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TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰSZAKI KÉPZÉSI 

TERÜLETRŐL LEMORZSOLÓDÓ HALLGATÓK ÉS A 

LEMORZSOLÓDÁS JELLEMZŐI20 

Vincze Szilvia 
Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Pedagógiai Intézet 

A kutatás módszerei 
 

 

Kutatásunkban a NymE Savaria Egyetemi Központ Természettudományi és Műszaki Karáról21 

2006 szeptemberétől 2015 augusztusáig lemorzsolódókat vizsgáltuk. A vizsgálat célja a 

lemorzsolódás okainak a feltárása. 

Feltételezésünk szerint a lemorzsolódás okai két nagy szegmenshez kapcsolhatók. Az 

egyik szegmenst a munkaerőpiac, a másikat pedig a tanulmányok alkotják. Kutatásunkhoz két 

adatforrást használtunk fel, nevezetesen: a Neptun (elektronikus tanulmányi) rendszert és 

magukat a lemorzsolódó hallgatókat. Első körben a Neptun rendszerből készítettünk adatbázist, 

amely a 2006 szeptemberétől 2015 augusztusáig a Karon nyilvántartásban levő 1732 hallgató 

adatait (pl. személyi háttéradatok, képzési jogviszony kezdete, vége, a hallgatói jogviszony 

létrejöttének oka, tanulmányi átlag) tartalmazta szemeszterenkénti22 bontásban. A rendszerben 

regisztrált hallgatók közül az átvétellel, felvétellel, illetve képzésváltással hallgatói 

jogviszonyba került, nem vendéghallgató, alapszakos hallgatókat23, majd pedig a 

természettudományi és a műszaki képzési területhez tartozó tanulmányokat folytatókat emeltük 

ki24. Az így szűkített adatbázis 1670 biológia, fizika, kémia, földrajz, környezettan, matematika, 

illetve ipari termék- és formatervező, műszaki menedzser alapszakos hallgató adatait 

tartalmazza. Ez az adatsor tette lehetővé a lemorzsolódók azonosítását. 

A második információforrást a fenti adatbázisból kinyert lemorzsolódó hallgatók egy 

szűkebb csoportja alkotta. A lemorzsolódóként azonosított hallgatói populáció – nemek, 

szakok, tagozatok, elbocsátás éve szerint arányos25 – közel harmadát (29 %-át) választottunk ki 

                                                           
20 A kutatás a TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0014 „DUÁLGÉP” – A szombathelyi duális gépészmérnöki 

képzés fejlesztése, együttműködve a kiemelt járműipari központ gazdasági hálózatával c. projekt keretében 

készült. 
21 2008-ig Berzsenyi Dániel Főiskola Természettudományi Kar. 
22 Összesen 14 090 szemeszter. 
23 Azaz kizártuk azokat, ahol a beiratkozás nem történt meg (a rendszerben törölt bejegyzést kapott személy), a 

részismereti és résztanulmányi képzést folytatókat, valamint azokat, akiknél a jogviszony létrejötténél nem volt 

információ. 
24 Vizsgálatunkból kihagytuk a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó gazdálkodási és menedzsment 

szakosokat, mert nem tartoznak a vizsgálat fókuszába. 
25 Nem tekinthető reprezentatív mintának. 
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a telefonos kikérdezéshez. A kapott információkat a docs.google.com segítségével egy online 

kérdőívben rögzítettük. Kérdőívünk első részében főként a volt hallgatóink tanulmányok alatti, 

illetve utáni munkaerőpiachoz fűződő kapcsolatát vizsgáltuk, a második részében a 

tanulmányokkal kapcsolatos kérdéseket tettünk fel. 43 fő válaszolt kérdéseinkre (a 

megkeresettek 24, a lemorzsolódók 7 %-a). 

 

 

A tanulmányi rendszer adatai (2006-2015) 

 

 

Az adatbázis zárásakor26 a TTMK 1670 hallgatójának 42 %-a fejezte be sikeresen a 

tanulmányait, azaz diplomát szerzett vagy sikeres záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiányában 

nem kapott diplomát, abszolutóriumot szerzett, sikertelenül záróvizsgázott. A tanulmányaikat 

sikeresen befejezők belső megoszlását tekintve, több mint felük diplomát szerzett (55 %), közel 

negyven százalékuk sikeres záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiányában nem kapta meg a 

diplomát (38 %). A nyelvvizsgával nem rendelkezők magas aránya folyamatosan része az 

egyetemi diskurzusoknak és a felsőoktatás-politikának, de egyelőre megoldatlan problémaként 

van jelen a felsőoktatás rendszerében. 

