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 „Amíg te is csak másnál szabadabb vagy, 

Te sem vagy még szabad, te is csak… 

Gyáva rab vagy.” 

Heltai Jenő: Szabadság 

1. Bevezetés 

1.1.  A kutatás aktualitása, a témaválasztás háttere 

Az oktatási rendszerek hosszú ideje a társadalom és a politika érdeklődésének 

homlokterében vannak világszerte, hiszen az iskolarendszernek az elsődleges oktatási funkciója 

mellett a politikai hatalom, a nemzeti identitás és kultúra megteremtésében és megerősítésében 

is hangsúlyos szerepe lehet (MEUSBURGER, P. 2015a). Magyarországon az első világháború 

előtti soknemzetiségű országban, és a két világháború közötti időszakban is a magyar 

nemzetpolitika központi eleme volt az oktatásügy, de a szocializmus idején a hatalom szintén 

felhasználta céljaira az oktatást. A rendszerváltozás után a demokratikus keretek között szintén 

megfigyelhető, hogy az aktuális kormányok a saját igényeik szerint formálták az oktatási 

rendszert. 

Az átalakításoknak számos esetben a rendszer földrajzi jellemzőit is érintő elemei 

voltak/vannak. A felsőoktatás esetén ezeket a hatásokat legnyilvánvalóbban a rendszer 

intézményi struktúrájának változásában láthatjuk. Magyarországon a rendszerváltozás után 

számos esetben változott a felsőoktatási rendszer szerkezete, intézmények jöttek létre, 

egyesültek, vagy váltak önállóvá. A felsőoktatási integrációk során számos, több településen is 

működő intézmény alakult ki. Földrajzi szempontból ugyanakkor kevésbé látványosan, de egy 

településen belül is eltérő helyen, eltérő múlttal és szervezeti kultúrával bíró intézmények 

egyesültek egy-egy egyetem keretein belül. Feltételezhető, hogy az ilyen intézményekben az 

eltérő sajátosságok hatnak az egyetemek működésére. Ezeknek a jellemzőknek a működésére 

voltam kíváncsi a kutatásom során. 

ELTE – A tudás közössége. Így hangzik az Eötvös Loránd Tudományegyetem utóbbi 

években sokat használt jelmondata. Ezt olvasva felmerülhet a kérdés, hogy vajon az ELTE 

közössége mennyivel több az egyetemet alkotó nyolc kar összességénél? Milyen 

kapcsolatokkal bírnak a szervezetileg önálló, és különböző történelmi múlttal rendelkező 

karok? Milyen szerepe van ezekben a kapcsolatokban a földrajzi térnek és egyéb tényezőknek? 

Mennyire használják ki a hallgatók és az oktatók a nagy tudományegyetemben rejlő 

lehetőségeket? A munka nem titkolt célja volt az is, hogy gondolatokkal járuljak hozzá az 

egyetemi integrációk értékeléséhez, hiszen az ELTE szervezete, és az egyetemhez tartozó 
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egységek köre sem volt állandó az elmúlt évtizedekben. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Kar és a Tanító- és Óvóképző Kar csak 2000-ben lettek az ELTE részei, így a kutatás részben 

információkat szolgáltat arról is, hogy az egyetemi integrációk milyen hatással vannak az 

intézményeken belüli kapcsolatokra. 

Az eredmények nem csak Magyarország kapcsán lehetnek érdekesek, hiszen a felsőoktatás 

tömegesedésével egyre többen tanulnak a világ országainak egyetemein, főiskoláin. Intézményi 

integrációk más országokban is lezajlanak, a felsőoktatás globalizációjával, a nemzetközi 

kihelyezett kampuszok elterjedésével a felsőoktatási rendszerek, és az intézményeken belüli 

kapcsolatok is egyre összetettebbekké válnak. 

A témaválasztás indoklásaként – a kutatás aktualitása mellett – mindenképpen ki kell 

emelnem a felsőoktatást érintő eddigi benyomásaimat, tapasztalataimat, hiszen ezek nélkül nem 

alakulhatott volna ki a disszertációban közreadott kutatási koncepció. 

