval, emellett az írásbeli fordulók típusai közül 

leggyakrabban eggyel, amelyet kiegészít a többi említett módszer közül az 

egyik (mondhatni, bármelyik: a kép igen vegyes). A felvételi során négy 

szakkollégiumban van csupán egy forduló, amely alatt szóbeli fordulót 

vagy egyéni programterv benyújtását érthetjük. A beérkezett adatok 

alapján 5-7 elemből álló felvételit tart összesen 11 szakkollégium, ezek 

esetében is mindig beszélhetünk legalább egy, de inkább két írásbeli 

részről, illetve kivétel nélkül mindegyik szervez szóbeli fordulót. Több mint 

felükben van próbaidő, amely során szakkollégiumi programok 

megszervezése is feladatuk a tagjelölt státuszú szakkollégistáknak. Máris 

öt „fordulónál” vagy felvételi elemnél tartunk, amelyet kiegészíthet a 

tábor, illetve egyes esetekben a pályázathoz csatolandó professzori vagy 

szakértői ajánlás. 
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XI.4. A felvételiztetés szempontrendszere 

A többfordulós, meglehetősen bonyolult felvételi eljárások azt sugallják, 

hogy a szakkollégiumok törekednek leendő tagjaik minél jobb 

megismerésére. Az intézményi kérdőíveinkben arra is rákérdeztünk 

azonban, hogy a felvételiztetők milyen szempontok szerint szelektálnak a 

jelentkezők közül. 

22. ábra. A felvételi szempontok fontossága egy 1-5 skálán, átlag 
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A felvételi szempontjai
A döntés során mennyire számítanak a felsorolt szempontok 

(1: egyáltalán nem; 5: nagyon fontos)

 

A szakkollégiumokról általánosságban elmondható, hogy a felvételi során 

nem elsősorban a hallgatók tényleges szakmai felkészültségét tartják 

szem előtt (bár azért természetesen ez sem utolsó szempont – lásd 

„tanulmányi eredmények”, „szakmai munka”, „felvételi teljesítmény”), 

hanem mindenekelőtt a szakterületük iránti elkötelezettséget és 

érdeklődést várják el azoktól, akiket tagjaik sorába engednek. Mindez 

talán azt mutathatja, hogy sokkal inkább várnak olyan jelentkezőket, 

akikben benne rejlik egy potenciális szakember, semmint olyanokat, akik 

már eleve azok. Nem meglepő ezt állítani, hiszen sok szakkollégium 

elsősorban az első- vagy másodéves hallgatók felé kíván nyitni, akik 

teljesen természetesen nem állnak egy végzős vagy doktori képzésben 

részt vevő hallgató szakmai szintjén. A szakkollégiumok tehát nem 

szakembereket, hanem potenciális szakembereket keresnek, akiknek épp 

a szakkollégium fog a Szakkollégiumi Charta alapján a „felsőoktatási 
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intézmény oktatási tevékenységén túlmenő szakmai képzést és önképzési 

lehetőséget” nyújtani. Éppen ezért a tanulmányi eredmények és a felvételi 

előtti szakmai munka fontosságát megelőzik a szakmai érdeklődésen túl 

olyan szempontok, mint az általános műveltség vagy – ugyancsak nem 

meglepő módon – a komplex felvételi folyamat során a felvételizőről 

szerzett tapasztalatok. Sőt a tényleges tanulmányi eredménynél még az is 

fontosabb szerepet játszik a felvételi döntésben, hogy az illető mennyire 

bizonyul aktív közösségi életet élő személynek. Ennek fontossága 

aláhúzza a szakkollégiumok erős közösségi jellegét. 

Felmerülhet ezek után a kérdés, hogy az általunk megalkotott három 

szakkollégiumi típus mennyiben tér el egymástól a tekintetben, hogy a 

felvételizőktől mit várnak el, vagyis milyen, már felsorolt kritériumok 

fontosságát hangsúlyozzák. E kérdés megválaszolásához a kategóriáknak 

megfelelően a fenti eredményeket három részre bontottuk. A három típus 

közötti szám szerinti eltéréseket nem érdemes vizsgálni, hiszen az egyes 

kategóriákba tartozó szakkollégiumok száma eltér egymástól, mégis, 

típusokon belül szemlélve az adatokat, jól leolvasható néhány 

jellegzetesség. A kapott eredmények alapján ugyanis elmondható, hogy a 

három típus preferencia-sorrendje nem feltétlenül hasonló, és vannak 

különbségek abban is, hogy a fent bemutatott átlagokhoz képest 

mennyire tartanak fontosnak egy-egy elemet.33 

Az „egyesületi típusú” szakkollégiumokról elmondható, hogy a másik 

kettőnél jobban priorizálják a korábbi közösségi aktivitáshoz kapcsolódó 

tényezőt, de legalábbis ezt nem az utolsó helyekre sorolták, mint a másik 

két típusba tartozó szakkollégiumok tették. Hasonlóan fontos, hiszen 

második helyre került a felvételin nyújtott teljesítmény, amelyet a másik 

két típus esetében a középmezőnybe (ötödik helyre) sorolhatunk. E két 

dolog arra enged következtetni, hogy az egyesületi jelleggel működő 

szakkollégiumok jóval nagyobb hangsúlyt helyeznek a felvételiző 

személyének, személyiségének közvetlen megismerésére. Az ebbe a 

típusba tartozó szakkollégiumok ugyanakkor alig tartják fontosnak a 

felvétel előtti szakmai munkát, az összesített negyedik helyhez képest 

csak hatodik helyre sorolhatjuk ennek általuk állított fontosságát. Ha 

áttérünk a „kisegyetemi” típusú szakkollégiumokra, megállapíthatjuk, 

hogy a fenti kategóriába tartozókkal ellentétben nagyobb figyelmet 

szentelnek a felvételizők – egyetemi – tanulmányi eredményadataira, 

ugyanakkor nem várják el tőlük, hogy aktívabb közösségi életet éljenek. 

Ez a tényező a fontossági rangsorban csupán a hatodik helyet szerezte 

meg. A „fenntartó szakkollégiuma” típusba tartozók eredményeinek 

                                                           
33 A különbségek a kis elemszám miatt statisztikailag nem kimutathatók. 
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szórása szűkösebb a fentieknél, minden tulajdonság megítélése közelebb 

áll a „közepesen fontoshoz”, mint a többieké. Kiemelendő, hogy a felvétel 

előtti szakmai munka a második helyre kerül a rangsorban, illetve hogy a 

szociális szempontok nem az utolsók. Utolsó helyen az első kategória 

esetén az ötödik helyre került, külsősöknek szervezett rendezvényeken 

való korábbi részvétel fontossága áll, és ennél a szakkollégium-típusnál 

számít a legkevésbé a felvételin nyújtott teljesítmény, valamint a szakmai 

érdeklődés is (bár ennek helye a rangsorban itt is az élen van). 

32. táblázat. A felvételi szempontjai - A döntés során mennyire számítanak a 

felsorolt szempontok? 

(1: egyáltalán nem; 5: nagyon fontos) 

  Egyesületi Kisegyetemi Fenntartói Összátlag 

Felvételin nyújtott 

teljesítmény 
4,33 3,43 3,27 3,83 

Szakmai érdeklődés 4,42 5 3,64 4,26 

Felvételi előtti szakmai 

munka 
3,33 4 3,64 3,48 

Tanulmányi eredmények 3 3,86 3,14 3,13 

Általános műveltség 3,88 4,14 3,5 3,74 

Felvétel előtti közösségi 

aktivitás 
3,62 3,14 3,43 3,43 

Részvétel a szakkollégium 

külsősöknek szervezett 

programjain, kurzusain 

3,42 3 2,21 2,93 

Szociális szempontok 1,96 1,86 2,64 2,13 

XI.5. A felvettek 

Mivel a szakkollégiumok méretüket tekintve egymástól lényegesen 

eltérnek, az is jelentősen változik, hogy az összes jelentkező közül végül 

hány főt vesznek fel. Az intézményi kérdőívünkben szereplő, a 48-ból erre 

a kérdésre érdemi34 választ adó 43 szakkollégium a tavalyi évben 

összesen 1538 főt vett fel tagjai táborába. Ez azt jelenti, hogy egy 

szakkollégiumban évente átlagosan körülbelül 36 új fő kezdi meg 

munkáját. Az átlag esetünkben azonban éppen a nagymértékű 

különbségek miatt nem sokat árul el, ha nem tesszük hozzá, hogy az egy 

évben legkevesebb, illetve legtöbb személyt tagjai körébe engedő 

szakkollégium között 181 fő eltérés van. Táblázatunkban szakkollégiumi 

típusokra bontva láthatjuk az eredményeket, melyből kiderül, hogy a 

                                                           
34 Egy nyilvánvalóan hamis adatot közlő szakkollégiumot nem vettünk figyelembe a 

számításoknál. 
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„fenntartó kollégiuma” típusú szakkollégiumok jellemzően sokkal több főt 

vesznek fel egy évben, mint az „egyesületi jellegűnek” nevezettek. 

33. táblázat. A 2010–2011-es tanévben felvettek száma szakkollégium-

típusonként 

 Egyesületi Kisegyetemi Fenntartói Összesen 

0–10 fő 9 2 1 12 

11–20 fő 5 1 1 7 

21–40 fő 8 0 6 14 

40 fő felett 1 3 5 9 

Összes 23 6 13 43 

Az elmúlt évben a legkisebb mértékben gyarapodó szakkollégium 

mindössze 2 főt vett fel, a legtöbb taggal bővülő pedig 183-at. Jelentheti-

e ez azt, hogy egyik helyre nagyon megválogatják, kiket vesznek fel, míg 

másutt kevésbé? Nem valószínű, hiszen a felvettek száma szignifikáns, 

erős összefüggésben áll a szakkollégium méretével.35 De vajon van-e 

összefüggés a szakkollégium mérete és aközött, hogy hányan 

jelentkeznek oda? Az eredmények alapján azt mondhatjuk, nem kevésbé 

erős az összefüggés, sőt valamivel, ha lehet, még erősebb is, mint az 

előbbi.36 Ez az utóbbi adat azt mutathatja, hogy a szakkollégiumok iránti 

„kereslet” és „kínálat” valamilyen állandó viszonyban van egymással. 

Mindezzel egyelőre nem állítottuk azt, hogy ne lenne a szakkollégiumok 

iránt túlkereslet. Ennek létére vagy nem létére is könnyedén választ 

kaphatunk, ha szakkollégiumonként megnézzük a jelentkezők és felvettek 

arányát. Egy fontos dolgot azonban meg kell jegyeznünk: mivel egyik 

intézmény sem rendelkezik fix értékkel arra vonatkozóan, hány tagot kell 

felvennie, adataink alapján nem kaphatunk választ arra, hogy a 

szakkollégium befogadóképességének korlátozottsága vagy a jelentkezők 

minősége határozza-e meg inkább, ha a felvettek a jelentkezőknél jóval 

kevesebben vannak. Ha az elmúlt tanévet vesszük alapul, elmondhatjuk, 

hogy nagyon sok szakkollégium (a 40, erre a kérdésre válaszoló közül 16) 

az összes hozzá jelentkező hallgatót felvette, míg az a szakkollégium, 

amely leginkább válogatott, csak minden hatodikat. A legjellemzőbb 

azonban, hogy a felvételit lebonyolító bizottságok három jelentkező közül 

körülbelül kettőt felvesznek. A pontos átlagos túljelentkezési arány 1,71 

                                                           
35 Pearson: 0,812** 
36 Pearson korreláció: 0,887** 
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volt az elmúlt tanévben. Érdemes lehet megemlíteni, hogy bár ez az arány 

az elmúlt 4 év során alig változott, egy enyhe csökkenő tendenciát 

tapasztalunk: négy éve kevesebb mint minden második jelentkező 

részesülhetett csupán a szakkollégiumi felvétel örömében.37 

Az 34. táblázatban szakkollégiumi típusokra bontva ábrázoljuk a 

túljelentkezés rendelkezésünkre álló adatait. Mivel különböző években a 

három típus közötti reláció hasonló, érdemes, ha csak a legmegbízhatóbb, 

elmúlt évi adatokkal foglalkozunk. Azt láthatjuk, hogy az általunk 

egyesületi jellegűnek titulált szakkollégiumok a hozzájuk jelentkező 

hallgatókat jóval kisebb arányban veszik fel, mint a másik két csoportba 

tartozók: míg utóbbiak három felvételizőből legalább kettőt felvesznek, 

addig előbbiek minden második hozzájuk jelentkezőt elutasítják. 

34. táblázat. Túljelentkezési arány a különböző típusú szakkollégiumokba az 

elmúlt tanévekben 

  
2010–

2011 

2009–

2010 

2008–

2009 

2007–

2008 

egyesületi  2,03 2,22 2,42 3,27 

kisegyetemi  1,44 1,58 1,44 1,2 

fenntartói 1,35 1,4 1,79 1,19 

válaszadó 

szakkollégiumok száma 

(db) 

43 36 33 7 

 

                                                           
37 Fontos megjegyezni, hogy mindegyik évre vonatkozó információ a saját kérdőívünk 

idén feltett kérdéseiből származik, így a régebbi felvételi, de főleg jelentkezési számokra 

vonatkozó adatok megbízhatósága egyes szakkollégiumok esetén megkérdőjelezhető. 
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XII. Intézményi kapcsolatok 

A szervezetek és különböző intézmények hálózatokba, 

kapcsolatrendszerekbe ágyazva léteznek, amelyek jelentősen 

befolyásolják sikerességüket, működésüket (Galaskiewicz–Bielefeld, 1998; 

Granovetter, 1985). A fenti gondolat igaz lehet bármely szektor – civil, 

üzleti vagy állami – szervezeteire. A szervezetközi kapcsolatok 

kialakulásának okait két nagy elmélet magyarázza. Az erőforrásfüggés 

elmélete (Gazley, 2010; Guo–Acar, 2005) azt állítja, hogy a szervezetek 

elsősorban azért lépnek kapcsolatba másokkal, hogy kezeljék a 

környezetben rejlő bizonytalanságokat és erőforrásaik hiányait. Vagyis a 

kapcsolatokon keresztül olyan erőforrásokat képesek mozgósítani, 

amelyeket önmagukban nem tudnának előállítani. A tranzakciós költségek 

elmélete (Guo–Acar, 2005) a kapcsolatok kialakulását, azok 

fenntartásának hasznosságát azzal magyarázza, hogy az erős bizalmi 

kapcsolatok számos adminisztratív költségtől kímélik meg a 

szervezeteket. Galaskiewicz és Bielefeld felhívja a figyelmet arra is, hogy a 

szervezeti hálózatok nemcsak  költségeket csökkenthetnek, hanem azon 

keresztül is hatással vannak a szervezeti stratégiák megvalósítására, hogy 

bizalmon alapuló plusz erőforrásokat vagy mások eléréséből adódó 

előnyöket biztosíthatnak, illetve az e hálózatokon keresztül felhalmozott 

bizalom hitelességet kölcsönözhet a szervezetnek (Galaskiewicz–Bielefeld, 

1998). Az is igaz ugyanakkor, hogy e kapcsolatok fenntartása is 

költségekkel jár. A szervezetközi kapcsolatokat vizsgáló más szerzők 

inkább a közös célok, víziók fontosságára, a kölcsönös megértés és az 

interdependencia folyamataira helyezik a hangsúlyt a sikeres 

együttműködések kialakítása szempontjából (Tsasis, 2009). 

Habár a szervezetközi hálózatok, kapcsolatok témáját elsősorban üzleti 

szervezeteken keresztül vizsgálták (Borgatti–Foster, 2003; Selsky–Parker, 

2005), mára kezd elterjedtté válni ugyanez nonprofit szervezetek, 

önkormányzatok, állami-közigazgatási szervezetek esetében is. 

Kutatásunkban a kapcsolatokat elsősorban együttműködéseken keresztül 

vizsgáltuk. Ez Gazley definíciója szerint „többszereplős megállapodások 

elősegítésének és működtetésének folyamata, amely olyan problémák 

megoldására irányul, amelyhez összefogás szükséges”38 (Gazley, 2010). 

Ez az együttműködések egocentrikus és rendszerint kisméretű 

hálózataihoz vezet bennünket. Azonban a kapcsolatokon keresztül 

feltérképezhetőek egy adott alszektor (Gerő, 2008) vagy egy térség 

                                                           
38 A szerzők fordítása 
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(Kákai, 2009; Osváth, 2004, 2005) civil vagy egyéb szervezeti hálózatai, 

valamint e hálózatok heterogenitása és szerepük is. 

A hálózat heterogenitása – a különböző típusú szervezetek előfordulása – 

jelentős hatással lehet az adott szféra működésére vagy szerepére. 

Például az általunk vizsgált területen utalhat a szakkollégiumok különböző 

szférák, szektorok közötti közvetítő kapcsolatára. Ez a kapcsolat 

hozzájárulhat ahhoz, hogy e különböző, eltérő logikával és értékek 

mentén működő szférákban (üzleti, tudományos, kormányzati-

közigazgatási, civil) dolgozók mégis valamilyen közös részben koherens 

értékrend mellett végezzék a munkájukat, megértsék egymás 

szempontjait, és segíthessék a közöttük létrejövő erőforrás- vagy 

tudástranszfereket. 

A kapcsolati beágyazottságnak, illetve a hálózati pozíciónak a szervezet 

szempontjából is fontos szerepe lehet, hiszen a jobban beágyazott vagy 

többszínű kapcsolattal rendelkező, úgynevezett közvetítő pozíciójú 

szereplők jelentős erőforrás-mobilizálási vagy erőforrások feletti kontrollal 

rendelkezhetnek összekötő jellegük folytán (Burt, 2001). 

Kutatásunkban elsősorban együttműködéseken és megállapodásokon 

keresztül vizsgáltuk a szakkollégiumok egymás közötti, valamint a 

felsőoktatási, akadémiai, üzleti és nonprofit szervezetekkel való 

kapcsolatait. 

XII.1. A formális és informális intézményi kapcsolatok a 

szakkollégiumok között 

A szakkollégiumi kapcsolatok egyik formáját jelenthetik az 

interdiszciplináris képzés megvalósításának, amennyiben konkrét, kurzus- 

vagy projektszerű együttműködést tapasztalunk. 

A kérdőívben arra voltunk kíváncsiak, mennyire jellemző, hogy egy 

szakkollégium más szakkollégiumokkal közös kutatási (vagy egy) 

projektet visz, más szakkollégium által szervezett kurzusban vesz részt, 

vagy intézményi megállapodás van közöttük. 

Az ilyen jellegű kapcsolatok nem gyakoriak, rendszerint a kollégiumok 

tizedére jellemzőek (ld. 35. táblázat). Ez alól az egyéb projekt jelent 
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kivételt, amely azonban a kutatási projekteken és kurzusokon kívül 

gyakorlatilag bármit takarhat.39 

35. táblázat. Szakkollégiumok közötti kapcsolatok 

Szakkollégium 

Kutatás 5 

Más projekt 13 

Kurzus 5 

Intézményi megállapodás 4 

Összesen 17 szakkollégiumnak van bármely más szakkollégiummal 

kapcsolata. Többségüknek (9) csupán egy, 3-nak kettő, 4-nek három 

szakkollégiumi partnere van. 

Az intézményi megállapodások tartalma kurzusvezetést, kutatási 

projekteket és közös pályázatokat is jelenthet. 

A formális kontaktus mellett az erőforrások mozgósításában, és különösen 

a különböző szervezeti innovációk terjedésének szempontjából, legalább 

ugyanolyan fontosak lehetnek a szervezetek közötti informális 

kapcsolatok. Ezért megkérdeztük a hallgatókat is, hogy milyen terepeken 

találkoznak más szakkollégiumok tagjaival. 

Összesen négy kérdést tettünk fel: 

a) Részt vett-e olyan projektben, amelyben más szakkollégistákkal 

kellett közösen dolgoznia? 

b) Részt vett-e olyan szakkollégiumi kurzuson, amelyen más 

szakkollégium hallgatójával közösen tanult? 

c) Részt vett-e olyan kulturális vagy szakmai programon, amelyet más 

szakkollégium vagy szakkollégiumok közösen szerveztek? 

d) Van-e olyan ismerőse, aki más szakkollégium hallgatója? 

                                                           
39 A kérdés a következőképpen hangzott: Kérem, adja meg, sorolja fel, hogy a 
kutatási projekteken és kurzusokon kívül milyen más szervezetekkel vettek részt 

közösen projektben az elmúlt három tanévben! 
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23. ábra. Hallgatói kapcsolatok más szakkollégiumok hallgatóival 

 

A válaszadók 2/3-ának van más szakkollégiumban tanuló ismerőse, azonban 

jóval kevésbé jellemző bármelyik más kapcsolattípus. Ez részben talán azzal 

magyarázható, hogy az intézményi kérdőívek szerint a kollégiumok alig több 

mint harmada ápol kapcsolatokat más kollégiummal a közös projektek, 

kurzusok területén. Érdekes módon legkevésbé a közös kurzus jellemző, a 

közös projektben és közös szakmai programon való részvétel is gyakrabban 

fordult elő. 

Szakkollégium-típusok szerint vizsgálódva mind a négy változó mentén 

szignifikáns összefüggést tapasztaltunk. Általában az egyesületi és a 

kisegyetemi formákban sokkal inkább jellemző a hallgatók között 

megjelenő kapcsolat, mint a fenntartói típusban (ld. 36. táblázat). Közös 

kurzusokon a kisegyetemi kollégiumok majd fele, míg az egyesületi és 

fenntartói szakkollégiumok válaszoló hallgatóinak körülbelül hetede vesz 

részt. Közös rendezvényen való részvétel az egyesületi kollégiumok 

tagjaira a leginkább jellemző (45,8%), míg ugyanez a közös projektekben 

nagyjából egyformán fordult elő az egyesületi és kisegyetemi 

kollégiumokban. E két típus között kis különbség mutatkozott a más 

szakkollégiumokból származó ismerősök tekintetében is. 

36. táblázat. Hallgatói kapcsolatok más szakkollégiumok hallgatóival a típusok 
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szerint, a válaszadók %-ában 

 kurzus rendezvény projekt ismerős 

egyesületi 17,9% 45,8% 25,9% 69,7% 

kisegyetemi 48,0% 33,3% 24,3% 76,0% 

fenntartói 14,1% 16,8% 10,6% 51,4% 

XII.2. Kapcsolatok a költségvetési és más kutató-, illetve 

gyakorlati helyekkel 

A szakkollégiumok mellett más intézményekkel való kapcsolatokról is 

érdeklődtünk. Az akadémiai kutatóintézetekkel való kapcsolatok a jelenleg 

hatályos Ftv. 66/A§-ában szereplő Szakkollégiumi Kiválósági Központ 

egyik kritériumát jelentenék, így ezek feltérképezése arról is képet adhat, 

hogy a mutatót érdemes-e alkalmazni a szakkollégiumi kiválóság 

mérésére. 

A kapcsolatokat a szakkollégiumi nexusokhoz hasonlóan a közös kutatás, 

más közös projekt, kurzustartás és formális intézményi megállapodások 

területén mértük fel. 

Elsőként a három közös tevékenység mentén kialakított kapcsolatokat 

vizsgáljuk meg. A szakkollégiumok leginkább egyetemekkel, azok 

tanszékeivel vagy karaival alakítanak ki közös tevékenységeket, legyen 

szó kutatásról, kurzusokról vagy egyéb projektekről. Feltehetően ez az 

egyébként is szorosabb kapcsolatok miatt lehet, hiszen a felsőoktatási 

intézménynek is megéri a szakkollégium motivált hallgatóit bevonni 

munkáiba. Összességében a szakkollégiumok majdnem fele alakított ki 

valamilyen kapcsolatot felsőoktatási intézménnyel az elmúlt három évben. 

37. táblázat. A szakkollégiumok kapcsolatai 

Partner Kutatás Kurzus Más 

projekt 

összesen 

Felsőoktatási intézmény 12 7 17 23 

Nonprofit kutatóhely, civil 

szervezet 

7 8 5 13 

Forprofit, vállalati 

kutatóhelyek 

3 9 2 9 

Akadémiai kutatóintézet 3 2 4 6 

Egyéb költségvetési 

kutatóhely 

5 3 1 6 

Egyéb  5 8 7 15 

A felsőoktatási intézményeket a nonprofit kutatóhelyek és civil 

szervezetek követik, egyedül a kurzusok esetén előzik meg őket a 
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forprofit, vállalati kutatóhelyek. Ezek elsősorban a kurzusok tartásában 

„erősek”. A negyedik helyre szorultak az akadémiai kutatóintézetek. 

Összesen hat szakkollégium ápol kapcsolatot ilyennel ugyanúgy, ahogy 

egyéb költségvetési kutatóhelyekkel is. Az akadémiai kutatóintézetek nem 

szerepelnek túl jól, a kutatások területén hasonlóan gyakran fordulnak 

elő, mint a forprofit kutatóhelyek, de kevesebbszer, mint más 

költségvetési kutatóhelyek. Közös projektekben azonban meglepő módon 

megelőzik mind a két csoportot. 