A képzésstátusz alapján a vizsgáltak közel ötöde még hallgatónk (19%). Többségük 

aktív (86%), nem szünetelteti a tanulmányait. Az olyan kari „belső mozgások”, mint amilyen 

pl. a tagozatváltás, elenyésző arányt képviselnek (2%). A képzésstátuszokat külön-külön 

vizsgálva látható, hogy a két legjellemzőbb státusz az elbocsátott (36%), majd pedig a diplomát 

szerzett (23%). 

 

A lemorzsolódók és a lemorzsolódás regisztrált okai 

 

Az elbocsátott, illetve a saját kérésre törölve bejegyzést kapott hallgatók alkotják az összes 

vizsgált 37%-át. Az elbocsátás adatbázisban szereplő okai közül a legjellemzőbb a 

bejelentkezés megengedettnél többszöri elmulasztása (42 %). Ez a bejegyzés akkor kerül a 

rendszerbe, amikor a hallgató két passzív félévet követően nem iratkozik be a soron következő 

szemeszterre. A második, illetve harmadik leggyakoribb ok a képzési kötelezettségek nem 

teljesítése (29 %) és a saját bejelentés a képzés megszakítására (29 %). Az előbbi a megengedett 

tárgyfelvétel- és/vagy az egy tárgyból elérhető maximális vizsgaszám lehetőségének 

kimerítését jelenti. A továbbiakban az elbocsátás e három indokával rendelkező 614 főt 

tekintjük lemorzsolódónak. 

 

A lemorzsolódók jellemzői 

 

A vizsgált 1670 hallgató jellemzően hajadon vagy nőtlen (90 %), nincs gyermeke (93 %), a 

képzési területek sajátosságait tekintve nem meglepő módon, többségében férfi (55 %). Szinte 

mindannyian magyar állampolgárságúak27, s a többség Vas megyei (42 %). Alig több mint 10 

%-ot tesz ki a Zala, a Veszprém és a Győr-Moson-Sopron megyeiek aránya. A 614 fő 

lemorzsolódó nemét tekintve is a férfiak vezetnek, de a fentieknél nagyobb arányban (61 %). 

Ha az összes azonos neműekhez viszonyítjuk őket, akkor kiderül, hogy a férfi hallgatók 41 %-

a, míg a nők 32 %-a morzsolódott le. Az összes hallgató adataihoz hasonlóan, döntő 

többségében hajadonok/nőtlenek (89 %), nincs gyermekük (93 %), s csaknem mindannyian 

magyar állampolgársággal rendelkeznek. A lemorzsolódók lakhelyének sorát tekintve is Vas 

                                                           
26 2015. 08. 06. 
27 3 fő szlovák, 1-1 fő kínai, német, román, illetve szerb állampolgárságú. 
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(39 %), majd messze lemaradva Veszprém (12 %), Zala (12 %) és Győr-Moson-Sopron megye 

vezeti (10 %). 

Több más kutatás eredményeit is megerősítve, megállapítható, hogy a vizsgált kar 

jellemzően regionális vonzáskörzettel rendelkezik. Nem elhanyagolható azonban az ezen 

kívülről érkező hallgatók aránya sem (23 %). Esetükben a lemorzsolódás oka lehet a lakhely 

intézménytől való távolsága és annak anyagi vonzatai is. Megyénként tekintve az átlag feletti 

lemorzsolódást mutató – pirossal színezett – megyéket, sajátos kép figyelhető meg. (1. ábra) 

Nincs információnk arról, hogy a megjelölt megyéből származók mivel foglalkoztak a karon 

folytatott tanulmányaik megszakadását követően, így csupán csak felvethető Budapest, Eger, 

Nyíregyháza, Debrecen és Szeged felsőoktatásának vonzása – gondolat. 