A magyar felsőoktatási rendszerben eddig eltöltött éveim során szerencsém volt számos 

szempontból látni különböző felsőoktatási intézmények működését. Természetesen az alma 

mater, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, és az ott szerzett tapasztalatok voltak a 

legnagyobb hatással rám. A geográfus képzés során megismerkedhettem az egyetemi élet 

alapjaival, találkozhattam a nem túl nagy létszámú földrajzos oktatói gárdával. A kezdetektől 

érdekes színt vitt itt a képzésbe a társadalom- és a természetföldrajzi elemek előfordulásának 

kettősége, amit kiegészítettek a geográfus tanulmányok során megjelenő, nem földrajzos 

oktatók által tartott földtudományi (csillagászat, geofizika, geológia, meteorológia) tárgyak. 

Egészen biztosan nem élne bennem a mostani kép a felsőoktatás működéséről, ha nem 

lakom ELTE kollégiumokban a tanulmányaim során, és nem veszek részt több évig a hallgatói 

érdekképviseleti munkában. A Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumban természetes volt 

számunkra, hogy a folyosón nem csak földrajzos, hanem más szakok hallgatóival beszélgetünk, 

a focipályán velük focizunk, vagy éppen este velük szórakozunk. Biológus, matematikus, 

jogász, bölcsész, társadalomtudós, informatikus vagy éppen óvodapedagógus szakokra járó 

hallgatókkal. A hallgatói önkormányzatban eltöltött évek során alkalmam volt még mélyebben 

megismerni más szakok hallgatóit és oktatóit. A kari HÖK-ben először a Természettudományi 

Karon belül tevékenykedhettem együtt a többi szak képviselőivel, akikkel bár egy karon 

tanultunk, mégis sokszor más szemléletű szakokra jártunk, így már ebben a társaságban is 

érdekes tapasztalatokra tehettem szert. Ez a kör tágult ki később a teljes ELTE-re, amikor már 

egyetemi szintű bizottságokban is részt vettem. Roppant érdekes élmény volt megtapasztalni a 

különböző karokról jövő hallgatók és oktatók gondolkodásmódját. Mivel a rendezvényeken 

kötetlenül is lehet kommunikálni, valamint az egyetemi érdekérvényesítés során sokszor 
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óhatatlanul is konfliktusba kerülnek a résztvevők, ezek a kapcsolatok nem csak felületes képet 

adtak egy-egy kar képviselőiről. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának 

rendezvényei során csaknem az összes magyarországi felsőoktatási intézménybe eljutottam, 

ami szintén értékes tapasztalatokat szolgáltatott a felsőoktatás működéséről. Később alkalmam 

nyílt dolgozni az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkárságán, 

így további szempontokkal gazdagodhattam a magyar felsőoktatási rendszer működésével 

kapcsolatban. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen töltött idő alatt pedig szintén közelről 

láthattam, hogy milyen különbségek lehetnek egyetem és egyetem működése között. 

Érdemes még megjegyezni, hogy szarvasiként gyerekkorom óta megtapasztalhattam, hogy 

mit jelent egy kisváros életében egy felsőoktatási intézmény, hogy mennyiben más egy ilyen 

vidéki kis főiskola, mint egy nagy fővárosi egyetem. 

A Földtudományi Doktori Iskolában folytatott tanulmányaim során pedig megkaptam azt 

az elméleti hátteret és kutatási módszertani felkészítést, aminek segítségével jelen doktori 

értekezés keretében rendszerbe foglalhattam az évek során felhalmozott gyakorlati 

tapasztalataimat a felsőoktatás működéséről. 