Azt látjuk tehát, hogy a kapcsolatok területén az Akadémia a 

forprofit kutatóhelyekhez és az egyéb költségvetési 

kutatóhelyekhez hasonlóan fordul elő a szakkollégiumi partnerek 

között. 

Az, hogy a szakkollégiumok formális megállapodásokat kössenek 

partnereikkel, nem igazán jellemző. Még felsőoktatási intézménnyel is 

csupán hét szakkollégium kötött megállapodást. A rangsor legalján az 

akadémiai és költségvetési kutatóintézetek szerepelnek. Megállapodások 

kötése egyébként az egyesületi szakkollégiumokra jellemző elsősorban. 

Közülük 8, a fenntartói szakkollégiumok közül 4, a kisegyetemiek közül 

csupán 1 jelölte, hogy lenne bármilyen megállapodása. 

38. táblázat. A szakkollégiumok formális megállapodásai 

Intézmény db 

Felsőoktatási intézmény 7 

Forprofit, vállalati 

kutatóhelyek 

5 

Nonprofit kutatóhely, civil 

szervezet 

4 

Egyéb 3 

Akadémiai kutatóintézet 2 

Egyéb költségvetési 

kutatóhely 

2 

Mindent egybevéve (a szakkollégiumokkal és másokkal kialakított 

kapcsolatokat is) összesen 17 szakkollégium marad kapcsolatok nélkül. A 

maradék 31 kollégium több mint harmada (13) csupán egy intézménnyel 

alakított ki kapcsolatokat, s csupán 8-nak vannak 3-nál több területen 

kapcsolatai. A kapcsolati diverzitás nem függ össze a szakkollégium-
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típussal,40 ugyanakkor szembetűnő, hogy egyetlen fenntartói 

kollégiumnak sincs 3-nál több típusú intézménnyel kapcsolata. 

39. táblázat. A szakkollégiumok megoszlása kapcsolati diverzitás szerint 

Intézménytípus Elemszám 

0 17 

1 13 

2 4 

3 6 

4 5 

5 2 

6 1 

összesen 48 

40. táblázat. Kapcsolati diverzitás szakkollégium-típusok szerint 

Szakkollégium-típus Nincs kapcsolat 1-3 4-6 összesen 

egyesületi 6 12 6 24 

kisegyetemi 5 1 2 8 

fenntartói 5 10 0 15 

 

                                                           

40 Bár a korrelációs együttható (0,052) alig haladja meg az általánosan elfogadott 0,05-

ös értéket. 
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XIII. A szakkollégiumok finanszírozása 

A szakmai munka és az önkormányzatiság kérdése mellett feltehetően a 

gazdálkodás, az erőforrások biztosításának kérdése az, amely a leginkább 

meghatározza a szakkollégiumok működését, illetve működésük központi 

kérdéseit. Az erőforrások sokfélék lehetnek: pályázati források, 

adományok, önkéntes munka stb. Az alábbi fejezetben a szakkollégiumok 

forrásallokációs csatornáit, a különböző típusú bevételek és kiadások 

arányait, valamint a felmerülő problémákat, nehézségeket igyekszünk 

bemutatni. 

XIII.1. Gazdálkodási típusok 

A szakkollégiumok gazdálkodása igen összetett kérdés, amelyet 

alapvetően meghatároz, hogy ki a fenntartó, milyen a viszony vele, és 

milyen döntéshozatali jogkörökkel rendelkezik a pénzügyekben. Ez utóbbi 

kérdéskörben elsősorban azt igyekeztünk tisztázni, hogy anyagi forrásait, 

mozgóeszközeit mennyire a fenntartó vagy – attól elkülönülve – maga a 

szakkollégium kezeli. Nyilvánvalóan az önálló jogi személyiséggel 

rendelkező szakkollégiumok (7 a 48-ból) esetében ez nem kérdés. A 

fenntartóval rendelkező szakkollégiumok közül nyolc nyilatkozott 

úgy, hogy van lehetősége a fenntartó intézményi keretei között 

önállóan kezelni pénzügyeit. 

A gazdálkodás minőségének megítélésével kapcsolatban arra 

voltunk kíváncsiak, hogy a szervezetek készítenek-e 

költségvetést, vagy erre nincs szükség (utóbbi kategóriába 13 

szakkollégium tartozott). Ennek kapcsán nyilván egybemosódnak azok, 

amelyeknek azért nincs szükségük költségvetésre, mert kisebb 

pénzösszeggel rendelkeznek, esetleg nem elég járatosak a gazdasági 

tervezésben, illetve azok, amelyeknek gazdálkodását teljes mértékben a 

fenntartók végzik. Adataink alapján az utóbbi csoportba 10 szakkollégium 

tartozik, s érdekes módon csak vidéki, főként főiskolákhoz tartozókat 

találunk ebben a körben. 
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24. ábra. A szakkollégiumok gazdálkodási típusai 

3
4

17
14

10

Szakkollégiumok gazdálkodási típusai

Egyháziak Független civil

Fenntartóba integráltan és civilként is gazdálkodó Fenntartóba integráltan gazdálkodó

Fennartó a gazdálkodó
 

A fenntartóba integrált működés esetén a szakkollégiumok önálló 

költségvetéssel rendelkező szervezeti egységekként jelennek meg. Ilyen 

intézmények például a Balassi Intézet, valamint a Debreceni Egyetem 

Agrár- és Gazdálkodástudományi Centruma alá tartozó szakkollégiumok. 

A többi típusban van valamilyen egyéb szervezet, amely az önálló 

gazdálkodást segíti. Ennek egyszerűbb esete, ha a fenntartó maga egyház 

vagy önálló civil szervezet, míg az állami fenntartókhoz kapcsolódó 

szakkollégiumoknál jellemző az a más területeken is megfigyelhető 

jelenség, hogy pszeudoszervezetként41 egyesületeket, alapítványokat 

hoznak létre a kollégium vezetői vagy tagjai a nagyobb gazdálkodási 

mozgástér érdekében. A vizsgálatba bevontak közül 21 szakkollégiumhoz 

kapcsolódik alapítvány és/vagy egyesület. A 21 közül 17 egy fenntartó 

(egyetem/főiskola) szervezeti egységeként működik, a nagy presztízsű, 

                                                           
41 Ilyen pszeudoszervezet egy adott kórház gyermekosztályának „saját” alapítványa, 

amely lehetőséget teremt az intézménytől függetlenül is források becsatornázására az 

adott szervezeti alegység céljainak megvalósítása érdekében. 
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jelentős hagyományokkal rendelkező szakkollégiumok mind ebbe a 

csoportba tartoznak. 

Ennek a kettős státusznak számos előnye van: egyrészt lehetővé válik a 

közvetlen fenntartói források (például a bizonyos helyeken létező 

intézményen belüli szakkollégiumi normatíva) becsatornázása, valamint a 

fenntartón keresztüli pályázás, amely az európai uniós pályázatok (TÁMOP 

4.1.1) esetében válik fontos szemponttá. Másrészt ezek a szakkollégiumok 

olyan klasszikus civil forrásokból is részesülhetnek, mint a működési és 

projektpályázatok, vállalati és magánadományok. Ám ennél is fontosabb, 

hogy képessé válnak a fenntartótól elkülönülő gazdálkodásra, számlák 

kiállítására és befogadására. Természetesen mint oktatást támogató civil 

szervezetek szinte mind közhasznúak, ennek ellenére a 

szakkollégiumokhoz kötődő civil szervezetek közül csak nyolcnak 

akadtunk a nyilvános közhasznúsági jelentésére az interneten, és ebből 

csupán háromnál találtuk meg a 2010. évről szóló dokumentumot. 

XIII.2 Bevételi források 

A kutatás során a szakkollégiumok bevételeit és kiadásait érzékeny 

adatként kezeltük, éppen ezért konkrét összegekről nem érdeklődtünk. A 

közhasznúsági jelentések és az interjúk alapján egy átlagos taglétszámú 

szakkollégium épület-fenntartási és rezsiköltségek nélkül – melyek 

elsődlegesen a fenntartói típusú szakkollégiumokra jellemzőek – éves 

szinten 3–7 millió forint közötti összegből gazdálkodhat, bár a nagy 

létszámú és magas presztízsű kollégiumok működtetéséhez ennek az 

összegnek a többszörösére is szükség lehet.42 

                                                           
42 Például önmagában egy külföldi előadó meghívása vagy a Rajk László Szakkollégium 

által működtetett díjakhoz hasonló költségek milliós nagyságrendű tételeket jelenthetnek 

egy szakkollégium költségvetésében. 
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25. ábra. Az egyes források aránya a szakkollégiumi költségvetésben 

(szakkollégium-típusok szerint) 

 

A 25. ábra az alapján készült, hogy az egyes szakkollégiumok miképpen 

nyilatkoztak arról, bevételeik mekkora részét köszönhetik bizonyos típusú 

forrásoknak. Mivel az egyes szakkollégiumok költségvetéseinek pontos 

összegét nem ismerjük, nem súlyozott értékek szerepelnek a grafikonon, 

hanem a százalékértékek átlagai. Ezek pedig nem a szakkollégiumi 

mozgalom egészének bevételstruktúráját tükrözik, hanem az egyes 

tételek átlagos arányát mutatják. Különösen az egyéb állami 

bevételtípusba tartozó kollégiumi normatíva okozhat jelentős eltéréseket. 

Éppen ezért érdemes az egyes bevételeket szakkollégium-típusonként 

szemlélni. Jól látható, hogy a fenntartói típusú szakkollégium 

bevételszerkezete lényegesen eltér a többiétől. Itt kell megjegyeznünk, 

hogy az egyéb állami bevételek közül az adatfelvétel során kivettük a 

kollégiumi normatívát, ezt többen az egyéb bevételek között 

szerepeltették, ami megmagyarázza annak igen magas arányát. Ebben a 

rubrikában tüntették fel a saját bevételeket is, amelyek a fenntartói 

típusnál jellemzően a sportlétesítmények, termek kiadásából származnak. 

Ebben a típusban a legmagasabb a hallgatóktól származó bevétel, hiszen 

a kollégiumi díj itt közvetlenül a fenntartóhoz kerül, szemben azokkal a 

szakkollégiumokkal, ahol a tagok a kollégiumi díjat az egyetemüknek 



 

149 
 

fizetik. Mindenesetre a fenntartói típusnál szembetűnően magas az állami 

bevételek aránya (jellemző az önkormányzati támogatás mint a többi 

típusnál nem létező alternatíva), és alacsony a szakkollégiumi 

pályázatokon szerzett forrásoké. Arra előzetesen nem számítottunk, hogy 

a fenntartói szakkollégiumok működéséhez fenntartóik jellemzően nem 

járulnak hozzá, így adataink alapján a saját lábukra kell állniuk. 

Az egyesületi típusú szakkollégiumok többsége (bő két harmada) 

rendelkezik a civil szférában megszokott bevételtípusok (SZJA 1%-a, 

magánszemélyektől, illetve vállalkozásoktól kapott adományok) legalább 

egyikével, amelyek más szakkollégiumokra egyáltalán nem jellemzőek. E 

bevételek esetében kiemelkedően fontos szerepe van a végzett tagokkal 

való kapcsolattartásnak. Ugyanakkor, bár az alumni tagok támogatása 

diverzifikáltabbá teszi a forrásstruktúrát, a forráshiányok megítélése 

kapcsán nem tapasztalunk javulást. Ennek oka, hogy a három 

bevételtípus együttes átlagos aránya a 17 százalékot sem éri el, azaz az 

egyesületi típus esetében a klasszikus nonprofit bevételi források közül a 

pályázat a meghatározó. 

Adataink alapján egyértelmű, hogy az egyesületi és a kisegyetemi 

típusban a meghatározó bevételfajta a szakkollégiumi pályázat, illetve a 

fenntartói bevételek voltak a 2010-es esztendőben. Az e két típusba 

tartozó, és a költségvetéséről nyilatkozó 25 szakkollégium közül 

mindössze 5 nem tett szert bevételre a szakkollégiumi pályázat keretében, 

a fennmaradó intézmények fele költségvetésének ötven százalékát vagy 

még nagyobb részét fedezte a minisztériumi pályázatból. Éppen ezért 

ezeknek a szervezeteknek nagy érvágás, hogy a szakkollégiumi 

pályázatokat 2011-ben zárolták. A forrás kiesését a TÁMOP 4.1.1 

programban részt vevők képesek ellensúlyozni, de így a fejlesztésre szánt 

pénzek egy részét kénytelenek a működésre fordítani. 

Ennek következtében még fontosabb szerepük van a fenntartói – azaz az 

egyetemek/főiskolák által biztosított – forrásoknak a szakkollégiumok 

működésében. Ugyanakkor a fenntartói források biztosítása nem 

szabályozott és nem is kötelező, így ennek megfelelően különböző 

gyakorlatokra bukkantunk a szakértői interjúk során. Több olyan egyetem 

van, amely gyakorlatilag semmilyen rendszerszintű támogatásban nem 

részesíti a szakkollégiumait. Különösen akkor igaz ez, ha azok egyesületi 

típusúak, és szervezetileg nem tagozódnak be az adott intézmény 

struktúrájába. Ennek ellenpólusai azok az intézmények, amelyek 

szakkollégiumi normatívát tartanak fenn, és szakkollégiumaik évről évre 

tervezhető támogatással rendelkeznek. Egy másik gyakorlat – de akár az 

előző mellett is létezhet –, hogy a szakkollégiumokat hallgatói 
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intézménynek tekintik, és támogatásuk a hallgatói önkormányzaton 

keresztül valósul meg, akár címzett összegekkel, akár pályázati formában. 

XIII.3. Kiadások a források tükrében 

A kiadási oldal megismerése során elsődlegesen arra koncentráltunk, hogy 

a szakkollégiumok jellemző feladataikat milyen forrásból tudják 

finanszírozni. Az alább felsorolt kilenc feladat mindegyikét a 48-ból 24 

szakkollégium látja el, nyolc feladatot 9, míg hat-hét feladatot 4-4 

szakkollégium. A többi szakkollégium négy alatti feladattípusról számolt 

be. 

41. táblázat. A szakkollégiumi ráfordítások forrásai (db, max. 47) 

 A megvalósítás forrásai Nincs ilyen 

költség 

 

Feladatok Pá-

lyá-

zat 

Fenn-

tartó 

hozzá-

járu-

lása 

Tagi 

hozzá-

járu-

lás 

Ön-

kén-

tes 

mun-

ka 

Egyéb Nincs 

ilyen 

fela-

dat 

Csak 

ön-

kén-

tes 

mun-

ka 

For-

rások 

átla-

gos 

szá-

ma  

Konferen-

ciák 

34 17 6 24 6 4 4 2,02 

Kurzusok 34 15 2 19 4 5 3 1,76 

Kulturális, 

közösségi 

progra-

mok 

24 19 17 21 4 7 1 2,13 

Infrastruk-

túrafej-

lesztés 

31 21 3 9 0 8 0 1,64 

Kiadvá-

nyok 

30 15 2 18 4 9 3 1,82 

Adminiszt-

ráció 

8 20 3 17 4 10 7 1,41 

Táborok 23 13 15 17 5 12 0 2,09 

Kutatás-

megvaló-

sítás 

23 12 2 18 4 13 3 1,74 

Épület-

fenntartás 

7 26 7 6 3 14 0 1,48 

A konferenciák, a kurzusok és a kulturális-közösségi programok 

szervezése, valamint az infrastruktúra-fejlesztés fordul elő a legnagyobb 

gyakorisággal a felsoroltak között, ezek költségtételként 40 

szakkollégiumban jelennek meg. A kurzusok szervezése további három, 
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míg a konferenciaszervezés négy szakkollégiumban tisztán az önkéntes 

munkának köszönhetően valósul meg, azaz a tevékenyég létezik, de 

költségként nem jelenik meg. 

A legtöbb különböző forrás a konferenciaszervezésbe, valamint a 

kulturális-közösségi programok megvalósításába vonható be, ennek 

elsődleges oka, hogy ezek a rendezvények sok esetben túlmutatnak a 

szakkollégiumok szűk tagi bázisán, így partnerszervezeteket, 

szponzorokat kell találni a megvalósításhoz. Emellett fontos erőforrás a 

tagok önkéntes munkája, esetleg az előadók fellépési díjtól való elállása – 

ez utóbbi a kurzusok tartása kapcsán is megjelenhet. A táborok szintén 

olyan tevékenységet jelentenek, amelyek megvalósításához többféle 

forrást együttesen vesznek igénybe. Ezeknél nagyon fontos a szerepe 

annak, hogy a tagok önkéntes munkájuk révén a részvételi díjuk egy 

részét, netán egészét is kifizetik. 

A tagi hozzájárulás mint co-finanszírozási forma a táborokon túl a 

kulturális rendezvények esetében is jellemző. Emellett még az 

épületfenntartás kapcsán tűnik fel nagyobb gyakorisággal. 

A felsorolt 9 feladattípusból mindössze kettő van (adminisztráció, 

épületfenntartás), ahol nem a pályázati forrás az, amit a legtöbb 

szakkollégium igénybe vesz. A 3. ábrán látható, hogy a mintánkba került 

szakkollégiumok közül 2010-ben 10 olyan volt, amely egyáltalán nem 

nyert pályázatot. A megpályázott feladattípusok tekintetében érdekes a 

kép: 10 szakkollégium valósított meg pályázati forrásból kevesebb mint 6 

feladatot, 10 intézmény pedig több mint 10 feladatot, míg pontosan 6 

feladatra 17 szakkollégium tudott pályázati forrást felhasználni. 
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26. ábra. Hány feladattípusba vonnak be pályázati forrást? 
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Hány feladattípusba vonnak be pályázati forrást?

 

Az előbbiek jól mutatják, hogy a szakkollégiumok olyan pályázati 

rendszerben érdekeltek, ahol kisszámú pályázati kiíráson indulva több 

feladatuk ellátására egyidejűleg tudnak pályázni. Ugyanis 

feladatstruktúrájuk nagyon hasonló, és ha minden feladatra külön-külön 

kellene pályázatot beadni, úgy az jelentős adminisztratív terhet róna 

rájuk, illetve a pályázati rendszerre is. 

Adatainkból világosan látszik, hogy a fenntartói pénzek elsődlegesen a 

működtetéssel összefüggő feladatok ellátásakor megkerülhetetlenek 

(épületfenntartás, adminisztráció), ráadásul ezek azok a feladattípusok, 

amelyekhez nagyon nehéz más forrásokat becsatornázni. Az 

adminisztráció esetében, amennyiben a fenntartói források e feladat 

ellátását nem tudják (megfelelő minőségben) biztosítani, úgy az önkéntes 

munka marad az egyetlen alternatíva, a pályázatok bevonása (különösen 

az NCA működési pályázata) elsődlegesen a nagyobb szervezetek számára 

volt lehetőség. 

Érdemes észrevenni, hogy a szakmai feladatok (konferenciák, kurzusok, 

kiadványok, kutatások) forrásstruktúrája nagyon hasonló, elsődlegesen 

pályázati forrásokból vagy önkéntes munkából valósulnak meg, és csak 

ezeket követi a fenntartói támogatás. Ugyanakkor egyedül a kutatások 

esetében találkozunk azzal, hogy együtt jár két finanszírozási típus: 

amennyiben van fenntartói forrás a kutatásokra, akkor ott önkéntes 
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munkára is szükség van, ha nincs az előbbi, az utóbbi sem jelenik meg. 

Ennek oka az, hogy a kutatásokat nem minden szakkollégiumban tekintik 

alapvető feladatnak. 

A kutatásokkal kapcsolatban igyekeztünk némileg mélyebbre ásni: a 

pályázati forrás esetében megkülönböztettünk hazait és európait, míg az 

állami forrásokon túl az állami és vállalati megrendelésekre is 

rákérdeztünk (ez utóbbiaknak a fenti táblázat egyéb kategóriájában 

kellene szerepelniük). Adataink alapján európai uniós forrásra 9 

szakkollégium pályázott, amire célzottan a TÁMOP 4.1.1 keretében nyílt 

először lehetőségük a szakkollégiumoknak, a 2011-es évtől kezdődően.43 

Ezzel szemben hazai pályázati forrást 17 szakkollégium szerzett kutatásra, 

közülük 7 részesült európai uniósban is. A piaci kapcsolatok ennél jóval 

ritkábbak: állami kutatási megrendeléssel 4 szakkollégium, vállalatival 3 

büszkélkedhet, emellett többen jelezték, hogy egyetemi-kari-tanszéki 

kutatási forrásokat csatornáztak be, vagy ilyen szervezésű kutatásokba 

vonták be tagjaikat. 

XIII.4. Forráshiány 

Több szakértői interjú során előkerült, hogy a szakkollégium szocializációs 

feladatait akkor tudja igazán jól ellátni, ha időről időre kisebb krízisekkel 

kell szembenéznie. A forráshiány jelenléte mindenképpen döntési 

helyzetet eredményez, amelyben a szakkollégium intézményi értékei 

megerősítést nyerhetnek, átadódnak a fiatalabb korosztályok számára, 

innovatív, új megoldások születhetnek, illetve lépések történhetnek a több 

lábon állás felé.44 Éppen ezért az elemzés során nem tekintjük optimális 

helyzetnek a forráshiánytól teljesen mentes állapotot, kisebb problémák 

elő-előfordulását tartjuk kívánatosnak. 

                                                           
43 Vélhetően a két kérdéssor adatai közötti eltérés abból fakad, hogy míg a forrásokra 

vonatkozó kérdések a 2010-es lezárt gazdasági évre vonatkoztak, addig a kutatási 

kapcsolatokat és a kutatások finanszírozását az utóbbi 3 évre visszamenően kérdeztük. 
44 Itt jegyezzük meg, hogy forrástöbblet is hasonló folyamatot indukálhat, miközben a 

folyamatos forráshiány ellehetetleníti a magas színvonalú szakmai munkát, és a 

szervezetek hanyatlásához vezethet. Ráadásul a gazdasági válság a szakkollégiumok 

gazdálkodására is kedvezőtlenül hatott: az adatfelvétel időpontjában még nem volt 

ismert, hogy az idei költségvetés terhére semmilyen minisztériumi pályázat nem kerül 

kiírásra a szakkollégiumok számára. Mindenesetre egy állami forrásokban bővelkedőbb 

időszakban a tartalékok visszapótlására lehetne számítani, ám ennek esélye a távoli 

jövőbe vész. Ugyanakkor a szakkollégiumok közül a szervezettebbek tudnának önállóan 

is indulni európai uniós forrásokért, a többiek képessé tétele pedig stratégiai cél lehetne. 

Ennek kapcsán viszont szükséges lenne, hogy a szakkollégiumok ne kizárólag az 

egyetemeken/főiskolákon keresztül, hanem közvetlen úton is pályázó és szerződő felek 

lehessenek, valamint hogy a szükséges pénzügyi és adminisztratív segítséget időről időre 

megkapják. 
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27. ábra. Forráshiányok 

Forráshiány a szakkollégiumokban
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A szakkollégiumoktól azt kérdeztük, hogy a fenn felsorolt feladatok közül 

melyikkel kapcsolatban érzékelnek forráshiányt. Három lehetőség közül 

választhattak: az adott területen jellemző, előfordul, vagy nem jellemző a 

forráshiány. Azok a szakkollégiumok, amelyek nem látnak el egy adott 

feladatot és nem is akarnak, ezt az opciót is választhatták, miközben az is 

előfordulhat, hogy épp a forráshiány miatt nem vállalkoznak egy adott 

feladat megvalósítására. Adataink alapján egyértelmű, hogy a táborozás 

kapcsán ez utóbbiról van szó, mivel csak 10 szakkollégium nyilatkozott 

úgy, hogy nincs ezen a területen forráshiánya, miközben 12 nem látja el 

ezt a feladatot, azaz legalább 2 szakkollégium szervezne tábort, csak 

nincs rá forrása (nyilván ez egy alsó becslés). A szakértői interjú során 

többször felmerült ötletként, hogy támogatni kellene a szakkollégisták 

utazási és szállásköltségét, nemcsak a táborok, hanem konferenciák vagy 

külföldi csereprogramok esetében is, viszont ez utóbbi az egyéb 

forráshiányok kitöltésekor egyszer sem merült fel. 

A gyakoriság alapján a táborozás után a legnagyobb mérvű forráshiányt 

az épületfenntartás vonatkozásában tapasztaljuk. Amennyiben leszámítjuk 

azokat a szakkollégiumokat, amelyek nem költenek erre, az így maradó 

30 szakkollégiumból 28 jelzett forráshiányt, s 20 közülük ezt jellemző 

állapotként írta le. Hasonló a helyzet a szintén a fenntartók 

forráshiányáról árulkodó infrastruktúra-fejlesztés kapcsán, de az 

adminisztráció biztosítását is ide sorolhatjuk. Bár utóbbiról az önigazgató 

szakkollégiumok jóval visszafogottabban nyilatkoztak, hiszen náluk 

alapvető elv, hogy a szakkollégium működtetésével kapcsolatos önkéntes 

munkáért nem jár javadalmazás. Ennek ellenére a nagyobb önigazgató 
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szakkollégiumok működésében is megjelenik a professzionalizáció a 

pályázatokkal és hallgatói ügyekkel kapcsolatos titkársági teendők 

esetében, s ennek a bér jellegű költségnek a kitermelése okozhatja e 

típusban a forráshiányt. 