 

1. Ábra. Az átlag feletti hallgatói veszteséget mutató megyék28 

 
 

A hallgatók harmada földrajz, több mint negyede műszaki menedzser szakos. A 

képzésből kiesők között is ezek a szakok vezetnek, de közöttük az eredetinél nagyobb arányt 

képvisel a biológia és a földrajz szak (4, illetve 3 százalékponttal). Érdekes még a műszaki 

menedzser szak is, amely 6 százalékponttal kisebb arányú a lemorzsolódók között. Átlag feletti 

veszteséget a fizika, a biológia, a kémia, a földrajz és a matematika szak könyvelhet el. A 

TTMK egyik vizsgált szakja sem mutat kedvező képet a lemorzsolódás szempontjából, de a 

relatíve magas hallgatói létszámok miatt külön kiemelendő a biológia és a földrajz szak, amely 

a vizsgált években a hallgatóinak 45, illetve 40 %-át veszítette el. (1. táblázat) 

  

                                                           
28 Térkép forrása: Térképtípusok, Magyarország közigazgatási térképe. Ember a természetben – 5. osztály. 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-5-

osztaly/terkeptipusok-magyarorszag-kozigazgatasi-terkepe/magyarorszag-kozigazgatasi-terkepe (Letöltés: 2015. 

10. 13.) 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-5-osztaly/terkeptipusok-magyarorszag-kozigazgatasi-terkepe/magyarorszag-kozigazgatasi-terkepe
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszetben-5-osztaly/terkeptipusok-magyarorszag-kozigazgatasi-terkepe/magyarorszag-kozigazgatasi-terkepe
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1. Táblázat. Lemorzsolódás szakonként 

Szakok 

Összes 

hallgató 

fő 

Lemorzsolódó 

hallgatók 

fő 

A szak 

vesztesége 

lemorzsolódó/ 

összes hallgató 

Biológia 274 122 0,45 

Fizika 37 20 0,54 

Földrajz 558 221 0,40 

Ipari termék- és 

formatervező 
60 13 0,22 

Kémia 19 8 0,42 

Környezettan 143 51 0,36 

Matematika 141 56 0,40 

Műszaki 

menedzser 
467 127 0,27 

Összesen29 1699 618 0,36 

 

A lemorzsolódók tanulmányai a legnagyobb arányban 2012-ben és 2013-ban szakadtak 

meg (19 %). Az öt nagyobb hallgatói létszámmal rendelkező szak30 abszolút többségénél31 a 

kritikus lemorzsolódás 2012-ben kezdődött, amikor a lemorzsolódok aránya elérte, illetve 

meghaladta az új belépők felét. Ennek fő oka a lemorzsolódók számának megugrása és az új 

belépők számának jelentős csökkenése. A biológia alapszak esetében 2014-ben, a földrajznál 

2013-ban és 2014-ben, a környezettannál 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben, a matematikánál 

2014-ben a lemorzsolódók száma meghaladta az új belépőkét. 

 A lemorzsolódók jellemzően egy, kisebb, de még igen jelentős arányban két-három 

félévet teljesítenek a tanulmányaikból. Ha az aktív és a passzív, a tanulmányokat szüneteltető, 

szemesztereket együtt elemezzük, akkor a lemorzsolódás 1-3 félévvel későbbre tolódik. A 

lemorzsolódók teljesített féléveinek a száma szakonként sajátos képet mutat. Amíg a szakok 

többségénél a hallgatók nagy arányban a képzés elején morzsolódnak le, addig a földrajz és a 

műszaki menedzser alapszaknál a kezdeti jelentős kimaradást hosszan elnyúló, még jelentős 

számú hallgatót érintő lemorzsolódás követi. Ennek okainak feltárásához a tanulmányi 

követelmények elemzése is szükséges. 

Vizsgálva a nemek és a nagyobb hallgatói bázissal rendelkező szakok kapcsolatát, 

megállapítható, hogy a kiindulási arányokhoz képest a lemorzsolódók között minden esetben 

növekedett a férfiak aránya. Érdemes megemlíteni az inkább a nőket vonzó biológia és 

matematika alapszakokat, amelyek esetében a férfi hallgatók felének (biológia), illetve több 

mint felének (54 % matematika) megszakadtak a tanulmányai. Külön vizsgálatot igényelne 

ennek az okainak a feltárása. 