A munka elkészítése során mindvégig fontos célként lebegett a szemem előtt, hogy a 

földrajzi és egyéb tudományos eredményekkel párhuzamosan, az egyetemek mindennapi 

működése során is felhasználható, nem a valóságtól elrugaszkodott információkkal és 

gondolatokkal gazdagítsam a magyar felsőoktatás kutatásának hosszú időre visszanyúló 

tudományos eredményeit. Ezt a célt talán sikerült elérnem, amit egyrészt jelez az, hogy a nem 

földrajzos felsőoktatás-kutatók is kíváncsiak voltak a már közreadott eredményekre, másrészt 

talán még fontosabb volt számomra, hogy az ELTE vezetése is érdeklődve követte kutatásomat 

az elmúlt időszakban. Bízom benne, hogy a megfogalmazott gondolatokkal sikerül egy kicsit 

hozzájárulnom a magyar felsőoktatási rendszer sikeresebb működéséhez is. 

A disszertáció alapvetően empirikus kutatás, két feldolgozott kérdőív eredményeire épül. 

Az elsővel 2015 májusában az ELTE hallgatóit mértem fel, a másodikkal pedig az Egyetem 

oktatóit-kutatóit 2017 augusztusában. Fontos hangsúlyozni, hogy mivel ilyen formában még 

nem vizsgálták korábban az egyetemeken belüli kapcsolatokat, véleményem szerint a 

helyzetfeltárás a dolgozat egyik legnagyobb eredménye. A felderített konfliktusok megoldására 

kisebb hangsúly esik, ez a munka tudományos jellege mellett azért is van, mert hiszek abban, 

hogy az egyetemi polgároknak közösen kell megoldani ezeket. Valamint számos kérdésben 

további részletesebb vizsgálatokra is szükség van. Remélem a munkámmal az első lépés, a 

kiinduló állapot megismerése, és a problémák egy részének azonosítása már megtörtént. 
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1.2. Az értekezés felépítése 

A disszertáció bevezetőjében a szokásos részek mellett helyet kapott az Egyetem rövid 

áttekintő bemutatása is, mely kizárólag néhány, a dolgozat szempontjából releváns jellemzőre 

koncentrál. Ez a rész amellett, hogy minden olvasó számára egyértelművé teszi, hogy mi a 

vizsgálat tárgya, fontos szempontokat ad a később tárgyalt fő kutatási kérdésekhez is. (A 

disszertációban használom az egyetem szót önállóan, nagy kezdőbetűvel írt formában is, ez 

ilyenkor minden esetben az Eötvös Loránd Tudományegyetem rövid megnevezését jelenti.) 

A bevezető után a kutatás elméleti kerete következik, ami öt részre tagolódik, és bemutatja 

azokat a legfontosabb kutatási megközelítéseket, amik szerepet kaptak a disszertációban, és az 

empirikus kutatások megvalósításában. 

Az első alfejezetben az oktatás földrajzi szempontú vizsgálatának kérdését járom körbe. 

Először az oktatásföldrajzot, mint aldiszciplína meghatározását tekintem át röviden, kiemelve 

a miliővizsgálatokat, valamint a magyarországi megjelenést. Ezután a korábbi korszakok 

oktatást érintő magyar földrajzi vizsgálatait ismertetem, egészen a 19. századtól kezdve. Kissé 

hosszabban mutatom be az 1970-es, 80-as években a Felsőoktatási Pedagógiai 

Kutatóközpontban folytatott munkát, amit az indokol, hogy ezekre a kutatásokról meglehetősen 

elfeledkeztek a földrajzosok később, annak ellenére, hogy előremutató írások születtek a 

műhelyben. Az alfejezet további részében a terület aktuális kutatási irányzatait veszem sorra. 

A második elméleti rész a felsőoktatás kapcsolódó témáival foglalkozik. Ilyen az 

intézményi szerkezet, és a felsőoktatási összevonások és szétválások áttekintése. Ezek azért 

fontos témák a disszertáció szempontjából, mivel leírják, hogy mi maga a vizsgált egység, az 

egyetem, valamint mik azok a mechanizmusok, amiknek hatására létrejönnek a konkrét 

egyetemi struktúrák. Úgy érzem, hogy 2018-ban hiba lenne földrajzos doktorit írni a 

felsőoktatás témájáról, ha nem szólnék röviden a rohamosan fejlődő online képzési formákról. 