A kutatással kapcsolatban azt látjuk: aki foglalkozik vele, az forráshiányról 

panaszkodik; elsődlegesen a pályázati forrásokból kutatók jeleztek 

problémát. 

A konferenciák, a kurzusszervezés és részben a közösségi-kulturális 

programok területén jóval kisebb mértékben tapasztalnak forráshiányt a 

szakkollégiumok. A konferenciák tekintetében ez annak köszönhető, hogy 

igen könnyű az önkéntes munka megszervezése, és könnyen lehet 

különböző forrástípusokat bevonni, egy-egy belső konferencia esetében 

pedig a költségek is minimálisak. A másik két feladat pedig olyan 

alaptevékenysége a szakkollégiumnak, amelyek ellátása prioritást élvez, 

és ezek biztosítása híján a többi feladat ellátására sem kerülhet sor, mivel 

az intézmény megszűnik, vagy elveszti szakkollégium jellegét. 

Érdekes eredményünk, hogy a különböző típusú, illetve különböző 

szakmai renddel működő szakkollégiumok között az előforduló 

forráshiányok gyakoriságával kapcsolatban nem tapasztaltunk eltérést, 

sem összességében, sem az egyes feladatok kapcsán, vagyis átlagosan 

ugyanannyira látják borúsan a finanszírozási helyzetet. Ugyanakkor 

nyilvánvaló, hogy a nagy létszámú épületfenntartó szakkollégiumok 

anyagi problémái abszolút értékben akár egy nagyságrenddel is 

nagyobbak lehetnek, mint a kicsi, szálláshellyel nem rendelkezőké. 

A szakértői interjúk során arra is nyílt lehetőségünk, hogy a fentieknél 

részletgazdagabban megismerhessük, egyes szakkollégiumokban 

konkrétan milyen feladatok pénzügyi hátterének megteremtése ütközik 

nehézségbe. 

Természetesen az egyik terület a szakmai képzés. Az alakuló 

szakkollégiumok esetében a professzionalizálódás felé tett lépésnek 

számítana, ha az oktatóik nem csupán lelkesedésből oktatnának, hanem 

képesek lennének a költségeik megtérítésén túl fizetni is a felkért 

szakembereknek, és így követelni is tőlük. A stabilabb alapokkal 

rendelkező szakkollégiumokban ugyanez a probléma a külföldi oktatók 

költségeinek a megfizetésével kapcsolatban jelentkezik. Gyakorlatilag két-

három olyan szakkollégium van az országban, ahol időről időre feltűnnek 

neves külföldi előadók, vendégprofesszorok. 
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Némileg ide kapcsolódik a nyelvi készségek fejlesztése. Ez a nehezen 

finanszírozható cél gyakorlatilag több terület érint, köztük a már említett 

külföldi oktatók meghívását vagy a nyelvi kurzusok szervezését, a külföldi 

tanulmányutak dotálását, a külföldi konferenciák részvételi díjának 

előteremtését, netán a csereprogramokban való részvételt, illetve a 

nemzetközi kapcsolatok kiépítésének költségeit. 

Nem jut elegendő forrás a tagság képzésére. Itt elsősorban 

kommunikációs, vezetői tréningekre gondolnak, olyan képességek és 

skillek megszerzésére, amelyek segítségével a szakkollégium működése 

hatékonyabbá tehető, és generációról generációra újra kell tanulni. 

Felmerül még a szakkollégisták számára alapított ösztöndíj, hiszen a 

szakkollégiumba befektetett munka a főiskolai/egyetemi képzéstől vonja 

el az energiát. Ugyanakkor ez ellentmond annak az elvnek, hogy a 

szakkollégium működtetéséért a szakkollégisták ne részesüljenek 

semmilyen fizetségben. Egy másik rendszer a szakmai munkákat 

versenyeztetné és díjazná anyagilag is. 

Az interjúk során sokszor felmerült még a szakkollégiumi projektek 

finanszírozása: elsősorban kutatások megvalósítása, ezek tárgyi, 

anyagi feltételeinek a megteremtése. A kérdőíves adatfelvétel is 

megerősíti, hogy itt az egyik legnagyobb a forráshiány. 

A másik gond a lakhatási problémák megoldása, ahol a skála a saját 

épület megszerzésétől és lakhatóvá tételétől a renováláson át a szakmai 

életet segítő infrastruktúra fejlesztéséig terjed az interjúink alapján. 
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XIV. A szakkollégiumok minőségbiztosítási rendszerei 

Minőségbiztosítási rendszereknek az olyan szabályozott, ismétlődő 

folyamatokat tekintjük, amelyeknek része a minőségi mutatók definiálása, 

megismerése, a keletkezett adatok feldolgozása, valamint beépítése a 

szabályozásba, azaz a minőséget biztosító folyamatok, feladatok, 

követelmények és következmények meghatározása. Jelen fejezetben 

elsődlegesen a szakmai működés minőségére fogunk koncentrálni, és csak 

érintőlegesen térünk ki a szakkollégiumok közösségi, közéleti feladataira. 

Ennek fő oka, hogy a kutatásunk számára biztosított szakkollégiumi 

dokumentumok is ekként tesznek. 

E téma kapcsán szükséges megkülönböztetnünk a belső 

minőségbiztosítási rendszereket – ezeket maguk a szakkollégiumok 

működtetik – a külső minőségbiztosítási rendszerektől, amelyek célja 

esetünkben annak nyomon követése, hogy a szakkollégiumok vállalt 

kötelezettségüknek eleget tesznek-e. 

XIV.1. Belső minőségbiztosítási rendszerek 

XIV.1.1. A szakkollégiumi minőségbiztosítási rendszerek 

gyakorlatai 

A belső minőségbiztosítási rendszerek központi eleme a minőségi mutatók 

megismerése. A dokumentumok áttanulmányozása alapján három 

különböző gyakorlattal találkozhatunk abból a szempontból, hogy a 

szakmai élet mely elemeiről szerez információkat a szervezet, jellemzően 

a félévek, illetve a tanévek végén: 

1. A tag szakmai teljesítménye: Ez a legelterjedtebb forma, általában a 

tagokra írásos beszámolási kötelezettséget ró félévente vagy évente, 

amelynek magja az adott időszakra vonatkozó szakkollégiumi 

képzéshez tartozó szakmai teljesítmény bemutatása. Ilyenek az 

elvégzett kurzusokon – esetleg ezek véleményezésén – túl a szakmai 

produktumok, publikációk, konferencia-részvételek, szakmai 

programok szervezése, megszerzett nyelvvizsgák stb. felsorolása. Sok 

esetben ez a dokumentum tartalmazza a jövőbeli terveket, valamint a 

közösségi aktivitást, a szervezeti, működtetési feladatokban játszott 

szerep bemutatását is (ez utóbbiak főként az egyesületi típusra 

jellemzőek). 
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A beszámolók elfogadását jellemzően a tagság hosszabbításával kötik 

össze, tutori, diákotthoni működés esetén a következő tanévre 

vonatkozó felvételt valószínűsíti. Az elfogadását a különböző szervezeti 

formákban, képzési típusokban más és más szervezeti egység, illetve 

személy végzi. A tutori rendszerben ez a feladat elsődlegesen a 

szakmai vezetőre hárul, esetleg a tutori vélemény alapján. A 

kisegyetemi rendszerben az adott szakterület vezetőtanára (pl. 

műhelyvezető) hagyja jóvá a beszámolókat. Az egyesületi típusban a 

tagok által választott szakmai bizottság gyűjti a beszámolókat, és 

jellemzően a megadott kritériumok szerint automatikusan el is fogadja 

azokat. Ugyanakkor vannak olyan egyesületi szakkollégiumok is, ahol 

az írásos beszámolási kötelezettség helyett, illetve mellett a tagság 

egésze előtt tartott szóbeli beszámolási kötelezettség van (ez az 

automatizmust alkalmazóknál akkor jelenik meg, ha az előre 

meghatározott kritériumok alapján a beszámoló automatikusan nem 

fogadható el). Találkoztunk olyan szakkollégiummal is, ahol a tagok 

szakmai értékelésére nyári tábort szerveznek. 

A visszacsatolás központi eleme a tagsági státusz befolyásolása: a nem 

megfelelő minőségben való teljesítés – különösen a nem teljesítés – a 

szakkollégiumi tagság elvesztését vonhatja maga után. Jellemző még, 

hogy az adott (fél)év teljesítésének minősége alapján kerül sor a 

következő időszak szakmai követelményeinek a meghatározására (pl. 

kurzusok pótlása, TDK-dolgozattémák meghatározása stb.). Ezek a 

meghatározások származhatnak szakmai autoritástól (pl. tutor, 

szakmai bizottság), de lehetnek egyéni vállalások (főként a megfelelő 

minőségben történő addigi teljesítés alapján). 

2. A kurzusok belső értékelése: Ennek kapcsán számos tényező 

vizsgálható: mekkora arányban, milyen eredménnyel végezték el a 

résztvevők a kurzust; elkészültek-e a teljesítéshez szükséges 

produktumok, beszámolók; rendelkezésre álltak-e a tudásátadást 

segítő anyagok, ha igen, milyen minőségben; a szakmai produktumok 

esetében érkezett-e visszajelzés; mennyire volt élvezetes, interaktív a 

kurzus; a résztvevők azt kapták-e, amit előzetesen vártak stb. 

A kurzusok minőségében, megítélésében tehát objektív és szubjektív 

elemek keverednek, éppen ezért az objektívakat (pl. kurzus végzésével 

kapcsolatos adatok, lemorzsolódás) a szakmai működésért felelős 

embereknek kell gyűjteniük, míg a szubjektívek a résztvevők 

értékeléséből – kérdőív, (fél)éves beszámolók – ismerhetőek meg. 

Emellett előfordul az is, hogy a kurzusok értékelését a résztvevők 

együttesen – egy záró alkalommal – ejtik meg, de ez általában a 
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kurzusvezető kezdeményezésére valósul meg, rendszerszinten nem 

találkoztunk ezt kötelezően előíró szakkollégiummal. 

Van olyan rendszer, ahol a tagok beszámolóinak értékelését megelőzi a 

kurzusokról készült jelentések értékelése, és először a kurzusok 

elfogadása történik, mivel az befolyásolhatja a tagok beszámolóinak 

elfogadását. Különösen a végzettséget adó, alulról szerveződő 

szakkollégiumok esetében jellemző ez, amikor a hallgatói 

kezdeményezésre meghirdetett kurzusok színvonala előre nem 

garantált. Tehát, ha áttételesen, de ezek minősége is hatással van a 

szakkollégiumi tagságra. A másik értékelési mód a szisztematikus 

rendszereket működtető szakkollégiumoknál jellemző, mikor egy-egy 

kurzussal kapcsolatban az merül fel, hogy miként kapcsolódik a képzési 

rendszerhez, ezen keresztül pedig a curriculum egészének 

monitorozása is megtörténik időről időre. 

3. Az oktatói munka minőségének értékelése: Ennek kapcsán jelentős 

az átfedés az előző ponttal, viszont egy teljesen más szemszögből, az 

oktató személyén keresztül történik az értékelés. Míg az előző inkább a 

keresleti típushoz, ez inkább a kínálatihoz kapcsolódik. Az előző 

esetben a központi kérdés úgy zanzásítható: Elégséges volt-e a kurzus 

haszna? Az oktatói munka megítélése esetében viszont a központi 

kérdés: Tarthatta-e volna jobban az oktató a kurzust? Nyilván ennek 

megítélése a kurzuson részt vevők feladata. Az adatgyűjtés történhet 

közvetett módon, például kérdőív segítségével, a féléves beszámolókba 

építve, illetve közvetlen módon, mikor a kurzustartó személyesen kap 

visszajelzéseket az általa tartott kurzus minőségéről (ez utóbbinak 

elsődlegesen az állandó tanárokat alkalmazóknál van értelme). A 

közvetett esetben a szakmai rendszerért felelős szerv végzi az 

értékelést, amelynek hatása van a kurzusvezetők kiválasztására. 

Nyilvánvaló, hogy a fenti három gyakorlat elemei – ha eltérő súllyal is – a 

legtöbb helyen együttesen jelennek meg. Véleményünk szerint ezért nem 

elégséges a minőség egy szempont alapján történő biztosítása, a fenti 

három közül egy optimális minőségbiztosítási rendszerben legalább két 

szempontnak érvényesülnie kell, és ezek értékelésére folyamatszintű 

minőségbiztosítási rendszernek kell jelen lennie. 

XIV.1.2. A szakkollégiumi minőségbiztosítási rendszerek 

sajátosságai 

Mint a tanulmányunk során számos helyen jeleztük, a szakkollégiumok 

különböző típusait eltérő működési logika jellemzi, emiatt a 
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minőségbiztosítás és -fejlesztés érdekében eltérő megfontolások alapján, 

eltérő rendszereket működtetnek. Ennek kapcsán érdemes külön 

megvizsgálni az egyesületi típust mint a legátfogóbb eszközkészletet 

használót. Közkeletű vélekedésnek tekinthető az alulról szerveződő, 

egyesületi szakkollégiumok esetében, hogy a szervezet permanens 

válsággal küzd. Ez több okra vezethető vissza: a szakkollégiumok 

szerteágazó célrendszerére, működési területeire és szűkös erőforrásaira. 

Ennek eredménye, hogy mindig meghatározható olyan (szakmai, képzési, 

közösségi, közéleti, marketing-) cél, amelynek megvalósulása nem 

kielégítő, a többihez képest alacsonyabb szinten realizálódik. Ez a 

permanens válsághangulat gyakorlatilag a motiváció fenntartására 

hivatott, valamint lehetőséget teremt arra, hogy minden generáció 

alakítani tudjon a szakkollégium működésén, ezáltal magáénak érezze a 

szervezetet, ami nagyfokú rugalmasságot is eredményez. Nagyon fontos 

ezért a szervezeti tudás átörökítésének rendszere, amely a minőség 

fenntartásának, fejlesztésének záloga. Ennek számos eszközével 

találkozhatunk: 

 Közösségi működés, a részvétel biztosítása minden tag számára 

legalább tanácskozási joggal, minden döntéssel kapcsolatban. 

 Közösségépítés, a formális – posztokhoz kötődő – kommunikáción 

túl az informális hálózatok erősítése. 

 Új tagokat segítő mentorrendszer, amelynek célja az integráció 

segítése, a szakmai, tanulmányi kérdésekben való tanácsadás. 

 Szenior tagok részvétele, szakértőként történő bevonása a döntés-

előkészítésbe és a döntésekbe, valamint a szakmai munka 

kontrolljába. 

 Alumni rendszer fenntartása, amelynek szerepe lehet egyfajta külső 

nyilvánosság, kontroll is. 

 A döntés-előkészítés, a döntéshozás és a döntések nyilvánossága, 

ezek dokumentáltsága, elérhetősége. 

 A nyilvánosság és a dokumentáltság garantálása a 

minőségbiztosítási folyamatokban: mások szakmai beszámolóinak 

megtekinthetősége, oktatói értékelések nyilvánossága, kurzusok 

tematikáihoz, oktatási segédanyagaihoz, produktumaihoz való 

hozzáférhetőség. 

Ezzel szemben a kisegyetemi és a fenntartói típusnál a minőség 

biztosítása elsődlegesen az oktatást szervező menedzsment feladata, a 
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hallgatók adatszolgáltatóként vesznek részt a minőségbiztosítási 

rendszerben, illetve képviselőiken keresztül a döntések meghozatala során 

érdekeiket tudják artikulálni. Ez a struktúra jóval rugalmatlanabbá teszi a 

képzési rendszer működését, mivel az oktatók, illetve a kurzusok 

megítélése egyúttal a professzionális menedzsment munkáját is minősíti. 

A rugalmatlanság irányába ható további tényező az állandó tanárok 

esetleges magas aránya, különösen, ha az oktatók külön is meg tudják 

jeleníteni érdekeiket a döntéshozatalban. 

Éppen ezért a kisegyetemi működési formát más minőségbiztosítási 

folyamatok jellemzik. Kiemelkedő szerepük van a nagy presztízsű, 

minősített oktatóknak, akik munkásságuk során már bizonyítottak mind a 

tudományos pályán, mind a tehetséggondozás területén. Ugyanis a 

kisegyetemi rendszer lényegi eleme, hogy az oktatók erős nevelői 

elkötelezettséggel rendelkeznek, ami biztosítja a mester-tanítvány 

viszonyok kialakulását, ezáltal a szakkollégisták szakmai „terelgetésének” 

és fejlődésük nyomon követésének a lehetőségét. Ezáltal a képzésben 

mind az oktatók, mind a hallgatók teljes személyiségükkel részt vesznek, 

ez a hosszú távú szakmai együttműködésnek, kapcsolatoknak az alapja. A 

rendszer így a magas szintű tudásátadáson túl a szakkollégista 

(tudományos) pályájának egyengetését is lehetővé teszi. Ez a rendszer 

elsődlegesen azon diszciplínák esetén tűnik hatékonynak, ahol a nagy 

mennyiségű általános tudásanyag elsajátítása után szakterületi 

specializáció szükséges a szakmai sikerhez. 

Ugyanakkor ezeknek a kapcsolatoknak a mérése és megismerése igen 

nehéz feladat, kutatásunkban a hallgatói adatfelvétel kínált erre 

lehetőséget, kapcsolati hálójuk feltérképezése során. Ennek keretében az 

iránt érdeklődtünk, hogy a válaszadó ismer-e tudóst, illetve 

szakterületének magas beosztású, elismert vezetőjét, valamint hogy az 

ismeretségen túl milyen minőségű a kapcsolat, tud-e tanácsot, 

szívességet kérni. Adataink alapján az rajzolódik ki, hogy a 

kisegyetemeken tanuló szakkollégisták ugyanakkora arányban ismernek 

tudóst (80%), illetve ugyanakkora számban ismernek szakterületükön 

vezető beosztású embert (átlagosan 5,1 főt). Azonban némileg több 

vezető helyzetű szakembertől kérhetnek segítséget (3,5 főtől, szemben a 

2,8 fővel), illetve többüktől kértek már maguk számára segítséget (1,9-től 

az 1,3-mal szemben). 
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XIV.2. Külső minőségbiztosítási rendszerek 

XIV.2.1. Pályázati ellenőrzés 

A szakkollégiumok működése külső ellenőrzésének igénye számuk 

emelkedésével, illetve az állami pénzforrások növekedésével 

párhuzamosan merült fel az utóbbi években. A minisztériumoknak 

természetes elvárásuk a pályázati rendszerük keretében elnyert, a 

szakkollégiumok rendelkezésére bocsátott források megfelelő 

felhasználásának, hasznosulásának nyomon követése. A pályázatok 

megvalósulásának értékelése elsődlegesen pénzügyi szemléletű, a 

pályázatot lebonyolító illetékes szerv a megfelelő bizonylatok meglétét 

ellenőrzi. A beérkező pályázatok és a megvalósuló pályázati programok 

értékelését a Misztótfalusi Kis Miklós Kuratórium által felkért szakértők 

végzik a szakkollégiumok által készített írásos anyagok alapján (a 

pályázat szakmai indoklása, pályázati beszámoló). Ugyanakkor a 

minőségbiztosításnak ez a formája nem rendszerszintű: egyrészt a 

szakkollégiumi pályázatok kiírása az utóbbi időben hektikus, másrészt a 

szakmai programok ellenőrzése csak a nyertes szakkollégiumokra terjed 

ki, azon belül is csak a pályázati programban megvalósuló eseményekre. 

A kutatás során azon megszólaltatott szakértők, akik kapcsolatba kerültek 

a minisztériumi pályázatok elszámolási rendszerével, annak adtak hangot, 

hogy a jelenlegi rendszerrel elégedettek, szerintük annak nem lehet célja 

a szakkollégium átvilágítása, hiszen a pályázati pénzek csak egyes elemek 

megvalósítását szolgálják. Ráadásul – szakértőink véleménye szerint – 

egy a teljesség igényével fellépő ellenőrzési rendszer jelentős 

adminisztrációs többletet róna a menedzsmentre, amely nincs arányban a 

rendelkezésükre bocsátott forrásokkal. 

XIV.2.2. Az akkreditáció 

A fentiek ellenére sokan úgy gondolják, hogy az utóbbi évben látványos 

szakkollégiumi expanzió, azaz az új szakkollégiumok nagyszámú alakulása 

mögött a (főként európai uniós) pályázati forrásokhoz való hozzáférés 

szándéka húzódik meg. Ezek a „járulékvadásznak” titulált intézmények 

jelentős ellenállást váltanak ki a régi, jelentős hagyományokkal 

rendelkező szakkollégiumokból. Ennek csak egyik oka a szűkös forrásokért 

való versengés; a másik annak felismerése, hogy a szakkollégium 

elnevezés olyan brand, amely presztízsének növelése és védelme közös 

feladat. Amennyiben a szakkollégium fogalma a munkáltatók körében nem 

cseng jól, nem jelent egyet az átlagos egyetemi képzésnél magasabb 
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tudásszinttel, amely olyan skillekkel egészül ki, mint a szervezési 

tapasztalok, a teammunka iránti fogékonyság, a proaktivitás, akkor ez a 

tagjai számára munkaerő-piaci pozícióvesztést jelent. Tehát a brand 

védelme, valamint a forrásokhoz való hozzájutás kontrolljának 

szükségessége arra motiválja a szakkollégiumi mozgalom részvevőit, hogy 

szükségét lássák egy külső minőségbiztosítási rendszernek, azaz az 

akkreditációnak. 

Az akkreditációs folyamat ebben a pillanatban már elkezdődött, jelenleg a 

szakkollégiumok dokumentumainak gyűjtése zajlik. A fentieknek 

megfelelően az akkreditáció célja kettős: egyrészt meghatározni a 

szakkollégium használóinak a körét a Szakkollégiumi Charta szellemét 

követve, másrészt az akkreditáció eredményét beépíteni a pályázati 

rendszerbe. Ez utóbbira van igazgatási fogadókészség, hiszen a Charta 

aláírása az eddigi pályázatok esetében is bírálati szempont volt. 

A továbbiakban a szakkollégiumi akkreditációval kapcsolatban felmerülő 

fontosabb aggályokat, problémákat, dilemmákat igyekszünk bemutatni a 

szakértői interjúk alapján, majd kutatásunk eredményeire támaszkodva 

javaslatot teszünk (amelyek a XVIII. fejezetben olvashatók). 

Az akkreditáció szükségességével nem mindenki ért egyet, sokan félnek a 

céhesedéstől, azaz attól, hogy a „nagyok” nem engednek maguk közé 

újakat – az akkreditáció ebben az olvasatban az erősek pozícióinak 

védelmét jelenti. Különösen vitatott, hogy ennek során szükséges-e több 

szint elkülönítése (pl. akkreditált, elismert, kiváló szakkollégiumok), vagy 

csak az alapvető kritériumok teljesítésének vizsgálatát kell-e elvégezni. 

Többek szerint nem ildomos a régi, nagy hagyományokkal rendelkező 

szakkollégiumok működésének minőségét összevetni a frissen indulókéval 

és ez alapján osztani a forrásokat. Az ezt hangoztatók azzal is érvelnek, 

hogy a „nagy”-ok – beágyazottságuknak köszönhetően – jelentősebb 

pályázati források nélkül is tudnak működni, míg egy-egy „új” számára a 

forrásokhoz való hozzájutás egyet jelenthet az életben maradással. 

Ennek kapcsán további problémaként jelenik meg az indikátorok 

kiválasztása és azok mérése. Nyilván a szakkollégiumok dokumentumai jó 

kiindulópontként szolgálnak, de „a papír sok mindent elbír”, vagyis ez 

alapján az intézmények működésének minőségét nehéz mérni, és a 

járulékvadászokat is nehéz kiszűrni. 

Szintén félve tekintenek az akkreditációra azok a kisebb, bizonytalan 

lábakon álló szakkollégiumok, amelyek a kritériumok egy részének alig 

vagy egyáltalán nem felelnek meg. Ide tartoznak azok, amelyek az 
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akkreditáció folyamata során meghatározott „kemény mutatóknak” nem 

felelnek meg, és ennek okán nem lennének jogosultak a szakkollégium 

név használatára, vagy legalábbis nem kerülnének az akkreditáltak 

körébe. Az egyik kemény mutató a tagok létszáma (a Szakkollégiumi 

Charta alapján minimum 20 főt kell elérni). A másik kemény mutató, hogy 

biztosított-e az együttlakás, mivel a szakkollégiumok jelentős része nem 

rendelkezik kollégiumi férőhellyel. Ez utóbbin több intézmény is elbukna, 

ugyanakkor a kollégiumi szálláshelyhez jutás nem a tagság akaratán, 

szándékán múlik. E két mutató alkalmazása alapvetően megnehezíti az 

újonnan alakuló szakkollégiumok indulását, csatlakozását a szakkollégiumi 

mozgalomhoz, valamint a forrásokhoz való hozzájutását. 