Az 1670 hallgató kétharmada nappali tagozatos. A nappali tagozatosok kevesebb, mint 

harmadának (31 %), a levelezősök csaknem felének (46 %) szakadtak meg a tanulmányai. A 

környezettan kivételével a kiindulási arányokhoz képest a lemorzsolódók között minden 

esetben növekedett a levelező tagozatosok aránya. A levelező tagozatos földrajz, biológia és 

matematika szakosok több mint fele morzsolódott le (55, 53, 52 %). 

                                                           
29 Az összegek nem egyeznek meg a vizsgáltak számával (összes hallgató 1670, lemorzsolódó 614). Ez azért 

lehetséges, mert a hallgató az elbocsátást követően ismét felvételizhet ugyanarra a szakra. Ezzel többen éltek is. 

Az is előfordult, hogy a második sikeres felvételit követően ismét lemorzsolódott a hallgató. Ezen kívül 

találkoztunk olyannal, aki lemorzsolódott az egyik szakról, majd egy másikról, de az új szak sikeres befejezésére 

is van egy-két példa. 
30 Biológia, földrajz, környezettan, matematika, műszaki menedzser. 
31 Kivételt csak a műszaki menedzser szak jelent. 
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 Az elbocsátás tanulmányi rendszerben regisztrált okai közül domináns a bejelentkezés 

megengedettnél többszöri elmulasztása, de karakteres a nagy létszámú szakok, illetve tagozatok 

közötti különbség. Minden levelező tagozattal rendelkező szak esetében nagyobb arányban 

vannak a képzés megszakítását saját maguk bejelentő nappali tagozatosok, illetve a 

bejelentkezést a megengedettnél többször elmulasztó levelező tagozatosok. Mindez nem okoz 

meglepetést a nappali tagozattal fennálló aktívabb kapcsolat miatt, azonban valóban felhívja a 

figyelmet a levelező tagozattal történő kapcsolattartás javításának fontosságára. A 

környezettan, a matematika és a műszaki menedzser szak kivételével a nappali tagozatosok 

nagyobb arányban nem birkóztak meg a képzési kötelezettségekkel. Különösen nagy az 

aránybeli különbség a földrajz (több mint kétszeres a nappali), a környezettan (kétszeres a 

levelező) és a matematika (több mint 1,3-szoros a levelező) tagozatai között. A nappalisokat 

külön vizsgálva, a biológia és az ipari termék- és formatervező szakon a saját bejelentés a 

domináns, a fizikán, a földrajzon és a matematikán a képzési kötelezettségek nem teljesítése, 

végül a környezettanon és a műszaki menedzser szakon a bejelentkezés elmulasztása. 

A tanulmányok finanszírozási formáját tekintve mind az összes, mind a lemorzsolódó 

hallgatók között domináns az állami ösztöndíjas/államilag támogatott hallgatók aránya, csak az 

utóbbiak esetében 7 százalékponttal alacsonyabb arányban. Ezzel együtt szembetűnő, hogy a 

lemorzsolódóknál a költségtérítéses/önköltséges arány az eredetinél 9 százalékponttal 

magasabb. Ha elhagyjuk a gyermekneveléshez kapcsolódó finanszírozást és összevonunk 

kategóriákat, akkor az előbbi különbségek még markánsabban rajzolódnak ki. Az állami 

ösztöndíjas hallgatók 19, a részösztöndíjasok 31, végül az önköltségesek 30 %-a morzsolódott 

le. Ezek az eredmények a lemorzsolódás anyagi okaira utalnak. Szakonként megfigyelve az 

összevont finanszírozási kategóriákat elmondható, hogy a magasabb hallgatói létszámmal 

rendelkező szakok, a műszaki menedzser kivételével, elveszítették az önköltséges hallgatóik 

több mint 50 %-át. 