Bár ma még nem látni tisztán, hogy mennyire, de ezek mindenképpen meg fogják változtatni a 

rendszert, és bizonyos szempontból függetlenítik majd a működést a földrajzi tértől. 

A 2.3-as alfejezet az interdiszciplinaritás témakörét járja körül, melynek részletesebb 

tárgyalását két szempont is indokolja a disszertációban. Az első az, hogy maga a doktori 

értekezés is ilyen megközelítést használ, a földrajzos kiindulási alap mellett a szociológia, a 

szociálpszichológia és az önálló felsőoktatás-kutatás módszereit és eredményeit is 

megpróbáltam felhasználni a komplex vizsgálati kérdés tanulmányozása során. Bár fontos 

megjegyezni azt is, hogy a kapcsolódó szakirodalom hatalmas mérete miatt a feldolgozás közel 

sem nevezhető teljesnek. A második, még fontosabb szempont pedig az, hogy a disszertációban 
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részben az egyetemek belső kapcsolati rendszerét vizsgálom, a különböző tudományterületek 

közötti együttműködéseket, érintkezési felületeteket, ami maga az interdiszciplinaritás. 

A külső (földrajzi) tér és a belső tér (leegyszerűsítve belső kapcsolatrendszer) kapcsolatának 

elméleti leírása a 2.4. alfejezetben segít bepillantást nyújtani abba, hogy földrajzos kutatóként, 

hogyan próbáltam meg kapcsolatot teremteni a két tértípus között, és hogyan próbáltam 

felderíteni az egymásra hatás mechanizmusait. A földrajzi térben lévő távolságokat viszonylag 

egyszerű mérni, ezt itt be is mutatom, a belső térben meglévő távolságok felderítése viszont 

már a dolgozat empirikus kutatásaira marad. 

A kutatás elméleti kerete a hallgatói felmérésben használt mentális térképezés módszerének 

bemutatásával zárul. Itt az elméleti leírás mellett sor kerül a különböző módszertani változatok 

felsorolására, a magyar szerzők eddigi mentális térképezést alkalmazó kutatásainak 

áttekintésére. 

A disszertáció fő hozzáadott értéke, a két kérdőív feldolgozása külön részekben történik, 

majd az eredményeiket az összefoglaló fejezetben szintetizálom. A hallgatókat és az oktatókat 

felmérő empirikus kutatás feldolgozása a kérdőívek, és a felhasznált minta bemutatásával 

kezdődik, majd ezt követi az eredmények ismertetése. 

A hallgatói felmérés esetében először az egyetemisták mentális térképeit mutatom be, és 

értékelem. Ez a dolgozat egyik leghangsúlyosabb része, mivel a mentális térképezés módszerét 

Magyarországon még nem használták egy számottevő földrajzi kiterjedéssel rendelkező 

intézményről meglévő ismeretek felmérésére, hanem csak főleg egész országok, országrészek, 

vagy települések vizsgálatára. A hangsúly az ELTE-ről meglévő képen van az alfejezetben, 

azonban rövidebben írok a többi felsőoktatási intézményről is, ami segíti az ELTE-re vonatkozó 

információk elhelyezését is. Az eredmények értékelésében és prezentálásában térinformatikai 

módszereket is használtam, amik a nagyszámú mentális térkép lehető legobjektívebb elemzését 

tették lehetővé. Ez után következik az egyetemen belüli kapcsolatok intenzitását vizsgáló 

alfejezet. A hallgatói felmérés ezen első két része nevezhető az általános helyzetfeltáró résznek, 

a további fejezetekben pedig a kapcsolatokat meghatározó egyes elemeket kísérlem meg 

felmérni. Ilyen elem a részletesen tárgyalt egyetemi identitás, az egyetemen belül meglévő 

előítéletek. Valamint a rövidebben tárgyalt egyéb tényezők, mint például a tudományterületek 

közötti távolság, amiket a hallgatói felmérést bemutató fejezet utolsó részében foglalok össze. 