Nem világos az sem, hogy az akkreditációból kimaradók azon kívül, hogy 

nem kerülnek be az akkreditáltak körébe, miből maradnak ki. Fő 

kérdésnek a névhasználat tűnik: egyrészt a brand védelmének 

szempontjából, másrészt jogi szempontból. Hiszen mi alapján lehetne arra 

kötelezni az akkreditáción nem megfelelt szervezeteket, hogy nevükben 

ne használják a szakkollégium kifejezést? 

A kritikák egy másik köre arról szól, hogy a szakkollégiumok közötti 

szakmai vitákat megmérgezheti, ha a szakkollégiumi mozgalom bármilyen 

formában is diszponál források fölött: például meghatározná, hogy kik 

indulhatnak, illetve nem indulhatnak a pályázaton. Alapvetően az emiatt 

aggódók olyan rendszerben gondolkoznak, ahol a szakkollégiumok 

rivalizálnak, versenyeznek egymással, és attól tartanak, hogy a döntési 

pozíciókból eredő hatalom miatt jogosulatlan versenyhátrányok, illetve -

előnyök érhetnek bizonyos intézményeket. Ebből fakadóan minden 

megkérdezett szerint biztosítani kell az akkreditáció szakkollégiumoktól 

való függetlenségét. 
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XV. A szakkollégiumi tagság járulékos hatásai 

XV.1. A társadalmi mobilitás lehetősége a szakkollégiumokban 

Ahogy arra már többször utaltunk, a szakkollégiumra vonatkozó 

narratívákban a társadalmi érzékenység, a szociális szempontok sokszor 

szerepet kapnak. Az egyik ilyen szempont – feltehetően a népi kollégiumi 

hagyományok nyomán – a hátrányos társadalmi helyzetű hallgatók 

valamilyen mobilitási lehetőségének biztosítása. 

A felvételi eljárásról szóló fejezetben bemutattuk, hogy a megfelelés 

szempontjai között mennyiben jelenik meg a reménybeli szakkollégista 

társadalmi háttere, családi helyzete. A szociális helyzet jellemzően az 

utolsók között szerepel a szempontok rangsorában, azaz bár számon 

tartják, mégsem hangsúlyos. A szabályzatokban kifejezetten a társadalmi 

mobilitás biztosításának lehetőségére vagy a társadalmi hátrányokkal 

küzdők felsőoktatási tanulmányainak segítésére vonatkozó elemeket 

elvétve találtunk, és szociális ösztöndíjprogramról is csak néhány esetben 

értesültünk. Ennek ellenére a mobilitás kérdését interjúalanyaink 

túlnyomó része fontosnak tartotta, bár a gyakorlatba való átültetése 

legtöbbjüknek kétségesnek tűnt. 

A társadalmi mobilitás kutatásán belül kiterjedt irodalmuk van az iskola 

hatására vonatkozó vizsgálatoknak. 

A mobilitási kutatásokban az iskola mint az egyik legfőbb mobilitási 

csatorna jelenik meg, azaz a társadalmi státusz megszerzéséhez az egyik 

legfontosabb eszköznek tekinti az irodalom. 

Jelentős vizsgálatok folynak az 1960-as évek óta arról, hogy az iskola 

csökkenti vagy megerősíti az egyenlőtlenségeket (Bourdieu, 1971). 

Az elméleti megközelítések egyike szerint a származás hatása az 

alacsonyabb iskolai szinteken kiegyenlítődik, és ezáltal egyre magasabbra 

tolódik. Ezzel szemben egy másik vélemény az, hogy minden egyes 

iskolaszintlépésnél jelentős szelekció megy végbe, így a felsőfokú 

végzettségek esetén kevéssé érvényesül a származás hatása (Róbert, 

2001 b). 

A magyarországi kutatások már az 1970-es évek óta kimutatták, hogy az 

iskolarendszer számos esetben nem csökkenti, hanem megerősíti a 

származás hatását a státusz megszerzésének folyamatában (Ferge, 

1976). Az 1970-es, 1980-as évek hazai kutatásai arra mutattak rá, hogy a 
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származás elsősorban nem közvetlenül hat a státuszra, hanem az iskolai 

végzettségen keresztül, továbbá nagyon erős a kulturális hátrányok 

átörökítése. Az iskolázottság kiterjedésének köszönhetően ugyanakkor 

jelentős a felfelé irányuló mobilitás, az alacsonyabb iskolai végzettség 

esetében pedig kiegyenlítődés figyelhető meg (Andorka–Simkus, 1983; 

Róbert, 1986). 

A felsőoktatás 1960-as évekbeli expanziója növelte a felsőfokú végzettség 

megszerzésének esélyét, de elsősorban főiskolai szinten, amelynek 

státuszmegőrző hatása kisebb az egyetemi diplomával szemben. Az 1970-

es, 1980-as években a felsőfokú végzettség megszerzésének esélye a 

szűk kvótarendszer miatt csökkent. Mindezek ellenére a felsőoktatásba 

való bekerülés tekintetében a származás hatása viszonylag állandó, a 

szelekció már az általános iskola felső tagozataiban, illetve a 

középiskolákban lezajlik (Róbert, 2001 a; Róbert 2001 b). 

A magyar közoktatási rendszer erősen szelektív: nagyon eltérőek az 

iskolatípusok és az iskolák közti különbségek, és e különböző típusú és 

színvonalú iskolák tanulóinak megoszlása szoros összefüggést mutat a 

szülők iskolai végzettségével, illetve társadalmi státuszával (PISA–

jelentések; Andor–Liskó, 2000; Radó et al. 2007). A magyar 

iskolarendszerben a középiskolába való bekerülés és a középiskolai 

végzettség, azaz az érettségi megszerzése a legjelentősebb szelekciós 

pont (Róbert, 2001). Erre erősen hat a szülők iskolai végzettsége, 

kulturális háttere, illetve a lakóhely, valamint az iskolák közötti és az 

iskolákon belül tapasztalható rendkívül erős szegregáció (Lannert, 2000). 

Mindezek eredményeképpen napjainkra is jellemző, hogy a felsőoktatás 

széles körű expanziója ellenére a szelekció és az önszelekció miatt a 

hátrányosabb szülői háttérrel rendelkezők már korábban kiesnek, a 

főiskolákra-egyetemekre való bejutás esélyeit tekintve kisebb a 

származás, családi háttér hatása (Csákó et al. 1998; Róbert, 2000). 

Így a felsőoktatásban – és ezáltal a szakkollégiumokban részt vevők 

esetében – már egy előzetes szelekciós mechanizmus után továbbjutó, 

valamilyen szempontokból (jó szülői háttér, jobb területi elhelyezkedés 

vagy integrált iskolába járás) szerencsésebb háttérrel rendelkező 

csoporttal számolhatunk. Ugyanakkor a kollégiumi jellegből a területi 

egyenlőtlenségek kiegyenlítésére következtethetünk, tehát a 

szakkollégiumi tagok esetében feltételezhető, hogy az összességében 

korosztályánál jobb származási helyzetű felsőoktatási hallgatói körön belül 

egyes dimenziók szerint rosszabb családi háttérrel rendelkező 

hallgatóknak mobilitási csatornát jelent a szakkollégium. Kutatásunkban 
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nincs lehetőségünk arra, hogy a felsőoktatási hallgatók adataival 

összehasonlítsuk eredményeinket. 

Az alábbiakban a szülők végzettsége alapján próbálunk betekintést 

nyújtani abba, vajon megvalósulhat-e valamilyen mértékű mobilitás a 

szakkollégiumokban. 

A mintánkba került hallgatók szüleinek túlnyomó része diplomás. Az 

iskolai karrierútra rendszerint az édesanya iskolai végzettsége gyakorolja 

a nagyobb hatást, míg a későbbi gazdasági státuszra az édesapáé. 

Főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkezik az édesanyák két 

harmada és az édesapák majdnem hatvan százaléka. 

28. ábra. A szakkollégisták szüleinek megoszlása iskolai végzettség szerint 
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Amennyiben a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező szülő szerint 

vizsgáljuk a hallgatók társadalmi hátterét, azt tapasztaljuk, hogy 

körülbelül harmaduk érkezik olyan családból, ahol nincs diplomás szülő. 
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29. ábra. A szakkollégisták megoszlása a magasabb végzettségű szülő 

szerint

 

A mintánk alapján a fenntartói szakkollégiumokban a legalacsonyabb 

(58,2%), míg a kisegyetemiekben a legmagasabb (77,6%) a diplomás 

szülők gyermekeinek aránya, míg az egyesületi formában működőkében 

inkább az utóbbihoz közelít (72,8%). 

A teljes népességen belül a 2005-ös mikrocenzus alapján 12 százalék45 a 

diplomások aránya, míg azon a korcsoporton belül, amely leginkább a 

szakkollégisták szüleinek korosztályát jelentheti (35–55 évesek), 16 

százalék körül van.46 Ezzel összevetve mind az 58, mind a 70 

százalékosnál magasabb diplomás családi háttér arra utal, hogy 

elsősorban a magasabb kulturális tőkével, jobb családi háttérrel 

rendelkező hallgatók jutnak el a szakkollégiumokig. Ugyanakkor emellett 

megjelenik a mobilitás lehetősége is. 

                                                           
45http://www.mikrocenzus.hu/mc2005_hun/kotetek/09/02_ert.pdf 
46 A Központi Statisztikai hivatal adatai alapján végzett saját számítás. Az adatok forrása: 

http://www.mikrocenzus.hu/mc2005_hun/kotetek/09/tables/load1_8_1.html 

http://www.mikrocenzus.hu/mc2005_hun/kotetek/09/02_ert.pdf
http://www.mikrocenzus.hu/mc2005_hun/kotetek/09/tables/load1_8_1.html
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Erre utal az is, hogy a hallgatók 38,4%-a jelezte, hogy az egyetemen, 

17,2%-a pedig, hogy az önkormányzaton keresztül részesül rendszeres 

szociális támogatásban. Előbbi a szakkollégium típusával gyenge 

összefüggést mutat (Chi2=0,03). Legmagasabb arányban a fenntartói 

(49,7%) szakkollégiumokban találkozunk ezzel (a másik két típusban 35 

százalék körüli ez az arány). 

Az első benyomások alapján tehát a szakkollégiumokat olyan elitképző – 

és -újratermelő – intézményként foghatjuk fel, amely azonban nem 

teljesen zárt, hanem kisebb részben ugyan, de mobilitási csatornaként is 

működik. Annak eldöntéséhez azonban, hogy ez a lehetőség a 

szakkollégisták pontosan mekkora hányadát érinti, további vizsgálatok 

szükségesek. 

XV.2. A hallgatók kapcsolatrendszere 

A szakkollégiumi munka – a kurzusok, projektek és az együttlakás, a 

megszerezhető ismeretek, tudások mellett – segítheti olyan kapcsolatok 

kialakulását, amelyek különböző módon „hasznosak” a hallgatók számára. 

Egyrészt a szakkollégium terepet ad olyan erős, többfunkciós érzelmi 

(baráti) kapcsolatok kialakításának, amelyek hozzájárulnak a hallgató 

közösségi integrációjához, beilleszkedéséhez, mentális jóllétének 

fenntartásához. Mivel szívesen választunk hasonló barátokat (Albert–

Dávid, 2007; Mollenhorst–Völker–Flap, 2008), a szakkollégiumi identitás 

segíthet abban, hogy az intézmény nyitottsága révén összekerülő 

különböző társadalmi csoportok tagjai között baráti kapcsolatok 

alakuljanak ki. 

Az erős baráti kapcsolatok rendszerint több funkciót töltenek be. A 

különböző elméleteket összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a barátság 

mindenképpen jár valamilyen érzelmi töltéssel, amely a kötődés 

kialakításában játszhat fontos szerepet. Jellemzően megjelenik a szociális 

jelleg, az integráció funkciója. Ehhez kapcsolják rendszerint a 

szórakozással összefüggő tevékenységeket és ismerősöket. A harmadik 

funkció valamilyen instrumentális segítség. A barátokat akkor is 

megkérhetjük, hogy segítsenek, ha valamilyen nem érzelmi problémánk 

van. 

A barátság mérésének egyik elterjedt módszere, hogy különböző 

szituációkra tesznek fel kérdéseket, amelyekre a kérdezett nevekkel 

válaszol. Ilyen a Fischer–Mcallister-féle módszer, amely bővebb 

formájában 8, szűkített változatában 3 szituációra kérdez rá (ld. 

Angelusz–Tardos, 1991, 1998). Kérdőívünkben a DKMKA 2008-as 
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kutatásban szereplő (Kmetty, 2011) szűkebb verzión alapuló 3 kérdést 

tettünk fel, azzal a módosítással, hogy – a lekérdezés körülményei miatt – 

csupán azt kértük, mondják meg, hány olyan ember van, akire igaz az 

állításunk. Így a következő három kérdés szerepelt a kérdőívben: 

- A legtöbb ember egy-egy fontos dolgot időnként megbeszél 

másokkal. Ha, mondjuk, az elmúlt félévre gondolsz, hány ilyen 

ember van a környezetedben? 

- Hány olyan személy van, akikkel közös programot csinálhatsz, 

eljárhatsz szórakozni, összejöhetsz kikapcsolódni, esetleg 

vendégeskedni, ha van egy kis szabadidőd? 

- Hány olyan ember van, akire számíthatsz, segítséget kaphatsz az 

otthonod, háztartásod (kollégiumi szobád) körüli teendők 

ellátásában, a mindennapokban előforduló kisebb-nagyobb gondok 

megoldásában? 

Mind a három esetben azt is megkérdeztük, hányan szakkollégisták a 

megjelöltek közül. A válaszadó szakkollégistáknak összességében sok 

ilyen erős kapcsolatuk van. 7,8%-uk nem jelölt ugyan meg egyetlen 

kapcsolatot sem, ugyanakkor 84,3%-uk tudott megjelölni legalább egy 

embert mind a három kapcsolattípusban. A szakkollégiumon belüli 

kapcsolatok is hasonlóan alakulnak: 13,3% azok aránya, akik a 

szakkollégiumon belül a három közül egyre sem jelöltek meg választ, de 

68%-uk esetében az intézményen belül is előfordul mindhárom kapcsolat. 

Legtöbbjük tehát mind összességében, mind a szakkollégiumon belül eléri 

a közeli, erős kapcsolatok által biztosítani hivatott három funkciót. 

A kapcsolatháló kiterjedtsége is elég nagy. Pontos számot ugyan nem 

tudunk mondani, hiszen nem ismerjük az egyes kapcsolatokban megjelölt 

számok közötti átfedéseket, átlagosan azonban egy-egy típusban 7–17 

kapcsolata van egy hallgatónak (ld. a 30. ábrát). A szakkollégiumon belüli 

kapcsolatok ezeknek körülbelül a felét teszik ki, arányaik pedig hasonlóak 

az összes kapcsolat egymáshoz viszonyított arányaihoz: a felét a 

szórakozó partnerek teszik ki, negyedét a bensőséges beszélgetésre és a 

segítségnyújtásra alkalmas barátok. Ez azt jelzi, hogy a szakkollégiumi 

kapcsolatháló ebből a szempontból nem speciális, nem részesíti előnyben 

egyik funkciót sem az összes, illetve a szakkollégiumon kívüli 

kapcsolatokhoz képest. 
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30. ábra. A szakkollégisták kapcsolatainak átlagos száma 

 

XV.2.1. Társadalmi tőke, erőforrás-mobilizációs képesség a 

kapcsolatokon keresztül 

E helyütt nem foglalkozunk a társadalmi tőke koncepciója – vagy inkább 

koncepciói – kialakulásának történetével, hiszen e történeti áttekintést 

rengeteg szerző megadja (ld. például Orbán–Szántó, 2005). A fogalom 

kialakulásáról annyi elég, hogy jelentéséről máig nincs közmegegyezés, az 

irodalom meglehetősen szerteágazó e tekintetben. Gyakorlatilag minden 

kutató módosítja vagy új elemeket vezet be (Füzér–Gerő–Sík–Zongor, 

2005). 

A társadalmi tőke különböző fogalomhasználataiban két közös elemet 

biztosan találunk: 

A) A társadalmi tőkét valamilyen viszony fűzi az emberi 

kapcsolatokhoz, kapcsolathálózatokhoz. 

B) A társadalmi tőke erőforrás. 
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Tehát a társadalmi tőke fogalma a kapcsolatok által kiaknázható vagy a 

kapcsolathálózatokban rejtező erőforrásokat foglalja magában. 

A társadalmi tőke alapvetően két megközelítését (egyéni és közösségi) 

különböztethetjük meg. Az egyéni megközelítés a társadalmi tőke egyéni 

célokra való felhasználását hangsúlyozza, legismertebb képviselői Pierre 

Bourdieu és Nan Lin. E szerzők leginkább az egyén által felhalmozott és 

kiaknázott társadalmi tőke hatását vizsgálják a társadalmi struktúrában 

elfoglalt pozíciójára. E megközelítésben tehát a kapcsolatok révén a 

hálózatban lévő szervezet mozgósítható erőforrásokra tesz szert 

(Angelusz, 2010; Bourdieu, 2000; Füzér–Gerő–Sík–Zongor, 2006). Míg 

Bourdieu inkább szimbolikus tőkéről beszél, addig Nan Lin elsősorban 

kapcsolathálózati megközelítést alkalmaz. 

A másik irányzat, amelyet James Coleman, illetve újabban Robert Putnam 

neve fémjelez, a társadalmi tőke közösségi megközelítése, amely arra 

helyezi a hangsúlyt, hogy a közösségek által létrehozott bizalom, 

kapcsolatok, értékek képesek lehetnek segíteni vagy hátráltatni a 

közösség fejlődését, gyarapodását (Coleman, 1998; Füzér et al., 2006).47 

A társadalmi tőke formáinak méréséhez különböző eszközöket használnak. 

Az egyik ilyen eszköz a fentebb bemutatott névgenerátor-technika, amely 

jellemzően az erős kapcsolatokat méri. 

Az olyan erőforrások mozgósítását, amely valódi tőkeként működhet, azaz 

például hozzájárulhat az egyén magasabb társadalmi státuszba jutásához, 

jellemzően a gyenge kötésekhez, távolabbi ismeretségekhez kapcsolják. 

Ezek mérésére az úgynevezett pozíciógenerátor-technikát alkalmazzák 

(Angelusz–Tardos, 2008; Lin–Fu–Hsung, 2001). 

A pozíciógenerátor kérdések azt mérik, hogy az egyes válaszadók milyen 

foglalkozású emberekkel állnak kapcsolatban, és ezektől segítséget 

tudnak-e kérni. Az általunk alkalmazott kérdések alapját a DKMKA politikai 

részvétel és képviselet kutatási programjában szereplő kérdőív kérdései 

jelentették48 (Kmetty, 2011). 

Kérdőívünk hosszára, valamint a speciális célcsoportra való tekintettel a 

megfogalmazott itemek közül azokat válogattuk ki, amelyek megítélésünk 

szerint egyértelműen olyan foglalkozású szereplőkhöz való kapcsolódást 

                                                           
47 A társadalmi tőke különböző irányzatainak összehasonlítását ld. Angelusz–Tardos, 

2008. 
48A programról részletesebben ld. http://www.valasztaskutatas.hu/reszvetel-es-

kepviselet 

 

http://www.valasztaskutatas.hu/reszvetel-es-kepviselet
http://www.valasztaskutatas.hu/reszvetel-es-kepviselet
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mérnek, amelyek kifejezetten erőforrás-mozgósítási lehetőséget 

jelentenek. Amellett, hogy ismernek-e és segítséget kérhetnek-e az adott 

foglalkozási csoportba tartozó személytől, azt is megkérdeztük, az ismert 

személyek mindegyikével vagy néhányukkal a szakkollégiumon keresztül 

kerültek-e kapcsolatba. 

31. ábra. Szakkollégisták kapcsolatai a pozíciógenerátor kérdéseken keresztül 
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A szakkollégisták kapcsolatait összehasonlítottuk a DKMKA (Kmetty, 2011) 

teljes populációban tapasztalt adataival. Így az összehasonlítás nem teljes 

(a mintánk torzításai miatt sem az), ugyanakkor alkalmas lehet arra, hogy 

a teljes népesség és a szakkollégisták kapcsolathálójának eltéréseire 

fogalmazzunk meg hipotéziseket. 
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32. ábra. Kitől kérhet segítséget? 
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A 31. ábrán azt látjuk, hogy alapvetően a politikus, a tudós, az újságíró és 

az ügyvéd tekintetében vannak eltérések. Utóbbi mögött a jogász 

szakkollégiumok hallgatói is állhatnak, de a másik három kérdés 

tekintetében feltehetően markáns sajátossággal találkozunk. A tudós-

kutató ismerete logikus, hiszen a szakkollégiumokban leginkább 

kutatókkal találkozik a hallgató, a politikusok és az újságírók ismeretét 

pedig a közéletiség, társadalmi érzékenység – és a politikussá vagy 

újságíróvá vált volt szakkollégisták száma – indokolhatja. Kicsit árnyalja a 

képet, ha az összehasonlítás bázisát az képezi, hogy azok közül, akik ilyen 

kapcsolatokkal rendelkeznek, milyen arányban képesek mozgósítani azt, 

vagyis tudnak-e segítséget vagy tanácsot kérni. A politikusokat kivéve a 

szakkollégisták mintája „teljesít jobban”. A tudós-kutató, ügyvéd és 

vállalkozó tekintetében roppant markáns a különbség, amely még akkor is 

elgondolkodtató, ha a mintánk alapján biztosat nem állíthatunk. Így 

feltételezhetjük, hogy az értelmiségi-közéleti szakmák, pozíciók esetében 

a szakkollégisták nagyobb arányban rendelkeznek kapcsolatokkal, és e 

kapcsolatok mozgósíthatóbbak, mint a teljes népesség esetében. A kérdés 

az, hogy ebben mekkora szerepe van a szakkollégiumnak, és mekkora a 
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korábban tapasztalt, jellemzően magas társadalmi státusznak, 

értelmiségi, diplomás családi háttérnek. 

33. ábra. A szakkollégiumon keresztül szerzett ismeretségek aránya, az adott 

kapcsolattal rendelkezők %-ában 
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A 33. ábrán azt látjuk, hogy azok két harmada, akik ismernek tudóst vagy 

kutatót, e kapcsolataik közül legalább néhányat a szakkollégiumon 

keresztül szereztek. Ez nem meglepő, hiszen a szakkollégiumban 

elsősorban az egyetemi, akadémiai szférában is mozgó oktatókkal 

dolgoznak együtt a szakkollégisták. 

Az már beszédesebb, hogy a többi kapcsolat 25–34%-ban jött létre a 

kollégiumon keresztül (kivéve az önkormányzati képviselőkkel való 

kapcsolatokat, amelyek kevesebb mint 10%-ban). Tehát a kapcsolatokkal 

rendelkező kollégisták jelentős része nem a szakkollégiumon keresztül köt 

ismeretségeket, ugyanakkor annak szerepe nem elhanyagolható, 

jelentősen kiegészítheti a hallgatók kapcsolathálóját. 

További vizsgálatot igénylő kérdés, hogy ez a hatás a korábban ilyen 

kapcsolatokat nem birtokló hallgatók esetében jellemző-e, vagy a már jó 

kapcsolathálóval rendelkezők nexusait gazdagítja. 
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Külön arra is rákérdeztünk, hogy a saját területükön elismert 

szaktekintélyek közül hányat ismernek a szakkollégisták, ebből hányat a 

szakkollégiumon keresztül, és kitől tudnának, vagy már kértek is 

segítséget a maguk vagy a szakkollégium számára (34. ábra). Jól látható, 

hogy az átlagosan 5 szakember negyedét ismerték meg a 

szakkollégiumon keresztül. Azaz az egyetemnek is jelentős szerepe van 

abban, hogy a hallgatók szaktekintélyeket viszonylag jól megismerjenek. 

A hallgatók úgy vélték, hogy 3-4 embertől akár a maguk, akár a 

szakkollégium számára képesek lennének segítséget kérni. Ugyanakkor 

ezt inkább a maguk (1-2 ember) és nem a szakkollégium (átlagosan 

kevesebb, mint 1) érdekében tették meg. 

34. ábra. Hány elismert szaktekintélyt ismer? 