 A lemorzsolódó hallgatók több mint harmadának volt passzív féléve (38 %), azaz olyan 

féléve, amikor szüneteltek a tanulmányai. Ez az arány 1,8-szorosa az összes passzív félévvel 

rendelkező hallgatónak (21 %). Tagozatok szerint vizsgálva a félévi státuszt is megfigyelhető 

ez a jelentős különbség. Az is látszik, hogy a levelező tagozatos hallgatók nappalis társaikhoz 

képest mindkét csoportban nagyobb arányban élnek ezzel a lehetőséggel. (2. táblázat) 

 

2. Táblázat. A hallgatók és az aktív/passzív félévek tagozatonként 

Tagozat Nappali Levelező 

Félévi 

státusz 

Összes 

% 
Lemorzsolódó 

% 
Összes 

% 
Lemorzsolódó 

% 

Aktív 84 67 70 56 

Passzív 16 33 30 44 

Összesen 100 100 100 100 

 

 A tanulmányi átlagok között is vannak különbségek. A nem lemorzsolódó, illetve a 

levelező tagozatos hallgatóknak mindkét csoportban jobb az átlagos tanulmányi eredménye. (3. 

táblázat) 

 

3. Táblázat. Tanulmányi átlagok tagozatok szerint 

Hallgatói csoportok 
Átlag 

Összes Nappali Levelező 

Nem lemorzsolódó hallgató (aktív, 

abszolutórium, diploma stb.) 
3,60 3,55 3,71 

Lemorzsolódó 3,34 3,23 3,58 
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A telefonos kikérdezés adatai (2006-2015) 
 

 

A telefonos kikérdezésben résztvevő 43 fő közel háromnegyede férfi (32 fő), több mint fele 

levelező tagozatos (25 fő), többségében földrajz (13 fő) és biológia (11 fő) szakos hallgatónk 

volt. Képzési jogviszonyuk jellemzően 2012-ben (12 fő) és 2013-ban (11 fő) ért véget. 

 

Munkaerőpiaci tapasztalatok a tanulmányok alatt és után 

 

Válaszadóink több mint háromnegyede dolgozott a tanulmányai alatt munkabérért (33 fő), ami 

nem meglepő, hiszen többnyire levelező tagozatosokat értünk el. Ami viszont érdekes, hogy a 

18 nappali tagozatos több mint fele dolgozott munkabérért (11 fő). A munkát vállalók az 

előbbieknek megfelelően jellemzően nem diákmunkát végeztek (21 fő), de több mint a munkát 

vállalók ötöde (7 fő) kipróbálta a diákmunkát is. Közel a lemorzsolódók fele szellemi, több 

mint negyede (9 fő) szellemi és fizikai munkát is végzett. A munkával kísért szemeszterek 

száma változatos, de jellemzően az első-második félévet, a válaszadók több mint felét tekintve 

az első hármat érintette. 
A keresőtevékenység a többségnél (20 fő) a hétköznapokat és a hétvégeket is jellemezte. 

A munkavégzés tipikus helye (31 fő) Magyarország volt, ami elég meglepő a határ közelsége 

miatt. A megkérdezettek tagozatok szerinti megoszlásával összhangban a heti 40 (14 fő, ebből 

3 nappalis), kisebb arányban (8 fő) 40-nél több órás munka volt a jellemző. A félállást vállalók 

(7 fő) döntő része nappali tagozatos (6 fő). 

A dolgozók saját megítélése szerint több mint kétötödüknek kapcsolódott részben (6 fő) 

vagy teljes egészében (8 fő) a munkája a nálunk folytatott tanulmányaihoz. Azoknak a kb. fele, 

akik a képzésükhöz egyáltalán nem illeszkedőnek tartották munkájukat, új érdeklődési 

körükhöz kötötték azt. 

 Elenyésző a különbség az év különböző időszakában dolgozók száma között. Közel a 

válaszadók kétharmadánál (21 fő) befolyásolta a munka a tanórákra járást. Lényeges, hogy ez 

a probléma a belső arányokat tekintve is inkább a levelező tagozatosokat érintette (16 fő), s 

közülük a többség (12 fő) teljes mértékűnek ítélte a befolyásolás mértékét. Nem meglepő, hogy 

a keresőtevékenység hasonló arányban befolyásolta a vizsgákra készülést, csak erre kisebb 

mértékben hatott. 