A később lezajlott oktatói felmérés kérdései a hallgatói kérdőívre épültek, azért, hogy az 

egyetemi polgárság két meghatározó csoportjának eredményei összegezhetőek lehessenek. 

Ennek a fontos szempontnak a szem előtt tartása mellett azonban több változtatást is kellett 

alkalmazni a kérdőívezés technikai megvalósítása (személyes és online kérdőívezés), valamint 
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a hallgatók és oktatók között meglévő különbségek miatt. Ezért maradt ki a mentális térképezési 

feladat, valamint minden olyan kérdés az ELTE ismeretéről, amik az oktatók Egyetemmel 

kapcsolatos „lexikális” tudását vizsgálták volna. Ezeket a különbségeket leszámítva az oktatói 

felmérés kérdései többnyire megegyeztek a hallgatói kérdőívvel, így az eredmények ismertetése 

is hasonló szerkezetben történik. 

A disszertáció zárásaként, mellékletként kerültek be a dolgozatba az empirikus kutatás 

során felhasznált ábrázolási módszerek leírásai, így például a szófelhők elkészítésének 

részletei. A mellékletek között megtalálható a két teljes kérdőív is. Az eredeti formájában 

szerepel a hallgatói kérdőív, olyan tördeléssel, ahogy azt a terepi munka során is használtuk 

papír alapon (leszámítva a mentális térképezés kicsinyített alaptérképeit). 

 

1.3.  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rövid bemutatása 

A vizsgálat szempontjából szükséges az Egyetem rövid bemutatása. Ez nem csak azért 

fontos, hogy tudjuk, hogy mi a vizsgálat tárgya, hanem ismerteti, hogy mi volt az a környezet, 

amiben a disszertációban vizsgált kérdések megfogalmazódtak. Továbbá az itt szereplő 

információk fontosak az egyetem belüli kapcsolatok szempontjából is. A szerkezet kialakulása, 

az épületek bemutatása felhívja a figyelmet az időtényezőre, a szervezeti struktúra történelmi 

hátterére. Az Egyetem és a karok vonzáskörzete, a rangsorokban elfoglalt helyezések alapján a 

magyar és nemzetközi felsőoktatási pozíció ismerhető meg, valamint a különböző területek 

elismertsége az intézményen belüli kapcsolatokra is hatással lehet.   

 

1.3.1.  Az Egyetem struktúrájának kialakulása 

A teljesség igénye nélkül a következők voltak a ma is ható legfontosabb lépések, melyek 

elvezettek a jelenlegi egyetemszerkezethez. Az épületek Budapesten belüli elhelyezkedését 

ebben a fejezetben nem elemzem részletesen, erre a külső és belső terekkel foglalkozó 2.4-es 

fejezetben kerül sor. 

1635. május 12-én adta ki Pázmány Péter esztergomi érsek az Egyetem jogelődjének 

alapítólevelét, ezzel Magyarország leghosszabb ideje folyamatosan működő egyeteme a 

budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem. Először a bölcsészeti és teológiai karon, majd 

1667-től a jogi fakultáson kezdődött meg az oktatás Nagyszombatban. Az 1769-ben felállt 

orvosi karral létrejött Magyarország első klasszikus felépítésű, négy karral működő egyeteme, 

ami 1777-ben a Budai Várba, majd 1784-ben Pestre költözött (SZÖGI L. 1994). 
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A 19. század második felében épült meg sok olyan épület, amelyekben ma is egyetemi 

szervezeti egységek működnek. 1870-es 80-as években felépültek az egyetemi klinikák (ezek 

ma a Semmelweis Egyetem részei). A Trefort-kert kialakítása a 19. század második felétől 

egészen 1911-ig tartott. Az egyetem új központi épületét az Egyetem téren 1900-ban avatták 

fel - ma központi szervezeti egységek mellett az Állam és Jogtudományi Kar (ÁJK) foglalja el 

ezt az épületet (SZÖGI L. 2003). Klebelsberg lágymányosi természettudományi telepre 

vonatkozó tervei végül nem valósultak meg, így a két világháború között nagyobb fejlesztések 

nem történtek az egyetemen (LADÁNYI A. 2000). 