 

XV.3. A társadalmi érzékenység, önkéntesség, közéleti részvétel a 

szakkollégiumokban 

Legtöbb interjúalanyunk a szakkollégiumi önkormányzatiság egyik 

jellemző hatásának tartotta, hogy az fejleszti a demokratikus készségeket, 

és tapasztalatot nyújt egy szervezet demokratikus működtetéséről. 



 

177 
 

A szakkollégiumi forma – főként az egyesületi típusú – ez irányú hatásai a 

civil társadalom neotocqueville-i elméletei segítségével előlegezhetőek 

meg. Tulajdonképpen a társadalmi hatásokról feltételezett, az előző 

alfejezetekben tárgyalt témák a közéleti, civil vagy demokratikus 

készségek gyakorlásának kérdéseiben csúcsosodhatnak ki. A 

neotocqueville-i elméletek azt sugallják, hogy a civil szervezetek a 

demokrácia gyakorlóterepei (Edwards, 2009), ami azt jelenti, hogy 

ezekben a szervezetekben a tagoknak lehetőségük van a döntéshozatal 

megtapasztalására, a felelősségvállalás elsajátítására, valamint a kevésbé 

hierarchikus, deliberatív működés előnyeinek megélésére. Mindezek 

hatására pedig a tagok az egyesületekből kilépve is öntudatos 

állampolgárként viselkednek majd. Emellett az egyesületek segítenek 

kapcsolatot teremteni a különböző társadalmi csoportok között: vagy az 

egyesületközi kapcsolatok révén, vagy pedig azért, mert a lakóhelyi, 

foglalkozási stb. csoportok alapján szerveződött társulások keresztbe 

metszik a társadalmi struktúra törésvonalait. Nem kevésbé fontos, hogy 

az egyesületek által teremtett nyilvánosság elengedhetetlen a hatalom 

kontrolljához, az általuk felhalmozott bizalom a kormányzat, állam 

működtetéséhez, a stabil demokratikus politikai rendszer kialakításához 

(Boix–Posner, 1998; Letki–Evans, 2005). E helyütt nem foglalkozunk az 

elmélet kritikáival. A vizsgálat szempontjából az a fontos, hogy a 

szakkollégiumok a civil szervezetekhez való hasonlatosságaik – a 

demokratikus működés, a véleményképzés mechanizmusainak kedvező, 

kevéssé hierarchikus felépítés és erős kapcsolati behálózottság, 

értékorientáltság – révén hatással lehetnek a tudatos állampolgár 

szocializációjára. 

Így ebben a fejezetben azt vizsgáljuk meg, igaz lehet-e, hogy a 

szakkollégiumok lehetőséget teremtenek mindarra, amit önképük szerint 

nyújtani szándékoznak. A működtetésben való részvételt a szakkollégium-

típusokkal, a szakmai rendszerrel és az önkormányzatisággal foglalkozó 

fejezetben tárgyaltuk, ahol megállapítottuk, hogy elsősorban az egyesületi 

típusban találkozunk szervezeti szintű törekvéssel a hallgatói részvétel 

ösztönzésére, továbbá az ezzel elsajátítható készségek gyakorlati, a 

szakkollégium működésén keresztül történő átadására. 

E fejezetben inkább a szakkollégiumon kívüli közéleti, civil aktivitás 

vizsgálatára koncentrálunk. 

Elsőként azonban érdemes megnéznünk, mit gondolnak a  hallgatók: 

Mennyire jellemzi a szakkollégiumi identitást a demokrácia értékei iránt 

érzett felelősség? 
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42. táblázat. Mennyire érzed úgy, hogy a szakkollégium a demokrácia 

védőbástyája? Átlag, 1–5 skála 

Típus Átlag 

Egyesületi 3,22 

Kisegyetemi 2,29 

Fenntartói 2,50 

Egy 1–5 közötti skálán leginkább az egyesületi típusú szakkollégiumból 

választ adó hallgatók vélik úgy, hogy a szakkollégium „a demokrácia 

védőbástyája” lenne (42. táblázat). A kép azonban itt sem egyértelmű, 

hiszen 3,2-nél magasabb átlagos értéket is várhattunk volna. Ugyanakkor 

a várakozásnál alacsonyabb érték egyfajta kritikai attitűd, elégedetlenség 

eredménye is lehet. 

A szakkollégiumok többsége ettől függetlenül részt vesz különböző 

önkéntes, közéleti programokban, tehát jellemzően lehetőséget 

teremtenek a tapasztalatszerzésre. 

43. táblázat. Részt vesz-e a szakkollégium az alábbi programokban? 

Program típusa Elemszám 

Önkéntes program 28 

Közéleti-politikai konferenciák 

szervezése 

23 

Kulturális rendezvények 37 

Szakmai rendezvények 39 

Egyéb közéleti program 27 

Legnépszerűbbnek a nyílt szakmai programok és a kulturális 

rendezvények szervezése számít, ezt gyakorlatilag 80%-ban művelik a 

kollégiumok. Ezeket az önkéntes programok követik. A közéleti-politikai 

konferenciák szervezése a legritkább, de a válaszoló szakkollégiumok 

majdnem felében ez is előfordul. A fenti sorrend egyébként megfelel az 

intézmények inkább szakmai, mint közéleti identitásának is (ld. a 

szakkollégiumok történetét és céljait tárgyaló fejezeteket). 

Mindössze hat olyan kollégium van, amely egyetlen közéleti programot 

sem visz, vagy egy ilyenben nem vesz részt, és több mint felük (28) 4-5 

féle programban is közreműködik. 

Speciális közéleti terepet jelent a Szakkollégiumi Mozgalom (jelenleg 

Interkollnak hívják), amely az intézmények kevéssé formalizált egyeztető, 

érdekképviselő fórumát jelenti. A 44. táblázatban látjuk, hogy az 
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egyesületi szakkollégiumok a leginkább, a fenntartói szakkollégiumok 

pedig a legkevésbé aktívak ebben. 

44. táblázat. Milyen rendszerességgel vesz részt a szakkollégiumi mozgalom 

egyeztetésein (a szakkollégiumok száma szerint)? 

 Mindig 

részt vesz 

A többségén 

részt vesz 

Egyszer-kétszer 

részt vett 

Nem vesz 

részt 

Össze

-sen 

Egyesületi 9 8 2 5 24 

Kisegyete

mi 

2 2 2 1 7 

Fenntartói 1 1 5 8 15 

A szakkollégium által biztosított intézményes lehetőségek után a hallgatói 

oldalt is érdemes megvizsgálni. A klasszikus szervezeti részvételről szóló 

adatokat a European Values Study49 2008-as hullámának a teljes felnőtt 

lakosságra vonatkozó adataival hasonlítjuk össze. A civil szervezeti 

részvétel valamivel magasabb ebben a mintában, mint az országos 

populációban. A különbség gyakorlatilag elhanyagolható. Nem igaz ez az 

önkéntes munkára vonatkozó adatokra: a válaszadók 41 százaléka 

önkénteskedik a szakkollégiumon kívül is. Ez jelentősen meghaladja az 

egyébként is csökkenő tendenciát mutató teljes populációs adatokat 

(11,9%). Az önkéntes munkát végzők több mint négy tizedét (42,1%) 

közvetve, például valamely kurzusvezetőn keresztül, vagy közvetlenül, de 

a szakkollégium segítette hozzá ehhez a lehetőséghez. 

Az adományozás sem kevésbé gyakori, a hallgatók 18,1%-a nyilatkozott 

úgy, hogy évente többször adakozik, 42,8%-a pedig évente legalább 

egyszer áldoz valamilyen jótékony célra. 

Az egyéb, nem – vagy nem feltétlenül – szervezethez kötődő részvételi 

formák méréséhez a DKMKA 2008–2009-es választáskutatási 

adatbázisában feltett kérdés némileg módosított változatát ismételtük 

meg.50 

                                                           
49 A European Values Study, 2008 hullám Magyarországra vonatkozó adatfelvétele. 
50 Demokrácia Kutatások Magyarországi Központja Alapítvány. Magyar 
Választáskutatási Panel; 2008–2009 összevont teljes adatbázis Magyar 

Választáskutatási Programsorozat. Terjeszti a TÁRKI Adatbank. Forrás: 
www.valasztaskutatas.hu. A kérdőív letöltésének dátuma 2011. 10. 10. 
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145. táblázat. Közügyekben próbált cselekvési módok51 

Tevékenység Arány 

(%) 

Kapcsolatba lépett politikussal vagy 

önkormányzati képviselővel 

20 

Tevékenykedett egy politikai pártban, részt vett 

a rendezvényein 

10,3 

Részt vett más politikai szervezet vagy politikai 

mozgalom munkájában 

8,6 

Pénzt adományozott politikai csoportnak, 

pártnak 

3,6 

Tiltakozó levelet, petíciót írt alá 43,8 

Részt vett tüntetésen, demonstráción 31,6 

Bojkottált árucikkeket 32,3 

Elvi okokból vásárolt bizonyos árucikkeket 51,8 

Újságcikket vagy hozzászólást írt valamilyen 

ügyben 

24,7 

Posztot írt közéleti blogba52 13,3 

Legalább egyvalamiben részt vett 73,7% 

A válaszadók több mint 70 százaléka próbált a felsorolt módszerek 

valamelyikével egy adott közügyben tenni vagy véleményt nyilvánítani. A 

közvetlen politikai tevékenység a legkevésbé népszerű, legyen szó 

párttagságról vagy bármilyen politikai mozgalomról. Ehhez képest 

meglepő, hogy a hallgatók egy ötöde azt válaszolta, önkormányzati 

képviselőkkel vagy politikusokkal megpróbált már kapcsolatba lépni egy 

adott probléma megoldása érdekében. 

Meglepő módon az elvi okokból történő vásárlás a leggyakoribb 

véleménynyilvánítási forma, amit a petíciók, tiltakozó levelek követnek, 

majd ezektől 11–12%-kal lemaradva a bojkott és a tüntetés következik. 

Összességében úgy tűnik tehát, hogy valóban aktív populációról lehet szó, 

legalábbis a jelenleg rendelkezése álló minta alapján. 

                                                           
51 A kérdésünk a következő volt: Különböző módokon lehet a közügyekben cselekedni, a 

problémák megoldásáért fellépni. Az elmúlt néhány évben előfordult-e, hogy Te ezek 

közül a dolgok közül valamelyiket megpróbáltad? 

 
52 Ez az item az eredeti kérdések között nem szerepelt. 
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XVI.  Összegzés 

A Wikipédia szerint „a hungarikum különleges, egyedi, jellegzetes, csak 

Magyarországra jellemző dolog, amelyről a magyarok ismertek a 

világban”.53 A szakkollégiumok ma már nem csupán Magyarországon 

ismertek, ugyanakkor mindenképpen magyar találmánynak tekinthetőek. 

Egyediségüket és jellegzetességeiket, amelyeknek köszönhetően már 

eddig is rengeteg innováció született a falaikon belül, a magyar 

felsőoktatás szerkezeti jellemzőinek köszönhetik. Bizonyos értelemben a 

szakkollégiumokat a felsőoktatási rendszer hibái, hiányosságai és 

tehetetlenségi ereje hívták életre, illetve játszottak elsődleges szerepet 

elterjedésükben. A nagy bürokratikus szervezetek nehézkes mozgása és a 

felsőoktatási expanzió tehetséggondozási kihívásai révén olyan hiátusok 

keletkeztek, amelyeket az 1990-es években a korábban kialakított forma 

ügyesen ki tudott tölteni. 

A sajátosságokhoz – hagyományokhoz – tartozik, hogy a szakkollégiumok 

nagyon sok esetben mintegy egyetemi ellenkultúraként jönnek létre: így 

egyszerre kötődnek az otthont adó felsőoktatási intézményhez, miközben 

igyekeznek függetlenné válni attól. Ennek köszönhetően a legtöbb 

esetben egyetemen belüli kisegyetemként vagy egyesületként 

öltenek formát. A szakkollégiumi forma ugyanakkor alkalmas klasszikus 

tehetséggondozási elvek mentén folyó csoportos munkára is. 

Az autonómia iránti igény vagy az ellenkulturális jelleg sok 

esetben az elkülönülés felerősítéséhez vezet. A felsőoktatás 

intézményei sokszor nem teremtenek kapcsolatot egymással, 

párhuzamosan vagy egymástól függetlenül dolgoznak. A szakkollégiumok 

ennek a rendszernek talán a legkevésbé integrált elemei. Igazából nem 

tartoznak sem az oktatói-szervezeti, sem a hallgatói érdekképviseleti 

csoportokhoz, nincs hivatalos és a rendszerbe integrált országos 

titkárságuk, mint az OTDK-nak, nincsenek hivatalos érdekképviseleti 

szervezeteik (mint a HÖOK a hallgatói önkormányzatok esetében). 

Sokszor az egyetemeken belül is ez a helyzet: a szakkollégium sem az 

egyetemi hallgatói önkormányzatba, sem a kollégiumi rendszerbe, sem a 

szervezeti rendbe nem igazán illeszkedik. 

                                                           
53 http://hu.wikipedia.org/wiki/Hungarikum 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hungarikum
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Ugyan a szakkollégiumok különböző típusait (egyesületi, 

kisegyetemi, fenntartói) azonosítottuk, a különböző célok ellenére 

markáns csoportját alkotják a tehetséggondozó intézményeknek, 

hiszen pontosan arra a kihívásra adnak választ, amelyre a TDK vagy a 

doktori képzés nem reagál: a kiválóság fejlesztésének közös, csoportos 

útját kínálják. A kooperáció, együttműködés, teammunka képessége (nem 

csupán a kutatás vagy a szakmai munka, hanem az ahhoz szükséges 

feltételek megismerése-megteremtése is) a szakkollégium programjába 

tartozik, ebben pedig egyedülállónak tekinthető. 

Éppen ezért a felsőoktatási szereplők közül soknak csupán érintőleges a 

kapcsolata a szakkollégiumi intézményekkel. Ahogy tanulmányunkban 

bemutattuk, országos szinten nincs egységes stratégia, amelybe a 

szakkollégiumok beleillenének, ahhoz pedig túl kicsik, hogy a nemzeti 

szintű döntéshozatali és államigazgatási szervezetekkel rendszeres 

hivatalos kapcsolat alakuljon ki. 

Az egyetemek, főiskolák rendszerint fenntartóként jelennek meg, 

ugyanakkor sok esetben nagyon kevés erőforrást bocsátanak 

szakkollégiumaik rendelkezésére, és híján vannak a szakkollégiumi 

stratégiának. Azaz hiába vannak egyetemek, amelyek öt-hat vagy néha 

ennél is több szakkollégium gazdái, sokszor szinte tudomást sem vesznek 

ezek létezéséről, világos célok hiányában pedig nem teremtenek hidat 

közöttük és az országos közpolitika között. 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának 

gyakorlatilag nincs intézményesült kapcsolata a szakkollégiumokkal. A 

HÖOK egyetemi szintű hallgatói önkormányzatokat képvisel, a 

szakkollégisták ezeket rendszerint problematikus működésűnek és 

forrásvezéreltnek tartják. Ráadásul a kisegyetemi típusú szakkollégiumok 

hallgatói szervezetei nem hagyományos érdekképviseletet, hanem 

önigazgató struktúrát jelenítenek meg, amely miatt nem is illeszkednek a 

hallgatói önkormányzatok rendszerébe. 

Áthidaló megoldás lehetne a kollégiumi rendszerbe való integráció, 

ugyanakkor a szakmai munka és a döntéshozatali eljárások olyan eltérő 

szempontokat indukálnak, amelyeket nagyon nehéz a szociális 

kollégiumokéval együtt kezelni. Az együttlakás fontos ugyan, de nem 

egyszerűen a lakhatás lehetőségének megteremtéséről van szó, hanem 

annál sokkal többről: olyan közös lakótér kialakításáról, amely támogatja 

a szakmai-közösségi célokat. 
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Éppen ezért a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségében is 

csupán néhány szakkollégium van jelen (már csak azért is, mert általában 

a szakkollégiumnak helyet adó, annál jóval nagyobb egyetemi kollégium 

jelenik meg önálló szervezeti egységként). 

Az érdekartikulációs csatornák hiányának kezelésére jött létre a 

Szakkollégiumi Mozgalom, amely koordinációs, érdekegyeztető 

fórumként működik. Nem hivatalosan bejegyzett szervezet, és működése 

is időszakos. Jelenleg nagyon aktív, célja elsősorban az, hogy tiszta 

viszonyokat teremtsen a szakkollégiumi definíció és finanszírozás körül. A 

mozgalom aktuálisan az Interkoll nevet viseli, működtetői főként 

egyesületi típusú szakkollégiumok. 

Az Interkoll 2011 májusában akkreditációs bizottságot hozott létre. A 

bizottság hét olyan szakértőből áll, akik ismerik a szakkollégiumokat, 

ugyanakkor jelenleg nem köthetőek egyértelműen egyetlenegyhez sem.54 

A bizottság szeptember 30-án akkreditációs pályázatot írt ki. A 

szakkollégiumi mozgalom az akkreditációt a forráselosztáshoz kapcsolná 

olyan módon, hogy csak az akkreditáltak indulhassanak a minisztérium 

által kiírt pályázatokon. 

Ez elsősorban a szakkollégiumi expanzió negatív hatásait szűrné ki (a 

források miatt létrejött, illetve szakkollégiumnak átnevezett egyéb 

tehetséggondozási formák vagy álszakkollégiumok jelenségét), és a 

márkanév védelmét jelentené. 

Az akkreditáció előrelépés lenne a közös érdekképviselet felé, és 

kommunikációra késztetné a különböző típusú szakkollégiumokat is. 

Ugyanakkor benne rejlik a veszély, hogy az újonnan alakuló intézmények 

helyzete, elismerése nehezebbé válik. 

A kutatásunk nyomán kialakuló kép mindenképpen azt erősíti, hogy a 

szakkollégiumi forma a felsőoktatás egyik igen értékes szelete. Olyan 

innovációkra képes, olyan módszerek tesztelésének terepe lehet, amelyek 

később a felsőoktatási rendszer integráns részévé válhatnak. Kurzusok, 

kutatási programok indulhatnak innét, hazai és külföldi együttműködések 

köttethetnek a szakkollégiumokon keresztül. 

Ráadásul a tehetséggondozás számszerűleg is meghatározó szegmensévé 

váltak. 2011-re a szakkollégisták a hallgatók két-három százalékát 

tehetik ki, és nagyságrendileg a TDK-dolgozatot író hallgatók számát 

                                                           
54 A bizottság tagjai: Szendrő Péter, Sepsi Tibor, Sándor László, Jankovits László, 

Debreczeni Attila, Csite András és Szőcs Endre. 
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közelítik meg. Az expanzió pedig nem állt meg, 2011-ben legalább hat 

induló szakkollégiumról tudunk.55 

Vizsgálatunk ugyan nem adhat teljes képet a szakkollégiumok társadalmi 

hatásairól, hasznáról, ugyanakkor úgy tűnik, hogy képesek egyfajta 

közvetítő szerepet betölteni a felsőoktatás, a vállalati és a 

nonprofit szféra között. A szervezeti, intézményi kapcsolatok legalábbis 

erről árulkodnak, és a szakkollégiumok képzési tevékenységének 

rugalmassága is ebbe az irányba hat. 

További kérdés, hogy mi a helyzet a szakkollégium által biztosított 

mobilitási csatornákkal. A hallgatói felmérés csupán hozzávetőleges képet 

adhat arról, hogy valamilyen mértékű mobilitással számolnunk kell annak 

ellenére is, hogy egy jelentősen megszűrt populáció juthat el egyáltalán a 

felvételiig. Kutatásunkból idő- és helyszűke miatt kimaradtak a 

szakkollégiumok által működtetett középiskolai programok, amelyek 

jelentősen hozzájárulhatnak a kapcsolatok erősítéséhez, és segítséget 

nyújthatnak a társadalmi hátrányokkal küzdő csoportok felzárkózásához. 

Igazolódni látszik az a feltevésünk – de a mobilitás kérdéséhez hasonlóan 

további vizsgálatokat igényel –, hogy a szakkollégiumok segíthetnek olyan 

kapcsolatok kialakításában, amelyek alkalmasak erőforrások 

mozgósítására és akár a munkaerő-piaci helyzet javítására is. 

Ugyanígy megteremtik a lehetőséget a társadalmi felelősség gyakorlására, 

hiszen többnyire részt vesznek közéleti programok szervezésében, 

vezetésében. Érdekes eredmény, hogy a civil szervezeti tagság 

nem, de az önkéntesség mértéke feltehetően jelentősen 

magasabb, mint általában a felnőtt népesség körében. 

Alapvető jellemzőik és működési módjaik feltárása hozzásegíti a 

szakkollégiumokat, illetve fenntartóikat, hogy olyan minőségi 

kritériumokat és minőségbiztosítási gyakorlatokat honosítsanak meg, 

amelyek illeszkednek e szervezeti forma sajátosságaihoz. Általában 

elmondható, hogy a szakkollégiumokra kezdettől fogva 

nagymértékű önreflexió volt jellemző. A különböző belső értékelési 

eljárások, a közösségi értékelési mechanizmusok, az írott szabályozások 

szerepe mindig jelentős volt. Gyakorlatilag a szakkollégiumok több lábon 

álló minőségbiztosítási rendszert működtetnek anélkül, hogy ezt így 

neveznék. Ebben a hallgatói önértékelésnek, a csoportos 

értékelésnek és esetenként az oktatói értékelésnek is helye, 

szerepe van. A sajátos hallgató-oktató viszony, amelyben a 

                                                           
55 A négy roma, illetve egy bölcsész és egy művészeti szakkollégium. 
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szakkollégista lehet a megrendelő, a kurzusok, illetve az oktató 

munkájának értékelését is lehetővé teszi, szemben az egyetemi 

struktúrával, ahol a megrendelő csak másodkézből értesülhet az oktatás 

minőségéről, színvonaláról. 

Zárójelentésünk hátralévő két fejezete a kutatási eredményeken alapuló 

gyakorlati kérdésekkel foglalkozik. Elsőként azokat a mutatószámokat 

tekintjük át, amelyek a szakkollégiumi munka, eredmények mérésében 

segíthetnek akár a fenntartóknak vagy a szakkollégiumoknak, akár a 

felsőoktatás-irányítás szervezeteinek. Az utolsó fejezet pedig azokkal a 

problémákkal foglalkozik, amelyek kezelése véleményünk szerint rövid 

távon is jelentős hatékonyság- és minőségnövekedéshez vezethet. 

Javaslataink reményeink szerint jól illeszkednek a szakkollégiumi 

mozgalom által kidolgozott szempontokhoz is, és olyan vitaalapot 

képezhetnek, amely hozzásegít helyzetük rendezéséhez, javításához. 
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XVII. A minőségi mutatók 

XVII.1. Minőségi mutatók tesztelése 

Kutatásunk egyik legfontosabb célja volt, hogy számba vegyük azokat a 

lehetséges mutatószámokat, amelyek segítségével az egyes 

szakkollégiumok tevékenységének minősége mérhető. A kutatás 

előkészítő szakaszában ezért összeírtuk az egyes tevékenységi körökhöz 

tartozó azon lehetséges mutatókat, amelyekkel meg lehet ragadni, hogy 

milyen színvonalon teljesít egy szakkollégium. 

Ebben a fejezetben azokat a mutatószámokat fogjuk ismertetni, amelyek 

átmentek a gyakorlat próbáján. Ennek megfelelően csak a reményeinket 

beváltó mutatókat tesszük közzé, néhány közülük eredményeink 

ismeretében bizonyos transzformáción ment át. Ennek hatásaként olyan 

javaslatokat is teszünk, amelyek tesztelésére nem volt módunk, de a 

kutatásba beépített változatokhoz képest véleményünk szerint jobban 

teljesítenének. 

Jelen fejezetben tehát arra keressük a választ, hogy a megismert 

mutatóink mennyire használhatóak a minőség – különösen a kiválóság – 

mérésében, illetve milyen korlátjaik vannak. Ennek érdekében a 

mutatószámok tesztelése során a következő szempontokat vizsgáltuk: 

- Gyűjtési módszer: Egy minősítő rendszer számára milyen 

adatgyűjtésre van szükség, hogy az adott mutató előállítható 

legyen. 

- Különbségtevő képesség: Az adott mutatónak mekkora a szórása, 

mennyire ragad meg tényleges különbségeket. 

- Minőségi linearitás, dichotómia: Fennáll-e, hogy a mutatón 

magasabban vagy alacsonyabban teljesítő értékek egyértelműen 

jobb minőséget jelentenek? Nyilván minél magasabb az egy főre 

jutó TDK-részvétel a szakkollégiumban, annál jobb a minőség, de ez 

korántsem ilyen egyértelmű a bejáró tagok számánál, ahol 

érdemesebb alsó és felső korlátok között gondolkozni. 