 Miután megszakadtak a tanulmányaik, a többség dolgozott. Kisebb számban jelezték, 

hogy más tanulmányokat kezdtek, illetve hogy munkát kerestek. (4. táblázat) A tanulmányokat 

kezdők közül néhányan (3 fő) továbbra is az intézményünket választották. A jelenleg folytatott 

tevékenységek hasonlóan alakultak azzal a különbséggel, hogy csökkent a munkát keresők 

száma, a tanulmányokat folytatása jellemzőbb a volt nappali tagozatosainkra, s megjelent a 

gyermeknevelés mint tevékenység. A tanulók egyenlő arányban vannak jelen a NymE-n és más 

felsőoktatási intézményben, kissé lemaradva a felnőttképzésben. Továbbra is elenyésző 

számban vannak azok, akik külföldön vállaltak munkát (2 fő). 
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4. Táblázat. A tanulmányok megszakítása után és a megkérdezéskor folytatott tevékenységek 

Tevékenység 

A tanulmányok 

megszakítása után 

Tevékenység 

A megkérdezéskor 

Összes 

fő 

Ebből 

nappali 

fő 

Ebből 

levelező 

fő 

Összes 

fő 

Ebből 

nappali 

fő 

Ebből 

levelező 

fő 

Munkát keresett 7 6 1 Munkát keres 6 2 0 

Más 

tanulmányokat 

kezdett 

8 4 4 
Tanulmányokat 

folytat 
3 5 2 

Dolgozott 30 11 19 Dolgozik 27 10 17 

Egyéb 0 0 0 Egyéb 2 0 2 

Összesen 45 21 24 Összesen 39 17 21 

 

A dolgozók kétharmada (18 fő) a korábban folytatott tanulmányaihoz egyáltalán nem 

kapcsolódó munkát végez, ugyanakkor a 43 fő több mint kétötöde teljes mértékben (5 fő) vagy 

részben (13 fő) érzi megszakadt tanulmányainak a hiányát a munkaerőpiacon. 

 

Tanulmányokkal kapcsolatos tapasztalatok 
 

 A 43 telefonon megkérdezett lemorzsolódó hallgató több mint kétharmada nem 

szüneteltette tanulmányait. A fennmaradó egyharmad elsősorban a munkája, másodsorban 

tanulmányi és anyagi okok miatt függesztette fel hallgatói státuszát. 

Több mint a hallgatók fele (23 fő), jellemzőbben a levelező tagozatosok (14 fő), jelzett 

tanulmányi nehézséget, amelynek legjellemzőbb okaiként az információhiányt és a 

követelményeket nevezték meg. Egyéb okként a munkahelyet, az időhiányt, a más képzés iránti 

érdeklődést és a saját hibát említették. (5. táblázat) 
 

5. Táblázat. A tanulmányi nehézségek okai 

Ok 
Összes 

fő 

Ebből 

nappali 

fő 

Ebből 

levelező 

fő 

Oktató 4 2 2 

Követelmények 7 3 4 

Információhiány 8 3 5 

Szolgáltatások hiányosságai (TO, 

oktatásszervezés, könyvtár) 
4 2 2 

Egyéb 5 2 3 

Összesen 28 12 16 

 

Válaszadóink több mint fele (25 fő) saját kérésére szakította meg a tanulmányait. Ennek 

domináns okai az egy vagy több tárgy sikertelen teljesítése (13 fő), a másra számított (12 fő), 

az anyagi és munkahelyi (11-11%), valamit a családi nehézségek (9 fő) voltak. Mindkét tagozat 

jelezte a tanulmányi sikertelenséget. Míg a nappali tagozatosoknak a munkahelyi és a családi, 

addig a levelező tagozatosoknak az anyagi és a másra számított indokok voltak jelentősek. A 

tanulmányok folytatásához elsősorban több információra (11 fő), anyagi támogatásra (11 fő), 

oktatói mentorálásra (8 fő) és felzárkóztatásra (8 fő) lett volna szükségük. Az egyéb válaszok 

közül a kérdés fókuszához tartozóként a munkahelyi támogatottság, a kapcsolattartás és a 

hétvégi vizsgázási lehetőség szerepelt. A fentiek ellenére a hallgatók csaknem kilenctizede nem 
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kért segítséget a tanulmányai folytatásához (37 fő). A néhány segítségkérő jellemzőbben a 

nappali tagozatosok közül került ki (4 fő). A legjellemzőbb kérés valamilyen információra 

vonatkozott. A segítséget többségében meg is kapták. 