A második világháborút követően jelentős szervezeti átalakításokat élt meg az egyetem. 

1949-ben megtörtént a Természettudományi Kar (TTK) – már régóta tervezett – önállósulása. 

1950-ben leválasztották az egyetemről a Hittudományi Kart, majd 1951-ben az 

Orvostudományi Kar is önállósult. Az intézmény 1950-ben vette fel Eötvös Loránd nevét. Az 

akkor még a Bölcsészettudományi Kar (BTK) részét képező Pszichológiai Intézet a 70-es évek 

végén költözött jelenlegi épületébe, a VI. kerületi Izabella utcába. Az Egyetem 1983-ban a 

Tanárképző Főiskolai Karral bővült, amely ekkortól a Kazinczy utcában működött (SZÖGI L. 

2003). 

2. ábra: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem belvárosi épületei a hallgatói felmérés idején 



11 

Az egyetem történelmének egyik legjelentősebb fejlesztése Lágymányoson végül 1986-ban 

indult el az Északi Tömb alapkőletételével, és 2001-ben zárult a Déli Tömb átadásával. Itt 

kapott végleges elhelyezést az ideiglenesen – több mint harminc évig – a Ludovika Akadémia 

épületét is használó TTK. A Bölcsészettudományi Kar központi épülete 1953-tól 2000-ig a mai 

Piarista közben volt, innen a lágymányosi fejlesztések megvalósulásakor térhetett vissza a kar 

a mai helyére a Trefort-kertbe (SZÖGI L. 2003).  

Az ELTE jelenlegi szervezeti keretei az ezredforduló környékén alakultak ki döntően. 2000-

ben az Egyetem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karral (BGGyK) és a Tanító- és 

Óvóképző Főiskolai Karral (TÓK) bővült. Az ELTE-hez csatolás előtt önálló főiskolaként 

működő gyógypedagógiai kar története 1900-ig nyúlik vissza. A szakterület kiemelkedő 

műhelye mai épületébe - az Ecseri útra - csak 2000-ben költözött (GORDOSNÉ SZ. A. 2010). A 

2000 előtt szintén önálló főiskolaként működő Tanító és Óvóképző Kar elődjének történelme 

1869-ben kezdődött. Jelenlegi, XII. kerületi Kiss János altábornagy utcai épületében 1911 óta 

folyik az oktatás (SZÖGI L. 1994). 2009-ben a főiskolai karok egyetemi jelleget kaptak, 

nevükből kikerült a főiskolai jelző. 2003-ban kezdte meg önálló működését három új kar. Az 

Informatikai Kar (IK) döntően a Természettudományi Kar egyes egységeire, a Pedagógiai és 

3. ábra: Az ELTE kari és külső kerületekben található épületei a hallgatói felmérés idején 
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Pszichológiai Kar (PPK) a BTK és a Tanárképző Főiskolai Kar egységeire, a 

Társadalomtudományi Kar (TáTK) pedig a BTK Szociológiai Intézetére épült. Ezzel 

párhuzamosan megszűnt az önálló Tanárképző Főiskolai Kar, így kialakult az egyetem nyolc 

karból álló struktúrája (SZÖGI L. 2015). 

2017-ben lett az ELTE része az addig a Nyugat-magyarországi Egyetem részeként működő 

szombathelyi felsőoktatás, az itt lévő egységek a kapcsolódó fővárosi karok részeként 

működnek a jövőben. Szintén 2017-ben kari önállóságú Gazdálkodástudományi Intézettel is 

bővült az Egyetem. 