A változók egy részénél – főként a nem kötelező jellegű 

szolgáltatások esetében – úgy véljük, hogy nem érdemes magas 

mérési szintű változókat használni, éppen elégséges azt vizsgálni, 

hogy az adott szolgáltatás igénybe vehető-e a szakkollégium tagjai 

számára vagy sem. 
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- Típusok és specifikumok: Vannak olyan mutatók, amelyeknél 

egyértelmű, hogy valamely típusba tartozó szakkollégiumok 

jellegükből fakadóan jóval kedvezőbb értékeket érnek el. Például az 

önkormányzatiság dimenziója esetében az egyesületi, míg az 

állandó oktatók arányát vizsgálva a kisegyetemi típusúak 

teljesítenek jobban. 

- Kiválósági mutató: Ennek kapcsán arra keressük a választ, hogy 

használható-e az adott mutató arra, hogy ismeretében megítélhető 

legyen, az adott szakkollégium kiemelkedő színvonalon teljesít-e. 

Azaz érdemes-e arra, hogy a pályázati rendszerben több forrásra 

pályázhasson, lévén, hogy biztosított a magas szintű közéleti és 

szakmai teljesítmény. A kritériumszint meghúzásakor mindig 

figyelembe vesszük, hogy annak teljesítése – ha nem is egyformán 

könnyen – minden típusú, rendszerű szakkollégium számára 

elérhető legyen. 
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XVII.2. Javaslat mutatókra 

Egy kurzusra járó aktív szakkollégisták létszáma 

Egy kurzusra járó 

aktív 

szakkollégisták 

létszáma 

(fő/kurzus) 

Lásd bővebben a Kurzusteljesítés című fejezetben (91. 

oldal). 

 

Gyűjtési módszer Az intézményektől problémamentesen begyűjthető. 

Rendelkezésre 

állás 

Problémamentes, minden esetben nyilvántartott, ha van 

kurzus. 

Minőségi 

linearitás, 

dichotómia 

Alsó korlátot érdemes megfontolni. A szakkollégiumok az 

eltömegesedett felsőoktatásban a tehetséggondozás 

terepei, így alapvető értéknek tekinthetjük a kiscsoportos 

oktatást. Ugyanakkor ha egy kurzusra 3 főnél kevesebb 

hallgató jut, akkor az már inkább a tutori képzés mintájára 

szerveződik, azaz véleményünk szerint az 5 főnél kisebb 

átlaglétszámoknál nem kell differenciálni. 

Típusok és 

specifikumok 

Jelentősek: egyesületi – 15 fő/kurzus, kisegyetemi – 30 

fő/kurzus, fenntartói – 39 fő/kurzus. Reálisabb képet 

kapunk, ha szakmai rend szerint vizsgálódunk: 

végzettséget adó szisztematikus – 11 fő/kurzus, 

végzettséget nem adó szisztematikus – 19 fő/kurzus, nem 

szisztematikus – 36 fő/kurzus. 

Kiválósági mutató Javasolt. Kiváló kollégiumnak tekintenénk, amely 15 

fő/kurzus alatti mutatóval rendelkezik. Fontosnak tartjuk, 

hogy a szakkollégiumokban folyó kiscsoportos képzés az 

egyetemi szemináriumokhoz képest kisebb létszámban 

valósuljon meg. A szakkollégiumok 50%-a teljesíti ezt a 

kritériumot. 

Megfontolások Alapvető problémát a tutori rendszerű szakkollégiumok, 

illetve azok jelentik, ahol a kurzusvégzés nem bentmaradási 

követelmény, hanem csak kiegészítő elemként jelenik meg 

a szakmai rendben (bár ez esetben a kiscsoportos képzés 

hiánya vélhetően alacsonyabb szakmai teljesítménnyel jár 

együtt). A tutori rendszer kapcsán érdekes felvetés, hogy 

egy mutatórendszerben mint egyfős kurzusok jelenjek meg 

a tutor-tutorált kapcsolatok. Ennek ellentmond a 

teammunka elsajátításának, illetve a közösségi tudás 

kialakulásának korlátozott volta. 

Javaslatok Mind az általános, mind a kiválósági mutatóba 

beépítendőnek tartjuk. 
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Egy oktatóra jutó aktív szakkollégisták száma 

Egy oktatóra jutó 

aktív 

szakkollégisták 

száma 

(fő/oktató) 

Lásd bővebben A képzés szakmai háttere, az oktatók 

összetétele című fejezetben (97. oldal). 

 

Gyűjtési módszer Az intézményektől problémamentesen begyűjthető. 

Rendelkezésre állás Problémamentes, minden esetben nyilvántartott. 

Minőségi linearitás, 

dichotómia 

Lineáris. A mester-tanítvány viszonyok kialakulása a 

tehetséggondozás egyik legfontosabb eleme. Ennek 

záloga, hogy az oktatók és a hallgatók között személyes 

kapcsolat jöhessen létre, amelynek feltétele az egy 

oktatóra eső minél alacsonyabb hallgatói létszám. Ennek 

nyilván elsődlegesen a tutori rendszer felel meg. 

Típusok és 

specifikumok 

Részben jelentős: egyesületi – 9 fő/oktató, kisegyetemi – 

10 fő/oktató, fenntartói – 25 fő/oktató. Azaz a fenntartói 

szakkollégiumok kiemelkedően rosszul szerepelnek, 

annak ellenére, hogy körükben elterjedtek a tutori 

rendszerek – 3 fő/oktató. Érdemes a szakmai rendet is 

vizsgálnunk: végzettséget adó szisztematikus – 6 

fő/oktató, végzettséget nem adó szisztematikus – 14 

fő/oktató, nem szisztematikus – 16 fő/oktató. 

Kiválósági mutató Javasolt. Kiválósági kollégiumnak tekintenénk, amely 15 

fő/oktató alatti mutatóval rendelkezik. Ennél magasabb 

mutató esetén vélhetően nem alakulnak ki a mester-

tanítvány kapcsolatok. Ugyanakkor azért érdemes ilyen 

magasan tartani ezt a mutatót, mert sok helyen kevés, 

de állandó oktatóval dolgoznak, akik több kurzust 

tartanak. A szakkollégiumok 68%-a teljesíti ezt a 

kritériumot. 

Megfontolások Figyelembe kell venni, ahol kevés, kipróbált és bevált 

oktató tart nagyszámú órát egy stabil képzési 

rendszerben (míg a megfelelő oktatók keresése zajlik, a 

mutató alacsonyabb értékeket produkál). 

Javaslatok Mind az általános, mind a kiválósági mutatóba 

beépítendőnek tartjuk. 
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Idegen nyelvi készségfejlesztés igénybe vehetősége 

Idegen nyelvi 

készségfejlesztés 

igénybe vehetősége 

(van/nincs) 

Lásd bővebben az Idegen nyelvi készségfejlesztés és 

kurzusok című fejezetben (86. oldal). 

 

Gyűjtési módszer Az intézményektől begyűjthető. 

Rendelkezésre állás Problémamentes, minden esetben nyilvántartott. 

Minőségi linearitás, 

dichotómia 

Dichotóm. Azért nem gondoljuk mélyebben vizsgálni, 

mert a szakkollégiumok jelentős része nem kéri számon a  

nyelvi kompetenciát, s nyilván ez nem is elsődleges célja 

az ott folyó tehetséggondozásnak. A nyelvi kurzusokon 

való részvételt pedig nyilván befolyásolja a nyelvtudás 

szintje is: így ahol a tagság nyelvtudása magas fokú, 

kisebb az igény a nyelvi készségek fejlesztésére, s 

kevesebben járnak nyelvórára. 

Típusok és 

specifikumok 

Elsődlegesen ott tömeges a nyelvi képzésen való 

részvétel, ahol a teljesítéshez nyelvvizsga-

követelményeket írnak elő. 

Kiválósági mutató Nem javasolt. Elsődlegesen a szakkollégium 

felzárkóztatási képessége miatt fontos. A kiválóságot az 

idegen nyelvi tudás alkalmazásában kívánjuk a 

rendszerbe építeni. 

Megfontolások Igen érdekes, hogy a dokumentumelemzés eredményei, 

miszerint 54 szakkollégiumból 33-ban tartanak nyelvi 

kurzust, nincsenek összhangban a hallgatói válaszokkal. 

Csak négy intézményben tapasztaltuk, hogy tömegesen 

fejlesztik a hallgatók nyelvi képességeiket. Ebből látszik, 

hogy a nyelvi kompetenciák fejlesztésének jelenléte nem 

jár együtt a széles körű képességfejlesztéssel. 

Javaslatok Az általános mutatóban mint a szakkollégiumok által 

kínált szolgáltatások egyik elemét érdemes megjeleníteni. 
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Idegen nyelvű kurzusokon részt vevő hallgatók aránya 

Idegen nyelvű 

kurzusokon részt 

vevő hallgatók 

aránya 

(idegen nyelvű 

kurzust 

végzők/tagság) 

Lásd bővebben az Idegen nyelvi készségfejlesztés és 

kurzusok című fejezetben (86. oldal). 

 

Gyűjtési módszer Az intézményektől problematikusan begyűjthető. 

Rendelkezésre állás Problémamentes, ilyen nyilvántartást nem vezetnek, de a 

kurzusteljesítések alapján előállítható. 

Minőségi linearitás, 

dichotómia 

Lineáris. Kívánatos cél, főként a nemzetközi tudományos 

vérkeringésbe való bekapcsolódás szempontjából, hogy a 

szakkollégium tagjai minél nagyobb arányban legyenek 

képesek idegen nyelven megérteni és kifejteni szakmai 

gondolatokat. 

Típusok és 

specifikumok 

Mindössze három szakkollégiumban tapasztaltuk, hogy a 

szakkollégium tagjai tömegesen jelezték, részt vettek és 

végeztek idegen nyelven kurzust. Így típusok közötti 

különbséget nehéz felállítani, annyi talán látszik 

adatainkból, hogy a kisegyetemi és fenntartói típusoknál 

az általános nyelvi képességfejlesztés van előtérben, míg  

a szakmai idegen nyelv használata az egyesületi formára 

jellemzőbb. 

Kiválósági mutató Javasolt, hogy a kiváló szakkollégiumok tagjai 

tanulmányaik során legalább egy szakmai kurzust idegen 

nyelven végezzenek, ugyanakkor ennek teljesítése több 

helyen komoly nehézségbe ütközhet. Kritériumként 

egyelőre azt határoznánk meg, hogy az aktív tagok 15%-

a vegyen részt idegen nyelvű kurzuson egy tanéven 

belül. A szakkollégiumok 20–30%-a teljesítheti ezt a 

szintet.  

Megfontolások Alapvetően kérdéses, hogy mit tekintünk idegen nyelvi 

kurzusnak, hiszen sok esetben kézenfekvő a 

kétnyelvűség, sőt fordítókurzusok esetében 

elengedhetetlen. Idegen nyelvűnek tekinthetjük bizonyos 

fokig, ha a kurzus irodalmai idegen nyelvűek, ha a 

produktumokat idegen nyelven kell előállítani, ha az 

előadás idegen nyelven zajlik, illetve ha a kurzuson belüli 

kommunikáció idegen nyelvű. Ezek mindegyike más, a 

szakmai idegen nyelv birtoklása szempontjából fontos 

nyelvi kompetenciát jelent. Mi a kutatás során az utóbbi 

mellett tettük le a voksunkat, mert véleményünk szerint 
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az feltételezi a leginkább a többi kompetencia 

megvalósulását, bár a már említett fordítókurzust nehéz 

nem idegen nyelvűnek tekinteni. 

Javaslatok Mind az általános, mind a kiválósági mutatóba 

beépítendőnek tartjuk. Módszertana végiggondolandó, az 

idegen nyelvű kurzusok definiálását és külön 

nyilvántartását igényli a szakkollégiumoktól. A kiválósági 

mutatók tesztelése közben nem vesszük figyelembe. 
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Kutatási projektek száma az utóbbi három évben - Kutatási 

partnerek típusai 

Kutatási projektek 

száma az utóbbi 

három évben 

(db) 

Kutatási partnerek 

típusai (fajta) 

Lásd bővebben az Intézményi kapcsolatok című 

fejezetben (148. oldal). 

 

Gyűjtési módszer Az intézményektől nehezen begyűjthető. 

Rendelkezésre állás Változó, kérdéses, mi tekinthető annak. Ez a 

nyilvántartást is kérdésessé teszi, valamint van néhány 

szakkollégium, amelyik nem szívesen adja meg partnerei 

nevét. 

Minőségi linearitás, 

dichotómia 

Lineáris, a kutatási projektek megvalósítása alapvetően 

biztosítja a tagok szakmai gyakorlatának védett 

közegben történő megszerzését, alapját képezi TDK-

dolgozatoknak, publikációknak. A kutatási partnerek 

fajtái esetében szintén lineáris. Minél több típusú kutatási 

partnerük van, legyen az megrendelő vagy a 

megvalósításban részt vevő, más és más 

munkakultúrával, követelményekkel találkoznak akár az 

akadémiai szférán belül (saját anyaintézmény, másik 

szakkollégium, akadémiai kutatóintézetek), akár piaci, 

akár nonprofit kutatóhelyekről van szó. Ennek ellenére az 

eredményeink alapján a mutatószámot dichotóm módon 

kell beépíteni, azaz van külső kutató partner, vagy nincs. 

Típusok és 

specifikumok 

A szakmai rendszer szempontjából nem specifikus, 

minden szakmai rendszerben 6-7 kutatást valósítanak 

meg. Típus szerint a kisegyetemiek 9-et, az egyesületiek 

5-öt, a fenntartóiak 3-at három év alatt. Kutatási 

partnerek típusaival a kisegyetemek rendelkeznek a 

legnagyobb számban, átlagosan 1,6 kutatópartnerrel, 

míg az egyesületiek átlagban 0,9-del, a fenntartóiak 

pedig 0,3-del. 

Kiválósági mutató Csak a partner alapú mutatószámot érdemes beépíteni, 

ugyanis a kutatási projekt alatt alapvetően olyan 

kutatásokat értettünk, amelyek a tagok számára 

önállóan, a szakkollégiumi keretek nélkül (pl. 

erőforrások, teammunka) megvalósíthatatlanok 

lennének. Ráadásul a szakkollégiumokon belül is lényegi 

eltérések lehetnek kutatás és kutatás között, például 

attól függően, hogy a tagok mekkora része dolgozik 

benne, és mennyi ideig tart. Ezen dilemmák elkerülése 
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végett tartjuk fontosnak, hogy a kutatási projektek 

esetében legyen külső kontroll – megrendelő, kutatási 

partner –, amely szavatolja, hogy a kutatási projektben a 

szakkollégium intézményi szinten jelenik meg. 

Megfontolások A kutatási projektek fogalma rosszul definiált az egyéni 

és csoportos tudományos munka szempontjából, 

másrészt sok esetben nehezen értelmezhető a művészeti 

és a műszaki területen. 

Javaslatok A kutatások számát és a kutatási partnereket, 

megrendelőket gyűjtésre érdemesnek tartjuk, de csak 

utóbbit gondoljuk beépítendőnek a kiválóságot mérő 

mutatók közé. 
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Publikáló tagok aránya az utolsó tanévben 

Publikáló tagok 

aránya az utolsó 

tanévben 

(publikálók/tagsá

g) 

Lásd bővebben a Szakkollégisták szakmai eredményei című 

fejezetben (110.oldal). 

 

Gyűjtési módszer Az intézmények többségétől begyűjthető. 

Rendelkezésre 

állás 

Míg a kisegyetemi típusba tartozók mindegyike gyűjt ilyen 

adatot, addig az egyesületiek fele tartja nyilván tagjai 

publikációit, a fenntartóiaknak pedig bő negyede. 

Minőségi 

linearitás, 

dichotómia 

Lineáris. A tudományos pályára való belépés jelentős 

állomása a szerkesztett folyóiratokban, kötetekben történő 

publikáció, valamint fontos, hogy a szakkollégiumban 

végzett szakmai munka a tudományos nyilvánosságban is 

megjelenjen, elérhető legyen, ennek kapcsán az 

intézmények saját, szerkesztett kiadványai is 

támogatandóak. 

Típusok és 

specifikumok 

A publikációk alapvetően az idősebb szakkollégistákhoz 

kötődnek, így egy-egy szakkollégiumnak a mintánkban 

produkált teljesítményét alapvetően az határozza meg, hogy 

a felsőbb évfolyamra járók mekkora arányban töltötték ki a 

kérdőívünket. Mintánkban a publikációval rendelkezők 

aránya 15%. Ugyanakkor úgy látszik, hogy elsődlegesen a 

diszciplína határozza meg a publikációk mennyiségét, főként 

a humán, a művészeti területen működő szakkollégiumok 

tagjai publikálnak nagy számban. 

Kiválósági mutató Javasolt, hogy a kiváló szakkollégiumokban folyjon 

közzétételre méltó szakmai munka, szülessenek publikációk. 

Ennek kapcsán optimálisnak tartanánk, ha az aktív 

szakkollégisták legalább 15%-ban rendelkeznének 

szerkesztett folyóiratokban, kötetekben megjelent 

publikációkkal. 

Megfontolások Minden publikációs mutató esetében alapvető kérdés, hogy 

milyen folyóiratokban, kötetekben történő közlés tekintendő 

elszámolhatónak. A szakkollégiumok esetében kimondottan 

érdekesek a saját szakmai kiadványok. Azt gondoljuk, hogy 

ezek megjelenése, szerkesztése azért rendkívül fontos, hogy 

a tudományos munka ezen eleme is megjelenjen a 

szakkollégiumban. Emiatt az ezekben történő publikációkat 

mindenképpen érdemes számba venni. 

Javaslatok Mind az általános, mind a kiválósági mutatóba 

beépítendőnek tartjuk a publikációval rendelkező tagok 

arányát. 
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Az utolsó OTDK-n elért helyezések száma 

Az utolsó OTDK-n 

elért helyezések 

száma 

Lásd bővebben a Szakkollégisták szakmai eredményei 

című fejezetben (110. oldal). 

 

Gyűjtési módszer Az intézményektől vélhetően begyűjthető. 

Rendelkezésre állás A kutatás során külön nem kérdeztünk rá ezen adatok 

gyűjtésére, de azok a szakkollégiumok rendelkeznek 

OTDK-helyezéssel, ahol a TDK-n történő indulásokat 

nyilvántartják. 

Minőségi linearitás, 

dichotómia 

Lineáris, de érdemes dichotóm módon kezelni. A 

legjegyzettebb országos tudományos versenyen elért 

kimagasló teljesítmény mindenképpen mutatja a 

szakkollégium szakmai színvonalát, azt, hogy olyan 

műhelyről van-e szó, amely megteremti a feltételeket 

ezekhez az eredményekhez. 

Típusok és 

specifikumok 

A nagyszámú OTDK-helyezéssel rendelkező 

szakkollégiumok három nagy egyetemhez köthetőek (DE, 

BCE, ELTE). Típusonként is jelentősek az eltérések: a 

kisegyetemi típusúak mind büszkélkedhetnek legalább 

egy OTDK-helyezéssel, az egyesületieknek több mint a 

fele, a fenntartóiaknak alig több mint negyede. A 

legeredményesebbek a végzettséget adó szakmai rend 

szerint működők. Ezek 88%-a rendelkezik OTDK-

eredménnyel, a szisztematikus végzettséget nem adók 

53%-a, míg a nem szisztematikusak 30%-a. 

Kiválósági mutató Javasolt, méghozzá dichotóm módon, ugyanis kiválósági 

kollégiumnak azt tekinthetjük, ahol lehetséges az olyan 

kiemelkedően magas szakmai munka létrehozása, amely 

országos összehasonlításban is megállja a helyét. 

Megfontolások Az OTDK tekintetében feltűnően rosszul teljesítenek a 

műszaki szakkollégiumok. Az ezen a szakterületen 

működők esetében mindenképpen érdemes 

végiggondolni, hogy milyen országos – és esetleg 

nemzetközi szintű – versenyeken való helytállás felel meg 

az OTDK-eredményeknek. 

Javaslatok Mind az általános, mind a kiválósági mutatóba 

beépítendőnek tartjuk. 
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Tagok számára lehetőséget biztosító szervezett konferenciák 

száma, szerkesztett szakmai kiadványok száma 

Tagok számára 

lehetőséget 

biztosító 

szervezett 

konferenciák 

száma, 

szerkesztett 

szakmai 

kiadványok 

száma 

Lásd bővebben a Szakkollégisták szakmai eredményei és a 

Képzési rendszer elemei című fejezetekben (110. és 84. 

oldal). 

Gyűjtési módszer Az intézményektől vélhetően begyűjthető. 

Rendelkezésre 

állás 

Mind a saját szakmai kiadványok, mind a konferenciákra 

készülő dokumentumok rendelkezésre állnak, ha 

szisztematikusan gyűjtik őket. Különösen a kiadványok 

esetében nagyon jelentős a pályázati forrásból való 

megvalósítás, az ezzel járó dokumentációs kötelezettség. 

Minőségi 

linearitás, 

dichotómia 

Lineáris, de érdemes dichotóm módon kezelni, mert az 

egyes konferenciák és kiadványok minősége érdemlegesen 

nem hasonlítható össze. (Például lehet félévente tartani 

olyan konferenciát, ahol a tagok bemutatják szakmai 

munkájukat, de ugyanígy lehet ilyet évente is.) Ugyanakkor 

a saját tagok számára lehetőséget nyújtó konferenciák és a 

kiadványok léte alapvetően segíti, hogy a tagok 

megismerjék egymás munkáit, illetve hogy segítségükkel 

szélesebb körhöz eljuttassák eredményeiket. 

Típusok és 

specifikumok 

A kiadványok vonatkozásában egyértelműen a humán 

szakterületeken tevékenykedő szakkollégiumok 

dominanciája látszik, amely valamelyest csökken a 

konferenciák tekintetében. Belső konferenciára vagy kötetre 

a hallgatói válaszok alapján 27 szakkollégiumban 

bukkantunk, viszont olyanra, ahol mind a két forma létezik, 

csak 9-ben. 

Kiválósági mutató Javasolt, dichotóm módon, legalább egyik vagy másik 

megléte alapján.  

Megfontolások A szakkollégiumok több olyan konferenciát is szerveznek, 

amelyen meghívott előadók szerepelnek. A 

tudástranszfernek nyilván ez is fontos terepe, hiszen tagjaik 

szakmai tájékozottságát segíti elő, ugyanakkor e mutatóval 

inkább a belső szakmai életet kívánjuk megragadni, illetve 

a szakkollégiumban keletkezett tudás disszeminációját. 

Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy vannak vegyes típusok, 
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amikor szakkollégisták és külső szakemberek is előadnak, 

tanulmányt írnak. Véleményünk szerint ezeket 

mindenképpen figyelembe kell venni, sőt gyakorlatilag ez a 

legüdvözítőbb forma. 

Javaslatok Mind az általános, mind a kiválósági mutatóba 

beépítendőnek tartjuk. 
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Megfelelő minőségbiztosítási rendszer megléte 

Megfelelő 

minőségbiztosítási 

rendszer megléte 

Lásd bővebben A szakkollégiumok minőségbiztosítási 

rendszerei című fejezetben (169. oldal). 

 

Gyűjtési módszer Az intézményektől alapszinten begyűjthető. 

Rendelkezésre 

állás 

A kutatás során ezzel kapcsolatban nemcsak az intézményi 

adatbázist tekintettük mérvadónak, hanem a 

dokumentumok elemzéséből nyert információkat is, főként 

a minőségbiztosítási folyamat egészének megismerését 

vártuk az SZMSZ-ektől, szakmai szabályzatoktól. 

Ugyanakkor ezek a dokumentumok elsődlegesen a hallgatói 

értékelésről nyújtottak információt, míg a kurzus- és az 

oktatói értékelés folyamatai rejtve maradtak. Arról, hogy 

ezek a folyamatok jelen vannak-e a szakkollégiumban, 

elsődlegesen a tagi, a kurzus- és az oktatói nyilvántartások 

árulkodnak. A későbbiekben egyszerűbbnek tűnik a 

nyilvántartások megléte helyett a minőségbiztosítási 

elemek értékelését végző fórumra és az értékelésre 

fordított időre koncentrálni. 

Minőségi 

linearitás, 

dichotómia 

Dichotóm. Mivel a minőségbiztosítás folyamatának egésze 

esettanulmányokat igényelne,érdemes csak az alapvető 

elemek megvalósulására koncentrálni a szakmai életben (a 

nem szakmai célok heterogenitása és nem standardizálható 

megvalósításai miatt ezek minőségbiztosítási rendszerei 

nehezen mérhetőek, és jellemzően nincsenek is ilyenek a 

szakkollégiumokban). A szakmai munka 

minőségbiztosításának három alapelemét különböztethetjük 

meg: a tagi teljesítményeknek, a kurzusok színvonalának, 

valamint az oktatók munkájának az ellenőrzése. Ezek 

szükséges feltételekként jelennek meg a szakmai munka 

minőségének biztosítása érdekében, de visszacsatolás 

nélkül nem képeznek rendszert. A folyamat egy következő 

szintje a szakkollégiumi nyilvántartások megléte és 

kezelése, amellyel az alapelemek meglétét árnyalni lehet. 