 

 

ÖSSZEGZÉS 
 

 

Kutatásunkban a 2006 szeptemberétől 2015 augusztusáig a NymE SEK TTMK-n 

nyilvántartásban levő hallgatókat vizsgáltuk azzal a céllal, hogy közülük kiszűrjük a 

lemorzsolódókat, illetve az adatok és egy telefonos kikérdezés segítségével feltárjuk a 

lemorzsolódás kockázati tényezőit, okait. Az elektronikus tanulmányi rendszer adatainak 

segítségével 1670 hallgatóból 614 főt azonosítottunk lemorzsolódóként. Jellemzőiket főként az 

összes hallgatóhoz viszonyítva ragadtuk meg, de 43 főt telefonon is megkerestünk. Elemzésünk 

alapján a következők a lemorzsolódás kockázati tényezői: 

̶ Férfi hallgatók 

̶ Biológia, földrajz alapszak 

̶ Levelező tagozatosok 

̶ Tanulmányaikat szüneteltető nappali tagozatosok 

̶ Önköltséges finanszírozás 

̶ Munkavégzés a tanulmányokkal párhuzamosan 

 

A kutatás legfőbb eredményei az elektronikus tanulmányi rendszer alapján: 

̶ A kar összes hallgatójának több mint harmada morzsolódott le. Arányuk meghaladja a 

diplomát szerzőkét. 

̶ A férfiak az eredeti arányukhoz képest nagyobb arányban érintettek a 

lemorzsolódásban. Több mint 40 %-uknak maradtak abba a tanulmányai, miközben a 

nőknél az az arány 32 %. A férfiak legnagyobb arányú lemorzsolódása a biológia és a 

matematika alapszakon figyelhető meg. 

̶ A lakóhely intézménytől való távolsága és a lemorzsolódás között nem mutatkozott 

összefüggés. 

̶ A TTMK egyik vizsgált szakja sem mutat kedvező képet a lemorzsolódás 

szempontjából, de a relatíve magas hallgatói létszámok miatt kiemelkedik a biológia és 

a földrajz szak, amely a vizsgált években a hallgatóinak 45, illetve 40 %-át veszítette el. 

̶ Az öt nagyobb hallgatói létszámmal rendelkező szak abszolút többségénél a kritikus 

lemorzsolódás 2012-ben kezdődött, amikor a lemorzsolódok aránya elérte, illetve 

meghaladta az új belépők felét. 

̶ A lemorzsolódók jellemzően egy, kisebb, de még igen jelentős arányban két-három 

félévet teljesítenek a tanulmányaikból. A földrajz és a műszaki menedzser alapszaknál 

a kezdeti jelentős kimaradást hosszan elnyúló, még jelentős számú hallgatót érintő 

lemorzsolódás követi. 

̶ A nappali tagozatosok kevesebb, mint harmadának, a levelezők csaknem felének 

szakadtak meg a tanulmányai. 

̶ Minden levelező tagozattal rendelkező szak esetében nagyobb arányban vannak a 

képzés megszakítását saját maguk bejelentő nappali tagozatosok, illetve a 

bejelentkezést a megengedettnél többször elmulasztó levelező tagozatosok, ami a 

levelező tagozatosokkal való lazább kapcsolatra utal. 

̶ A lemorzsolódás anyagi okaira mutat az, hogy a lemorzsolódók között – az eredeti 

arányokhoz viszonyítva – lényegesen nagyobb az önköltségesek aránya. A magasabb 
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hallgatói létszámmal rendelkező szakok, a műszaki menedzser kivételével, elveszítették 

az önköltséges hallgatóik több mint felét. 

̶ A passzív félévek és a gyengébb tanulmányi eredmények jelzés értékűek a 

lemorzsolódás szempontjából. 

A telefonos megkeresés alapján: 

̶ A tanulmányokkal párhuzamosan folytatott keresőtevékenység jelentős mértékben 

befolyásolta a tanórákra járást és a vizsgákra történő felkészülést. 

̶ Tanulmányi nehézséget elsősorban az információhiány és a tantárgyi követelmények 

okoznak. 

̶ A tanulmányok megszakításának tipikus okai: sikertelen tárgyteljesítés, másra 

számított, anyagi, munkahelyi és családi okok. 

̶ A tanulmányok folytatásához a hallgatók leginkább információkat, anyagi támogatást, 

valamint oktatói mentorálást, felzárkóztató kurzusokat igényeltek volna. 
 

 