A nem kari szervezeti egységek közül már a jezsuita kortól működött az Egyetemi 

Könyvtár, melynek 1876-ban avatták fel jelenlegi épületét a Ferenciek terén. A 18. század 

közepén csillagvizsgáló is épült az oktatás és kutatás segítésére, ennek kései utódja a 

szombathelyi ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium. 1898-ban alakult meg az egyetem 

sportegyesülete, a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC). Már Nagyszombatban is 

működött botanikus kert az egyetem mellett, a Pestre költözés után pedig 1847-től alakították 

ki a mai helyén az ELTE Füvészkertet. 1958-ban csatolták az Eötvös Egyetemhez az Apáczai 

Csere János és a Trefort Ágoston (eredetileg Ságvári Endre), 1961-ben a Radnóti Miklós 

Gimnáziumot, mint gyakorlóiskolákat. Az ELTE-nek 2017 augusztusában nyolc szociális és öt 

szakkollégiuma volt a fővárosban, három kollégiuma pedig Szombathelyen (valamint rövid 

ideje az Egyetem felügyeli a több fővárosi felsőoktatási intézményt is kiszolgáló Márton Áron 

Szakkollégiumot is, ahol határon túli magyar hallgatók laknak). 1895-ben alapították az Eötvös 

József Collegiumot, mely 1911 óta jelenlegi épületében a Ménesi úton működik. A szociális 

kollégiumok közül 1969-re készült el az egyetem Budaörsi úti kollégiuma (Kőrösi Csoma 

Sándor Kollégium, KCSSK), ez Magyarország egyik legnagyobb ilyen intézménye. A Bibó 

István Szakkollégium 1983-ban kezdte meg működését a Ménesi úton. A többi szociális és 

szakkollégium pedig a rendszerváltozáskor és utána alakult meg, illetve került az ELTE 

intézményi szervezetébe (SZÖGI L. 2013, 2015). 

 

1.3.2.  Felsőoktatási rangsorok és az Egyetem hallgatói vonzáskörzete 

A felsőoktatási rangsorok segítenek megítélni az egyetemek minőségét, és ezen keresztül 

presztízsét. Ez számunkra is fontos szempont lehet a disszertáció során, hiszen az egyetemen 

belüli kapcsolatokra is hatással lehetnek azon keresztül, hogy milyen kép alakul ki az egyetem 

egészéről, és egyes egységeiről. Ez annak ellenére igaz, hogy számos módszertani kérdés 

felmerül a felsőoktatási rangsorokkal kapcsolatban. Igaz ez a nemzeti, és még inkább a 
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nemzetközi rangsorokra, hiszen ezek mindegyike óhatatlanul is bizonyos szempontokat emel 

ki a felsőoktatás világából. Minden egyetemeket összehasonlító lista esetében kérdéses az 

indikátorok kiválasztása, és azok súlyozása is. A nemzetközi rangsorok esetében fontos 

figyelembe venni továbbá, hogy azok eltérő kulturális és gazdasági hátterű országok 

intézményeit értékelik azonos szempontok alapján. Kérdéses továbbá az ilyen rangsorok 

esetében a felhasznált adatok megbízhatósága és összehasonlíthatósága is. Az egymáshoz 

viszonyítás problémája nemzetközi szinten különösen szembetűnő az egyetemek oktatási 

minőségének értékelésekor, éppen ezért a rangsorok jellemzően a tudományos teljesítményre 

fókuszálnak. Erről a témáról, és kérdésekről részletesen lehet olvasni Fábri György könyvében 

(FÁBRI GY. 2016). 

Magyarországon a legismertebb hazai felsőoktatási rangsor a HVG Diploma 

különszámában jelenik meg évente. Ebből a kiadványból a 2017. novemberben publikált 

Diploma 2018 a legfrissebb. Ez intézményi és kari szinten értékeli a hazai felsőoktatás 

szereplőit az oktatói, és a hallgatói kiválóság szempontjából. A számítás során az oktatók 

esetében az egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó hallgatók számát, a 

tudományos fokozattal rendelkező oktatók számát, a tudományos fokozattal rendelkező oktatók 

arányát és az MTA-címmel rendelkező oktatók arányát veszik figyelembe. A hallgatók esetében 

pedig az elsőhelyes jelentkezők számát, a felvettek pontátlagát, a nyelvvizsgával felvettek 

arányát és a középiskolai versenyen helyezettek számát (HVG 2017). A részleteket most 

mellőzve a Diploma 2018-ban intézményi szinten mind az oktatói, mind a hallgatói kiválóság 