Kutatásunk elsődlegesen ezt vizsgálta. Amennyiben az 

adott témákon belül minőségi adatokat is nyilvántartanak 

(kurzusok végzése, kurzus tematikája stb.), akkor azt 

valószínűsítettük, hogy az adott alapelem ellenőrzése 

megvalósul. 

Típusok és 

specifikumok 

A három elem közül a tagok teljesítményének ellenőrzése 

minden ténylegesen szakkollégiumként működő 

szervezetben valamilyen szinten jelen van, hiszen a 

szakmai teljesítményhez kötött a tagság 
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meghosszabbítása. A kisegyetemi, felülről szerveződő 

típusok esetében az oktatói értékelés a jobban adatolt, míg 

az egyesületi típusú, alulról szerveződő szakkollégiumokban 

a kurzusértékelés szempontjából tartanak nyilván több 

adatot. Amennyiben kritériumként azt tekintjük, hogy a 

három különböző elemből legalább kettő megvalósuljon, 

akkor a szakkollégiumok bő három negyede elemi szinten 

teljesíti ezt a kritériumot. 

Kiválósági mutató Javasolt megvizsgálni, hogy a három elemből (tag, kurzus, 

oktató szakmai minőségének mérése) legalább kettő 

megtalálható-e. 

Megfontolások Sok esetben az a benyomásunk, hogy csak az adatgyűjtés 

történik meg (tagok beszámolóinak a megírása, oktatói 

munka véleményezése), ugyanakkor az adatok valódi 

értékelése, valamint az értékelés eredményeinek 

gyakorlatba ültetésének kidolgozott folyamata hiányzik. 

Javaslatok Mind az általános, mind a kiválósági mutatóba 

beépíthetőnek tartjuk. 
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Túljelentkezés (jelentkezők száma/felvettek száma) 

Túljelentkezés 

(jelentkezők 

száma/felvettek 

száma) 

Lásd bővebben A szakkollégiumi felvételi rendszer című 

fejezetben (134. oldal). 

 

Gyűjtési módszer Az intézményektől problémamentesen begyűjthető. 

Rendelkezésre állás Mivel a szakkollégiumi forma mindenütt megfigyelhető 

eleme, hogy tagsággal rendelkezik, és a tagok felvételi 

eljárás során nyerik el azt, mindenhol van felvételi 

eljárás. Ennek dokumentáltsága alapvetően jó, bár 48-

ból 5 szakkollégium nem szolgáltatott adatokat a 

felvételivel kapcsolatos számaikról. 

Minőségi linearitás, 

dichotómia 

Lineáris, feltételezve, hogy ha a jelentkezők minél 

nagyobb köréből válogathatnak a szakkollégiumok, akkor 

könnyebben megtalálják a szervezet céljainak megfelelő 

tehetségeket. Másrészt a jelentkezések száma a 

szakkollégium hírnevét is jelzi. 

Típusok és 

specifikumok 

A szakkollégiumi típusok között igazán lényeges 

különbséget nem találunk. Az egyesületi típusba 2,03-

szoros, a kisegyetemi és a fenntartói típusba 1,44-szeres, 

illetve 1,35-szörös volt a túljelentkezés 2010-ben. 

Kiválósági mutató Javasolt. Mivel a jelentkezések száma a rekrutációs 

bázisban a szakkollégium elismertségét, kiválóságát jelzi, 

egy kiváló szakkollégium esetében legalább az 1,5-szeres 

túljelentkezést szükségesnek tartjuk. Ezt az adatot a 

szolgáltatók 38%-a teljesíti. 

Megfontolások Természetesen a felvételizők száma nem pusztán a 

szakmai munka minőségén múlik, hanem legalább 

ennyire fontosak a szakkollégiumok közéleti 

tevékenységei, a rekrutációs bázis számára szervezett 

programok minősége, a megfelelő marketing. Ráadásul 

ezek önálló mérésére nincs lehetőség. 

Javaslatok Mind az általános, mind a kiválósági mutatóba 

beépítendőnek tartjuk. 
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Közéleti tevékenység 

Közéleti 

tevékenység 

(van/nincs) 

Lásd bővebben A szakkollégiumi tagság járulékos hatásai 

című fejezetben (178. oldal). 

Gyűjtési módszer Az intézményektől nehezen s csak részben szerezhető be. 

Rendelkezésre állás A kutatás során 1-2 kivétellel szolgáltattak arról adatot a 

szakkollégiumok, hogy végeznek-e közéleti 

tevékenységet. Négy kivételével pedig van a közéletet, 

társadalmi felelősségvállalást valamilyen formában célzó 

programjuk. 

Minőségi linearitás, 

dichotómia 

Dichotóm. Elsődlegesen azt tartanánk megismerendőnek, 

hogy a szakkollégium mint közösség az akadémiai 

szférán kívüli világra milyen jellegű hatást gyakorol, 

végez-e önkéntes munkát, tudományos 

ismeretterjesztést, megnyilvánul-e társadalmi 

kérdésekben, fel tud-e mutatni kulturális vagy egyéb 

tevékenységet. 

Típusok és 

specifikumok 

Adataink alapján nem találtunk sem egyik, sem másik 

dimenzióban, sem összességében a szakkollégium-

típusok  között különbséget abban a tekintetben, hogy 

végeznek-e közéleti tevékenységet. 

Kiválósági mutató Javasolt. Ugyanakkor érdemes lenne ezt differenciáltan 

kezelni, ami vélhetően csak a közéleti programok írásos 

bemutatásával lehetséges. Ezért inkább javasoljuk, hogy 

a kiváló szakkollégiumoknak legalább egy ilyen közéleti 

programot kötelezően vállalniuk kelljen, így ezek írásos 

ellenőrzése a pályázati értékelés során megtörténne. 

Megfontolások Nyilvánvalóan a válaszadók közéleti programnak 

tekintenek egy beszélgetést a vízszennyezésről, 

miközben a globális környezeti problémákról rendezett 

hetenkénti előadásokból álló sorozat is csak egy közéleti 

programként jelenik meg. Ezért szükséges a programok 

leírásával rendelkezni. 

Javaslatok Mivel a szakkollégiumi mozgalom egyik alapértéke jelenik 

meg e mutató kapcsán, javasoljuk, hogy az általános 

mutatóban jelenjenek meg az egyes dimenziók, de a 

kiválósági mutató esetében a program megvalósításának 

leírására legyen szükség. 
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Bejáró tagok aránya 

Bejáró tagok 

aránya 

(bejáró 

tagok/tagság) 

Lásd bővebben A szakkollégiumi hallgatók alapvető jellemzői 

című fejezetben (53. oldal). 

 

Gyűjtési 

módszer 

Az intézményektől problémamentesen beszerezhető. 

Rendelkezésre 

állás 

Mivel minden szakkollégium vezet tagi nyilvántartást, ez az 

adat mindenütt rendelkezésre áll. 

Minőségi 

linearitás, 

dichotómia 

Alsó-felső korlátú. A bejáró tagok jelenléte jelzi, hogy a 

szakkollégiumban olyan szakmai munka zajlik, amelyért 

érdemes a tagsággal járó kötelezettségeket vállalni, és nem  

a szálláshely az egyedüli motiváció. Azaz a 0%-os értékkel 

szereplő szakkollégiumok esetében feltételezhető a 

diákotthon jelleg, ezzel szemben ha a tagság 100%-a bejáró, 

akkor az azt jelenti, hogy a szakkollégiumnak nincs 

férőhelye, így az együttlakás nem valósul meg, ami gátolja a 

szakkollégiumi forma létrejöttét. 

Típusok és 

specifikumok 

A kisegyetemi és az egyesületi forma adatai gyakorlatilag 

azonosak. Az e csoportba tartozó szakkollégiumok majd 

három negyedének van bejáró tagja, illetve a bejáró tagok 

aránya 42% körül mozog. A fenntartói típusúak közül csak 

minden második rendelkezik bentlakó hallgatóval, az e 

típusba tartozó szakkollégisták negyede sem bejáró. A 

mintánkba kerülő szakkollégiumok két harmada felel meg 

ennek a kritériumnak. 

Kiválósági 

mutató 

Javasolt. Mind a diákotthon jellegű, mind az együttlakhatást 

nem biztosító szakkollégiumokkal szemben irreális 

feltételezni, hogy a kiválósághoz szükséges tevékenységeket 

el tudják látni. 

Megfontolások Érdemes a fentieknél is szigorúbban meghúzni a határt, 

például, ha a bentlakók-bejárók aránya az 1:3 arány alá 

süllyed, akkor az együttlakást jelentő helyszín vélhetően 

nem tud a szakkollégium bázisául szolgálni, így az 

együttlakás mint a működés katalizátora nem valósul meg. 

Javaslatok Mivel a szakkollégiumi mozgalom egyik alapértéke jelenik 

meg e mutató kapcsán, javasoljuk, hogy az általános 

mutatóban jelenjenek meg az egyes dimenziók, de a 

kiválósági mutató esetében a program megvalósításának 

leírására legyen szükség. 



 

204 
 

Minősített oktatók aránya – egyetemi oktatók száma 

Minősített oktatók 

aránya 

(PhD-vel 

rendelkező 

oktatók/összes 

oktató) 

egyetemi oktatók 

száma 

Lásd bővebben A képzés szakmai háttere, az oktatók 

összetétele című fejezetben (97. oldal). 

 

Gyűjtési módszer Az intézményektől nehezen beszerezhető. 

Rendelkezésre állás Oktatóik tudományos fokozatáról a szakkollégiumoknak 

alig több mint fele vezet nyilvántartást saját bevallásuk 

szerint. Amennyiben konkréten kérdeztük például a PhD-

fokozattal rendelkezők számát, úgy ennél is kevesebben 

tudtak pontos választ adni. 

Minőségi linearitás, 

dichotómia 

Felülről korlátos. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a 

szakkollégium tanárai körében ne csak PhD-vel 

rendelkező oktató, hanem egyetemi tanár is legyen, 

ugyanis az akadémiai szférában megszerzett rang 

előforrásokhoz való hozzáféréssel is együtt jár. 

Ugyanakkor érdemes vizsgálni, hogy a képesítéssel 

rendelkező oktatók aránya miként befolyásolja, hogy a 

szakkollégisták milyennek ítélik képzésüket. Kis 

elemszámú adataink alapján úgy tűnik, hogy a PhD-vel 

rendelkező oktatók aránya semmilyen befolyással nincs 

arra, hogy a szakkollégisták milyennek ítélik a kurzusok 

színvonalát, az egyetemi oktatók hatása pedig alig 

érzékelhető. 

Típusok és 

specifikumok 

Adataink alapján a minősített oktatók és egyetemi 

tanárok aránya – nem meglepő módon – a kisegyetemi 

képzésben a legmagasabb, átlagosan 69%, illetve 21%, 

ezzel szemben az egyesületiek esetében 49%-ot és 9%-

ot mértünk, míg a fenntartóiaknál 59%-ot, illetve 7%-ot. 

Kiválósági mutató A PhD-vel rendelkező oktatók esetében nem lehet olyan 

minimális arányszámot meghatározni, amely fölött a 

szakmai munka minőségében jelentős változás állna be. 

Véleményünk szerint ennek oka, hogy a szakkollégiumok 

különböző tudományterületeken működnek, és sem a 

gazdasági, sem a műszaki képzésben a PhD-vel 

rendelkezők nem oktatnak magasabb színvonalon a piaci 

szereplőkhöz képest. Ezért az egyetemi tanárok számát 

javasoljuk beépíteni a minőségi mutatók közé, 

kritériumként a tanévenként két különböző, legalább két 
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egyetemi tanár oktatómunkáját elvárva. Mintánkban ezt 

a kritériumot 27% teljesíti. 

 

Megfontolások Fontosnak tartjuk, hogy a szakkollégiumok ne pusztán 

egy egyetemi tanárral álljanak kapcsolatban, azaz 

diverzifikált kapcsolataik legyenek az akadémiai 

szférával, amely a működési stabilitást is jobban 

biztosítja. 

Javaslatok Javasoljuk mind a PhD-vel rendelkezők, mind az 

egyetemi tanárok számának gyűjtését, a más hátterű 

oktatókkal együtt. Az egyetemi tanárok számát dichotóm 

változóként javasoljuk beépíteni a kiválóságot mérő 

eszközök közé úgy, hogy azok a kollégiumok teljesítik a 

kritériumot, ahol legalább két egyetemi tanár oktatott az 

elmúlt tanévben. 
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Oktatók diverzitása 

Oktatók diverzitása 

(hány szférából 

rekrutálódtak az 

oktatók?) 

 

Lásd bővebben A képzés szakmai háttere, az oktatók 

összetétele című fejezetben (97. oldal). 

Gyűjtési módszer Az intézményektől nehezen beszerezhető. 

Rendelkezésre állás Az oktatók foglalkoztatóiról a szakkollégiumok hat tizede 

vezet nyilvántartást saját bevallásuk szerint. 

(Tapasztalatunk, hogy amennyiben konkrétumot 

kérdezünk, úgy ennél kevesebben tudtak pontos választ 

adni.) 

Minőségi linearitás, 

dichotómia 

Lineáris. Alapvetően hasznosnak tartjuk, ha az oktatók 

nem egy, hanem több helyről rekrutálódnak. Alapvetően 

hat területet tudunk elkülöníteni. A tudományos szférán 

belül: 1) a munkáltató a szakkollégium; 2) a munkáltató 

az anyaintézmény; 3) a munkáltató más intézmény a 

tudományos szférában. Ezenkívül az oktató érkezhet: 4) 

az állami-közigazgatási; 5) a piaci; 6) a nonprofit 

szférából. 

Típusok és 

specifikumok 

Alapvetően megállapíthatjuk, hogy általában kevés 

szférából – pontosabban döntően a tudományos szférából 

– érkeznek oktatók, ezalól a társadalmi és gazdasági 

területen működő szakkollégiumok jelentenek kivételt. 

Kiválósági mutató Nem javasoljuk beépítésre, a kurzusok színvonalával nem 

mutat összefüggést, hogy hány területről érkeznek 

oktatók. Mivel a tudományos szféra oktatói mindenütt 

jelen vannak, ez azt is jelenti, hogy a más szférából 

érkezők nem rontják az oktatás színvonalát. 

Megfontolások A különböző szakterületen mozgó szakkollégiumok 

számára eltérően fontosak a piaci, illetve az akadémiai 

kapcsolatok. Amennyiben csak a piaci szereplők és a 

kurzusok színvonalát hasonlítjuk össze, akkor annak 

mentén tapasztalunk összefüggést. Ugyanakkor nem 

lenne szerencsés az akadémiai utánpótlást nevelő 

intézetek szempontjából, ha minőségüket a piaci 

szférából érkező oktatók alkalmazásához kötnénk. 

Javaslatok Javasoljuk az oktatói diverzitás mértéke érdekében 

nyilvántartani az oktatók foglalkoztatóit, de nem 

javasoljuk ezt beépíteni a kiválóságot mérő mutatók 

közé. 
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A tagság részvétele szakkollégiumi projektben 

A tagság részvétele 

szakkollégiumi 

projektben 

(projektekben részt 

vevők/tagság) 

Lásd bővebben Az önkormányzatiság című fejezetben 

(114. oldal). 

 

Gyűjtési módszer Hallgatói felvételből megismerhető, az intézményektől 

problematikusan begyűjthető. Ráadásul alapvetően 

vitatható a projekt megfogalmazása. A kutatás során 

éppen ezért nem a tárgyán, tartalmán keresztül kívántuk 

definiálni, hanem a közös munkára, felelősségre 

helyeztük a hangsúlyt: Hallgatói tagok által koordinált 

projekt, amelynek szervezésében legalább 3 ember részt 

vesz. 

Rendelkezésre állás A szakkollégiumok nem tartanak minden projekt jellegű 

tevékenységet számon. Különösen problémás, hogy 

abban hányan vettek részt, főként hogy a mutató a 

duplikációk szűrését is igényelné. Éppen ezért e 

témakörben a hallgatói kérdőívre támaszkodtunk, és a 

menedzsmentismeretek gyakorlati alkalmazására 

koncentrálva a következő kérdést elemeztük: „Van-e 

(volt-e) olyan projekt, kutatás, működési terület, 

pályázat, amely megvalósításának személyesen felelőse 

vagy (voltál), és a munka során legalább három ember 

munkáját kellett koordinálnod?” Érdemes figyelembe 

venni, hogy minél hosszabb ideje szakkollégista valaki, 

annál nagyobb eséllyel volt már alkalma a koordinálásra. 

A fenti kérdésre igennel válaszolók átlagosan három, míg 

a nemmel válaszolók két éve szakkollégisták. 

Minőségi linearitás, 

dichotómia 

Lineáris. A teammunka, valamint a vezetői és a 

menedzsmentismeretek gyakorlati elsajátítása a tagság 

minél nagyobb körében megvalósítandó cél. 

Típusok és 

specifikumok 

A tagok válaszai megerősítették azt a sejtésünket, hogy a 

projektekben való részvétel az egyesületi típusban 

elterjedt, ezen szakkollégiumokból érkező válaszadók 

átlagosan 57%-ban koordináltak már teammunkát, míg 

ez a többi szakkollégiumban együttesen a 24%-ot sem 

éri el. 

Kiválósági mutató Gyakorlatilag e mutató kapcsán csak arra kapunk választ, 

hogy egyesületi típusú szakkollégiumról van-e szó, bár 

nyilván nem mindegy, hogy ez az egyesületi működés a 

tagok mekkora arányának bevonásával valósul meg. 

Ráadásul a mutató gyűjtése nagy nehézségekbe ütközik. 

Megfontolások A mutató kapcsán a legnagyobb probléma, hogy a 
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szakkollégiumok nem vezetnek a projektjeikről és azok 

résztvevőiről nyilvántartást, ráadásul számos olyan 

tevékenység van, amely spontán alakul ki. Egy ilyen 

adatgyűjtés épp a spontaneitást veszélyeztetné, főként, 

ha azt is meg kellene mondani, ki a projekt vezetője. 

Javaslatok Nem javasoljuk e mutató alkalmazását. 
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XVII.3. A puding próbája 

A mutatók tesztelésének igazi próbája a gyakorlat. A fentiek közül 10 

olyan kiválósági mutatónk van, amelyek esetében az intézményi kérdőív 

alapján el tudjuk dönteni egy adott szakkollégiumról, hogy teljesíti-e az 

adott kritériumot vagy sem. Ezek a következők: 

46. táblázat. A mutatószámokat teljesítő szakkollégiumok aránya 

Mutatószám tárgya A kritérium Kritériumot 

teljesítők 

aránya 

Egyetemi tanár Minimum 2 egyetemi tanár oktatóként 

tanévente 

27% 

Kutatási partnerek Legyen legalább egy kutatói partner 42% 

Túljelentkezés Minimum 1,5-szeres túljelentkezés 46% 

Egy szakkollégiumi kurzusra 

jutó tag 

15 fő/kurzus alatt 48% 

OTDK-eredmény Legalább 1 helyezés OTDK-n 53% 

TDK-dolgozatot írók aránya 

egy tanév alatt 

15% felett 53% 

Bejáró és bentlakó 

státuszúak 

Legyen mindkét típus  63% 

Egy szakkollégiumi kurzusra 

jutó oktató 

15 fő/oktató alatt 68% 

Minőségbiztosítási rendszer Minimum 2 elem ellenőrzése (tag, 

kurzus, oktató) 

77% 

Közéleti aktivitás56 Legalább 1 közéleti program 

megvalósítása 

88% 

Nagyon fontos megjegyeznünk, hogy ha egy szakkollégium az adott 

kritérium méréséhez szükséges adatokat nem bocsátotta 

rendelkezésünkre, akkor azt a kritériumot nyilvánvalóan nem tudta 

teljesíteni. Ennek alapján több olyan szakkollégium is van, amely több 

kritériumot is teljesíthet a valóságban. 

Megvizsgáltuk azt is, hogy a különböző típusú szakkollégiumok miként 

teljesítettek a kritériumok mentén. Azt tapasztaltuk, hogy a 8 kisegyetemi 

típusba tartozó szakkollégium átlagosan 6,4, az egyesületi típusba tartozó 
                                                           
56 Mint jeleztük, közéleti program és közéleti program között jelentős eltérések lehetnek 

mind témájukban, mind volumenükben, ezért a programok célja, hogy hozzájáruljanak a 

társadalmilag érzékeny felelős értelmiségiek kineveléséhez. A cél minőségi teljesítése és 

könnyű ellenőrzése okán javasoljuk, hogy a szakkollégiumi pályázatban lehessen (a 

kiváló szakkollégiumoknak kötelező legyen) egy közéleti programra is pályázni, amelynek 

két legfőbb értékelési szempontja legyen a szakkollégiumi tagok bevonhatósága, 

valamint aktivitáson alapuló reflektálás valamely társadalmi problémára. 
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25 kollégium 6,0 kritériumot teljesített, ezzel szemben a fenntartói 

típusba sorolhatóak átlagosan 3,6 kiválósági kritériumnak feleltek meg. 

A szakmai rend alapján a következő kép rajzolódik ki: 8,1 kritériumot 

teljesítettek azok a szakkollégiumok, amelyek végzettséget adó képzési 

rendszert működtetnek, a végzettséget nem adó szisztematikus 

rendszerben működők átlagosan 5,9 kritériumnak feleltek meg, míg a nem 

szisztematikus rendszerben működők 4,3 kritériumnak. Ennél némileg 

magasabb értéket mértünk a mintánkba kerülő 2, tutori rendszerben 

működő szakkollégiumban: 5,0. 

A 10 kritérium mentén a szakkollégiumok a következőképpen oszlanak 

meg: 

35. ábra. Hány kritériumot tud teljesíteni? – A kérdőívre válaszoló 

szakkollégiumok közül (db) 
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A lista élén elhelyezkedő három szakkollégium közé tartozik a nagy 

hagyományokkal rendelkező BCE Rajk László Szakkollégium, az ELTE Bibó 

István Szakkollégium, valamint a mindössze néhány éve alakult ELTE 

Illyés Sándor Szakkollégium. Vélhetően e körhöz tartozik az Eötvös József 

Collegium is, amelytől nem kaptunk adatokat a TDK-n való indulásokról és 

az OTDK-helyezésekről, de ismerve hagyományait, valószínűleg ezen 

kritériumokat is teljesíti. 
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Nagyon nehéz kérdés annak megállapítása, hány kritérium sikeres 

teljesítésénél húzható meg a kiválóság határa, különösen, ha figyelembe 

vesszük az adathiányokat. További probléma, hogy a kritériumrendszer 

erősen épít a TDK-mozgalomra mint az egyéni tehetséggondozásban való 

részvételre és az országos versenyeztetésre. Ugyanakkor a TDK-

mozgalom hagyományosan nem rendelkezik akkora presztízzsel a műszaki 

területen, mint másutt. Itt az utóbbi időkben a nagyobb fejlesztő 

versenyek nagyobb aktivitást generálnak. 

A műszaki szakkollégiumok adataink alapján jellemzően az 5-6 kritériumot 

teljesítők csoportjában találhatók, miközben a saját szakterületén több 

jelentős presztízzsel rendelkezik. Mindez azt mutatja, hogy a műszaki 

terület mérése érdekében vagy további mutatók bevezetésére, vagy a 

mutatók finomítására lehet szükség (például a TDK mellett a legfontosabb 

K+F versenyek beemelése). 

Éppen ezért a fenti megszorításokkal azokat a szakkollégiumokat mutatjuk 

be alfabetikus sorrendben, amelyeknek jó esélyeik lennének e 

kritériumrendszer alapján minden kritériumot teljesíteni (jelen kutatásban 

legalább 7 esetében megfelelnek). 

BCE EVK Szakkollégium                                                                                                                    

BCE Heller Farkas Szakkollégium                                                                                                                                                                                                                                  

BCE Rajk László Szakkollégium                                                                                                                                                                                                                                    

BCE Széchenyi István Szakkollégium                                                                                                                                                                                                                               

BCE Társadalomelméleti Kollégium                                                                                                                                                                                                                                 

Békefi Antal Szakkollégium                                                                                                                                                                                                                                       

Bethlen István Szakkollégium                                                                                                                                                                                                                                     

Biztonságpolitikai Szakkollégium                                                                                                                                                                                                                                 

DE Agrár- és Gazdálkodástudományi Centrum, 

Tormay Béla Szakkollégium                                                                                                                                                                                             

DE Pálffy István Színháztudományi Szakkollégium                                                                                                                                                                                                                  

DE Tudományegyetemi Karok Hatvani István 

Szakkollégium                                                                                                                                                                                                           

ELTE Bibó István Szakkollégium                                                                                                                                                                                                                                   

ELTE Eötvös József Collegium                                                                                                                                                                                                                                     

ELTE Illyés Sándor Szakkollégium                                                                                                                                                                                                                                 

ELTE Társadalomtudományi Szakkollégium                                                                                                                                                                                                                           

Kepes György Szakkollégium                                                                                                                                                                                                                                       

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium                                                                                                                                                                                                                               
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XVIII. Szakmapolitikai ajánlások, javaslatok 

XVIII.1. Rövid problématérkép 

A helyzetfeltáró tanulmány felhívta néhány olyan problémára a 

figyelmünket, amelyek kezelése meglátásunk szerint nagyban fokozhatja 

a szakkollégiumok működésének hatékonyságát. A felmerülő problémákra 

interjúalanyaink megoldási ötleteket is megfogalmaztak, amelyeket 

igyekszünk beépíteni javaslataink közé. 

A leginkább szembetűnő gond a szakkollégiumok gazdátlansága. Ez 

részben annak a helyzetnek a következménye, hogy gyakorlatilag 

önszerveződő alapon: vagy hallgatók, vagy egy-egy oktatói kör 

kezdeményezésére alakulnak meg. Az a furcsa helyzet áll elő, hogy egy 

zömében állami fenntartású rendszerben önszerveződő, civil, önálló 

csoportok jönnek létre, amelyek tulajdonképpen a „kormányzati – vagy 

egyetemi – kudarcokat” igyekeznek kezelni. Ez a nonprofit szervezetek 

létrejöttének egyik jól ismert oka,57 és önmagában nem jelent problémát, 

az önszerveződés folyamata remekül segíti a hiátusok betöltését. 

Ugyanakkor a felsőoktatási intézmények és a szakkollégiumok 

viszonya problematikus. 

Az egyetemek, főiskolák részben szervezeti egységükként tekintenek a 

szakkollégiumokra, részben valamilyen önálló, különálló szervezetként, 

amely az intézmény erőforrásait használja. A fenntartói szemlélet a 

szakkollégiumoknak az egyetemi bürokráciába, szervezeti rendbe 

való integrációját vonná maga után, ugyanakkor ezzel pontosan a 

szakkollégium méretéből, működésének módjából adódó előnyök 

kerülnek veszélybe. A kis méret, az innovációs potenciál, a rugalmas 

szervezeti formák, képlékeny felelősségi viszonyok nehezen illeszkednek a 

bürokratikus rendbe. Ez egyben azt is okozza, hogy a hivatalos egyetemi 

szabályozás és a szakkollégiumok belső szabályzatai rendszerint 

nincsenek összhangban egymással. 

A szakkollégiumi szervezeti formák (és így a szabályzatok is) sokkal 

gyorsabban és sűrűbben változnak annál, mint amit a hivatalos út 

rendszerint lehetővé tenne. 

A problémák újabb csoportja a finanszírozással, finanszírozhatósággal 

függ össze. A legnagyobb nehézségek az épület- és az infrastruktúra-

                                                           
57 Ld. a kormányzati kudarcok elméletét (Salamon, 1991). 
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fenntartás területén jelentkeznek. A fenntartás, illetve a fejlesztés a hazai 

kollégiumokhoz hasonlóan jelentős nehézségekbe ütközik. 

A másik problémás terület a szakmai, tartalmi tevékenységekre fordítható 

összegek ingadozása. A szakmai munkára fordított támogatás növelése is 

szükséges lehet, azonban összességében ez a tétel nem jelentős. A 

szakmai munka minősége viszonylag kevés többletforrás bevonásával is 

jelentősen javítható lenne. A pluszforrások előteremtése ugyanakkor piaci 

szereplők vagy magánszemélyek bevonásával is elképzelhető. Ez a 

gyakorlat létezik a szakkollégiumokban, sőt sokan hangsúlyozzák a diverz 

forrásstruktúra fontosságát a függetlenség, az autonómia megtartása 

érdekében. Ugyanakkor a többletforrások bevonásának lehetősége 

jelentősen különbözik a bölcsészeti vagy a gazdasági és a műszaki 

területek kollégiumai esetében. 

A támogatási összegek növelésének igényénél jelentősebb a 

kiszámíthatóság iránti igény. Nem arról van szó, hogy a szakkollégiumi 

munka teljes finanszírozását az államtól várják a kollégiumok, hiszen a 

felelős értelmiségi, közéleti nevelés, valamint a menedzsmentkészségek 

elsajátításának része a többletforrások bevonásának folyamata, a 

fundraising és a pályázatírás gyakorlata. Inkább egy viszonylag 

biztonságos, folyamatos alapműködés megteremtése lenne a cél. 

Ehhez kapcsolódóan nem biztosított az induló, fiatal szakkollégiumok 

támogatása sem. 

A minőségfejlesztéshez kapcsolódik, hogy a tagok szakmai 

szerepvállalását, konferenciákon való részvételét, külföldön való 

megjelenését a szakkollégiumok anyagilag nem tudják jelentősen 

támogatni, bár sok interjúban felmerült, hogy jó lenne, ha rendelkeznének 

ilyen forrásokkal, hiszen születnek olyan produktumok, amelyek méltóak 

lennének a külföldi megjelenésre is. 

A fenti problémákhoz kapcsolódóan négy területen fogalmaztunk meg 

ajánlásokat: 

A) A szakkollégiumokra vonatkozó törvényi szabályozás. 

B) A szakkollégiumok finanszírozása, a pályázati rendszer. A 

többlépcsős minősítési kritériumrendszerre a finanszírozással 

összefüggésben teszünk javaslatot. 

C) A szakkollégiumok nyilvántartása. 

D) A szakkollégium mint „hungarikum” népszerűsítése. 
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XVIII.2. A szakkollégiumokra vonatkozó szabályozás 

A szakértői interjúk során úgy találtuk, hogy a jelenlegi szabályozás 

interjúalanyaink többsége szerint többé-kevésbé megfelelő. 

A hatályos felsőoktatási törvény 66. §-a, illetve a diákotthonokról és 

kollégiumokról szóló rendelkezései lefedik a szakkollégiumok sajátosságát. 

Követelményként, alapkritériumként jelenik meg: 

1) a saját szakmai programmal való rendelkezés, 

2) az önkormányzatiság és az öntevékenység biztosítása, valamint 

3) a közéleti felelősségvállalásra nevelés mint cél. 

A szabályozásban kiemelten fontos, hogy mind a felsőoktatási fenntartású, 

mind a diákotthoni – egyházi vagy alapítványi működtetésű – 

szakkollégiumi tevékenységekre legyen mód, és lehetőséget teremtsen a 

szakkollégiumi formák jelenleg is tapasztalt sokszínűségének 

megőrzésére. Szintén kiemelten fontos, hogy a jelentős szellemi potenciált 

felszabadító öntevékenység, önszerveződés alapelvként való elismerése 

kerüljön be a szabályozásba. 

Az új felsőoktatási törvény koncepciója szerint a szakkollégiumok 

megjelennek az új jogszabályban is. 

A hatályos szabályozás másik eleme a Szakkollégiumi Kiválósági 

Központ cím koncepcióját vezeti be. Ezt jelenlegi formájában erősen 

problematikusnak tartjuk. 

Sem a 2009-ben a 66/A §-sal létrehozott, sem más többlépcsős minősítési 

kritériumrendszer bevezetését és ezáltal a szakkollégiumok intézményi 

besorolásként megjelenő minőségi megkülönböztetését nem övezi 

konszenzus a szakkollégiumok részéről. 

A 66/A §-ban lefektetett kritériumok többsége nincs tekintettel a 

szakkollégiumok méretéből és szakterületéből adódó különbségekre. A 

többletkritériumok csak az egyes intézménytípusokhoz, illetve 

tudományterületekhez kapcsolódó jellemzőket emelik ki, így nem lehetnek 

általánosan alkalmazott minőségi mutatók. 

o A Magyar Tudományos Akadémiához való kötődés kétségkívül fontos 

szempont a bölcsészet- és társadalomtudományok, illetve a 

természettudományok esetében. Ugyanakkor a műszaki-

informatikai, valamint a társadalom- és közgazdaság-tudományi 

területen a forprofit K+F műhelyekhez való kapcsolódás jelentős 
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szerepét tapasztaltuk, így az hasonlóan minőséget mérhet. A 

mutató tesztelése azt mutatta, hogy a formális akadémiai 

együttműködés nem jellemző, azt a forprofit cégekkel való képzési 

kooperáció is meghaladja, illetve a felsőoktatási intézményekkel 

való együttműködés jellegzetes. 

o A 80 százalékos minősített oktatói arány még az új felsőoktatási 

törvény koncepciójában a tudományegyetemekkel szemben 

megfogalmazott – kétharmados minimumot előíró – kritériumot is 

meghaladja, ezért nyilvánvalóan betarthatatlan egy intézményesen 

nem finanszírozott, önképzésre épülő képzési intézménytípus 

esetében. A minősített oktatók aránya mint kritérium nem veszi 

figyelembe a műszaki-informatikai, illetve a társadalomtudományi-

közgazdaság-tudományi területen a más területektől eltérő 

szakember minősítési jellemzőit. 

o A több tudományterületen való működés önmagában nem minőségi 

kritérium. 

Javasoljuk a szabályozást eltörölni és a minőségi, illetve méretbeli 

tényezőket – a pályázati vagy az akkreditációs rendszerben – a fentieknél 

szofisztikáltabb, objektív, összehasonlítható és valid minőségi mutatók 

alkalmazásával beépíteni. 

XVIII.2.1. A fenntartói szintű szabályozás 

A szakkollégiumok fenntartói szabályozásának nem alakult ki egységes 

gyakorlata. A szakkollégiumok szervezeti folyamatai részben gyorsan 

változnak, innovatívak, s igénylik a szervezeti és működési szabályzatok 

viszonylag gyakori módosításait. A legtöbb felsőoktatási intézményben 

ugyanakkor a szenátusnak kell jóváhagynia e szabályzatokat, ami 

jelentősen lelassítja, nehézkessé teszi a folyamatot. Megfontolandó olyan 

szabályozási szerkezet kialakítása, amelyben a szakkollégium 

SZMSZ-ének módosítására – a hallgatói önkormányzati, tanszéki, 

kisebb szervezeti egységek szabályzataihoz hasonlóan – a 

szakkollégium döntéshozó szerve jogosult. 

Az egyetemi tehetséggondozási rendszerekben a szakkollégiumok és más 

elemek rendszerint nem kapcsolódnak egymáshoz. Néhány felsőoktatási 

intézményben ugyanakkor elvárásként jelenik meg a szakkollégiumokkal 

szemben, hogy a TDK-k egyik legerősebb bemeneti oldalát alkossák. Az 

egyetemi szintű tehetséggondozásban érdemes lehet 

összekapcsolni a különböző elemeket, nem csupán az említett 
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elvárások szintjén, hanem olyan megoldásokkal, amelyek a 

feltételeket is megteremtik az ehhez hasonló elvárások 

teljesítéséhez. 

Nagyon jó példa erre a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja 

(DETEP), amelyben a hallgatók tutorálási lehetőséghez jutnak, extra 

kurzusokat végezhetnek el – ugyanakkor alapvetően egyéni tanulmányi 

utakra épül –, és a jól teljesítő hallgatók akár a köztársasági ösztöndíjjal 

összevethető mértékű ösztöndíj-kiegészítést kaphatnak. A DETEP egyik 

bemeneti oldalát a szakkollégiumok jelentik, azaz akit felvesznek a 

szakkollégiumba, az automatikusan jogosult a programban való 

részvételre is.58 

XVIII.3. Finanszírozás 

A forrásigény nagysága és az eltérő szabályozási környezet miatt a 

szakmai programok finanszírozását és az infrastrukturális beruházásokat, 

valamint a szálláshelyfenntartást külön kell kezelni. 

XVIII.3.1. Szakkollégiumi programok, szakmai tevékenységek 

finanszírozása 

Javasoljuk az átlátható, évente azonos időben, azonos (az inflációt 

követő) kerettel megjelenő, egységes pályázati rendszer fenntartását a 

szakmai programokkal kapcsolatos célok támogatására, amelyre minden 

szakkollégium pályázhat. Azaz a felsőoktatás törvény 2009-es 

módosításával létrehozott két különálló keret egyesítését és egységes 

pályázati rendszer működtetését. 

Az egy pályázati kiírás mellett szóló érvek: 

 Az egységes pályázati keret esetében alkalmazhatók a minőségi 

kritériumok. 

 Nem fordulhat elő, hogy valamelyik kereten maradvány, másikon 

túljegyzés keletkezik, ezáltal a támogatás zökkenőmentes 

biztosítása csorbul. 

 Jelentősen csökkenti mind az állami adminisztráció szükségét, mind 

a szakkollégiumok pályázatírásra fordítandó idejét. 

Javasolt bírálati szempontok, kategóriarendszerek: 

                                                           
58 A programról bővebben: http://www.unideb.hu/portal/hu/detep 

http://www.unideb.hu/portal/hu/detep
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Az egy pályázati rendszeren belül javasoljuk méret, kimeneti 

teljesítménymutatók, valamint a pályázati program alapján besorolni a 

szakkollégiumi pályázatokat, illetve a pályázható összegeket (sávokat). 

Alapvetően 3 sávos (maximum pályázható összeget meghatározó) 

rendszert javaslunk: 

1. Az első sávot úgy érdemes kialakítani, hogy gyakorlatilag minden 

szakkollégium bármely szakmai, közösségi programját tudja 

támogatni minimális összeggel (maximum 1 millió Ft). Ebben a 

sávban tulajdonképpen a szakmai program és a költségvetés 

benyújtása elegendő, ennek megfelelősége esetén a pályázó 

kollégiumok egy létszám alapján meghatározott fix összeget (pl. 10 

000 Ft/fő), de maximum 1 millió Ft támogatást kaphatnak. Ez 

biztosítaná az alakuló, még nem akkreditált vagy fiatal 

szakkollégiumok támogatását és a működés minimális feltételeinek 

biztosítását. A támogatási összeggel a pályázóknak természetesen el 

kell számolniuk a programidőszak végén, a megvalósult programok 

és azok résztvevői számának dokumentálásával. 

2. A második sávban az akkreditált szakkollégiumok pályázhatnának 

szakmai programjaikkal, projektjeikkel (maximum 3 millió Ft). 

Ennek a sávnak a projektfinanszírozás lenne a fókuszában. 

3. A harmadik sáv maximumára a minőségi kimeneti mutatóknak 

megfelelő, illetve részletes empirikus kutatási tervet benyújtó 

szakkollégiumok pályázhatnának (maximum 6 millió Ft). 

A javasolt minőségi mutatók: 

 Egy kurzusra jutó hallgatók átlagos száma: maximum 15 fő. 

 A tagság meghatározott arányban vesz részt tutori képzésben. 

 A tagság minimum 15%-a részt vett idegen nyelvű szakmai 

kurzuson a pályázat benyújtását megelőző tanévben. 

 Legalább három különböző területtel áll intézményesített oktatási 

vagy kutatási kapcsolatban az alábbiak közül: 

o más szakkollégiumok; 

o anyaintézményen kívüli egyetemek; 

o MTA kutatóintézete vagy költségvetési kutatóintézetek; 

o forprofit K+F műhelyek, kutatóintézetek, gyakorlati helyek; 
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o nonprofit K+F műhelyek, kutatóintézetek, gyakorlati helyek. 

 A támogatási időszakkal megegyező időtartamú, a pályázat 

benyújtását megelőző hosszabb periódusban az aktív hallgatók 

15%-a rendelkezett tudományos publikációval. 

 A szakkollégisták minimum 15%-a indult TDK-n vagy más egyetemi, 

helyi szintű, az adott képzési területen releváns versenyen. 

 A szakkollégisták OTDK-n vagy más, az adott képzési területen 

szervezett versenyen releváns helyezéseket értek el. 

 A szakkollégium szakmai munkája terjesztésének mutatói 

megfelelőek (konferenciát szervez, saját kiadvánnyal rendelkezik). 

 A szakkollégiumnak van minőségbiztosítási rendszere, amelyben 

legalább két elem megtalálható az alábbiak közül: 

o kurzusokra vonatkozó értékelés; 

o személyre szóló oktatói értékelés; 

o személyre szóló közösségi értékelés (pl. beszámoló alapján). 

 Legalább kétszeres volt a túljelentkezés az előző tanév felvételi 

eljárása során. 

 Van társadalmi felelősségvállalást elősegítő projekt (önkéntes 

program, valamilyen közéleti szerepvállalás: társadalmi célú, a 

szakkollégium tagságán kívüli célcsoportot célzó projekt). 

Kiemelten fontos, hogy az induló, 3-4 évesnél fiatalabb (maximum 3 teljes 

tanévvel rendelkező) szakkollégiumok is támogatáshoz juthassanak, azaz 

a „régi nagy öregekkel” bírálatukban – az első sávig pályázott összeg 

erejéig – kedvezményes elbírálásban részesüljenek. 

XVIII.3.2. Javasolt ütemezés 

Javasoljuk, hogy a pályázat kiírása és a szerződéskötések, valamint az 

elszámolás a tanév ciklusához jobban alkalmazkodjon, azaz a pályázatok 

április-májusban kerüljenek kiírásra, a támogatásról hozott döntés pedig 

szülessen meg szeptemberig, hogy a nyertes pályázók tervezhessenek az 

összegekkel. 
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XVIII.3.3. Javasolt éves költségkeretek 

Az eddigi legmagasabb, 2007. évi támogatási keretösszeg 50 millió Ft 

volt, amely 28 szakkollégium támogatására volt elegendő. A támogatási 

összeg 2010-re 18 millió Ft-ra csökkent. Azóta a szakkollégiumok száma 

növekedett, továbbá több alternatív pályázati lehetőség megszűnt. 

Mindezek alapján a 2013-as költségvetési évtől a szakkollégiumi célokra 

szánt összeg növelésére van szükség. Azaz a 2007-es bázisévből kiindulva 

50 millió Ft-ot meghaladó összegre lenne igény. 

A pályázó intézmények száma az elmúlt időszakban jellemzően 30–40 

volt, a nyertesek száma 8–25 között mozgott. 

A folyamatos szakmai működéshez minden jelentősebb szakmai munkát 

felmutató szakkollégium támogatására szükség lenne. 

Az eddigi pályázati rendszer a kurzusszervezéshez, kis értékű 

eszközbeszerzéshez és disszeminációs, közösségi tevékenységek 

lebonyolításához biztosított támogatást. A kérdőívek tapasztalatai alapján 

jelenleg a folyamatos adminisztráció fenntartása, a nagyobb, empirikus 

kutatások megvalósítása, valamint a kiadványok elkészítésének területén 

van jellemző forráshiány. 

A pályázati célok alapján egy kisebb és szűkebb szakmai programmal, 3–5 

kurzus megvalósításával pályázó szakkollégium éves támogatási igénye 

0,5–3 millió Ft közé, egy nagyobb, kiváló szakmai programot és 

kutatásokat is felmutató, 5–10 kurzus beindítását és véghezvitelét ígérőé 

0,5–6 millió Ft közé tehető. 

30 db, átlagosan 1,5 millió Ft-os, és 10 db, átlagosan 4 millió Ft-os 

nyertes pályázattal számolva az éves szakkollégiumi pályázati keret 

költségigénye 85 millió Ft. Ez több, mint az eddigi éves keret, de 

nagyságrendileg nem haladja meg azt. 

Az elmúlt években alakult szakkollégiumok beindulása, működése 

esetében ez az összeg tovább növekedhet. 

A fenti költségigény mellett fontos érv, hogy ekkora szakkollégiumi 

támogatáshoz az intézmények önkéntes munkával, egyéb források 

bevonásával kétszeres, háromszoros értéket is hozzáadnak. 

XVIII.3.4. Infrastruktúra fejlesztése 

A kollégiumi férőhelyek bővítésére az elmúlt időszakban nem volt 

költségvetési forrás. A férőhelybővítés jellemzően PPP-konstrukciókban 
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zajlott az elmúlt évtizedben, amelyek többsége az intézmények 

szempontjából nem volt sikeres. Az európai uniós társfinanszírozott 

pályázatok (ERFA) nem teszik lehetővé a szálláshelyek bővítését. 

Mindezek alapján férőhelybővítésre csak költségvetési forrás vagy a 

felsőoktatási intézmények saját bevétele szolgálhat támogatásul. 

Mindenképpen javasolható egy felmérés elkészítése (az intézményi 

akkreditáció keretében) a kollégiumi, azon belül a szakkollégiumi 

férőhelyek és a kollégiumi közösségi funkciók ellátására alkalmas 

helyiségek (például tantermek, könyvtárszoba stb.) állapotáról, és ez 

alapján a felsőoktatási kollégiumhelyek bővítésére, felújítására szóló 

célzott pályázat kiírása. 

Egy ilyen kollégiumi program indítása keretében a szakkollégiumoknak 

szálláshelyet biztosító kollégiumok és diákotthonok előnyben részesítését 

javasoljuk. 

XVIII.3.5. Épületfenntartás (szálláshely) finanszírozása 

Az épületfenntartás, szálláshely biztosítása jelenleg a kollégiumi 

normatíva terhére történik. A 2011. évi költségvetésben a kollégiumi-

diákotthoni elhelyezés normatívája 116 500 Ft/év, a hallgatók 

felhasználása szempontjából ezt kiegészíti a lakhatási támogatás 

normatívája, amely 60 000 Ft/év. Az általános – mind a kollégiumokkal, 

mind a szakkollégiumokkal kapcsolatos tapasztalat alapján – a kollégiumi 

normatíva és a szállást igénybe vevő hallgatói hozzájárulás együttesen 

sem elegendőek a színvonalas szálláshely biztosításához. 

A hallgatók szállástámogatási rendszerére vonatkozó javaslattétel 

azonban meghaladja a szakkollégiumi kutatás kereteit. 

XVIII.4. Nyilvántartás 

Javasoljuk az Oktatási Hivatal által vezetetett nyilvántartás felülvizsgálatát 

és a nyilvánvalóan csak szálláshelyként működő kollégiumok törlését a 

listáról. A szakkollégiumként való elismerés és nyilvántartásba vétel 

alapjának az alábbi két feltétel bármelyikének való megfelelést 

javasoljuk: 

1) A szakkollégiumi akkreditációs bizottság döntése alapján akkreditált 

szakkollégiumok nyilvántartásba vétele. 
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2) A felsőoktatási törvény által megfogalmazott célok egyszerű 

mutatóinak vagy azok többségének való megfelelés alapján 

nyilvántartásba vétel az Oktatási Hivatal által lefolytatott eljárás 

keretében. 

Javasoljuk egy „alakuló szakkollégium” kategória bevezetését a 

nyilvántartásban is. Alakuló szakkollégium az akkreditációs bizottság 

döntése vagy a felsőoktatási törvény által meghatározott kritériumok 

részleges megfelelése alapján vehető nyilvántartásba, amennyiben az 

intézmény megalakulásától maximum 3 teljes tanév telt el. E 

minimumkritériumok: a szervezet rendelkezik hallgatói tagsággal és 

szakmai programmal, valamint önkormányzattal (akár érdekképviseleti 

jellegű, akár a szakkollégium legfőbb döntéshozó és működtető szerveiről 

van szó). 

XVIII.5. A „szakkollégium mint hungarikum” 

Az egységes hármas célra és a bentlakó közösségre épülő szakkollégiumi 

modell mint hungarikum elismerését javasoljuk a hungarikumokról szóló 

törvény keretében. 

XVIII.5.1. A szakkollégiumok népszerűsítése 

A külső források bevonása, valamint a felsőoktatási intézmények és 

szakkollégiumaik viszonyának rendezése érdekében érdemes a 

szakkollégiumi formát népszerűsítő, különböző csoportokat célzó 

kampányokat, tevékenységeket beindítani. 

A) Javasoljuk egy a szakkollégiumokat népszerűsítő kampány elindítását, 

amelynek célja, hogy a széles közönség és a munkaerőpiac szereplői 

tudomást szerezzenek a szakkollégiumi képzés előnyeiről, a 

területükön működő szakkollégiumokról. 

B) Javasoljuk, hogy az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a 

felvi.hu-n, illetve az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a saját 

honlapján alakítson ki linkgyűjteményt a szakkollégiumok honlapjára 

mutató linkekből. 

C) Javasoljuk egy a szakkollégiumokat bemutató, illetve azok 

eredményeiből válogató kötet megjelentetését 2-3 éves gyakorisággal. 

Ez kapcsolódhat a felvi.hu szakkollégiumi oldalához is. 
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D) A felsőoktatási intézmények, szakkollégium-fenntartók és 

szakkollégiumok kezdjenek a felsőoktatási intézményeken belül a 

szakkollégiumokat ismertető munkába. Ehhez, illetve a felvételi 

kampányok folytatásához a szakkollégiumok és a fenntartók kapjanak 

támogatást tréningek, konzultáció, honlapszerkesztés stb. formájában. 

Ennek részeként javasoljuk, hogy készüljenek felsőoktatási intézményi 

szakkollégiumi profilok, amelyek az adott intézmény szakkollégiumait 

mutatják be magyar és angol nyelven. 

Készítette: Gerő Márton, Demeter Endre, Horzsa Gergely 
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