listáját az ELTE vezeti. A karok összesített rangsorában az ELTE BTK az első, az ELTE TTK 

pedig a második az Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara előtt. A többi kar 

közül a PPK a tizennyolcadik, az ÁJK a huszonharmadik, az IK a huszonhatodik, a TáTK a 

harmincötödik, a BGGyK a nyolcvanharmadik, a TÓK pedig a 110-ik volt a 153 rangsorolt kar 

közül. A képzési területi hallgatói rangsorok közül a bölcsészettudományit a BTK vezeti a PPK 

előtt, a jogin az ÁJK az első, a sporttudományin a PPK az első, az informatikain az IK a 

második, a természettudományin a TTK a második, a társadalomtudományin a TáTK a 

harmadik, a BTK a negyedik, az ÁJK pedig az ötödik. A pedagógiai képzési területen a külön 

kezelt ELTE Tanárképző Központ az első, a BGGyK a második, a TÓK pedig a hetedik (HVG 

2017). Megjegyzendő, hogy a Diploma 2017-ben szereplő szakos összesítés alapján a TÓK két 

fő képzése esetében, az óvodapedagógus és a tanító alapszakon is magasan a legjobb volt a kar 

(HVG 2016). Tehát bár a kari összesített sorrend meglehetősen heterogén képet fest az 

Egyetemről, ha szakterületenként vizsgáljuk meg a fakultásokat, akkor elmondható, hogy 

országos szinten mindegyik a legjobbak között van. Itt említhető még meg, hogy a Diploma 
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2018-ban még külön szereplő szombathelyi képzések közül a Nyugat-magyarországi Egyetem 

Természettudományi és Műszaki Kar a hatvankilencedik, a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző 

Kar pedig a nyolcvannyolcadik volt az összesített rangsorban. A hallgatói rangsorokban pedig 

minden szakterületen jóval a fővárosiak mögött voltak a szombathelyi képzések (HVG 2017). 

A felsőoktatás globalizálódásával az egyetemek egyre inkább nem csak a hazai társaikkal 

versenyeznek, ezért érdemes kitekinteni a nemzetközi listákra is. A számos rangsor közül csak 

az ARWU „Shanghai” listát említem meg, ami talán a legismertebb.  Ez is túlnyomórészt a 

kutatási szempontokra helyezi a hangsúlyt. Az oktatási teljesítményt például az alumnusok 

közül Nobel-díjat és Field-érmet nyertek számával méri. Ezen kívül még figyelembe veszik az 

aktuálisan az egyetemeken dolgozó ilyen díjakat nyert kutatók számát, a magas idézettséggel 

rendelkező kutatók számát, a Nature és a Science folyóiratban megjelent cikkek számát, a 

Science Citation Index és Social Science Citation Index által számon tartott cikkek számát, és 

a felhasznált indikátorok egy főre eső értékét (www.shanghairanking.com). Ezen a listán 2017-

ben a Szegedi Tudományegyetem mellett az ELTE volt a legjobb magyar egyetem. Azonban a 

fővárosi tudományegyetem az elmúlt években folyamatosan csúszott hátra, 2016-ban kiesett az 

első ötszázból, most az 501-600 kategóriában van. A szakos listákban is csak két szakterülete 

szerepel ennél előrébb, matematikából a 101-150., fizikából a 201-300. kategóriában vannak az 

ELTE TTK képzései. 

A felvételi jelentkezések alapján megrajzolt vonzáskörzetek képei szintén megerősítik az 

ELTE hazai vezető szerepét. A 4. ábra mutatja az egyes járásokban állandó lakcímmel 

rendelkezők közül az intézményekbe jelentkezők arányát. Látható, hogy ugyan az ELTE egy 

járásból sem vonzza a jelentkezők legalább negyedét, azonban vonzáskörzete szinte az egész 

ország területére kiterjed. A legmagasabb arányban a Budapestről, Pest, Nógrád, Heves, Jász-

Nagykun-Szolnok megyékből, a Balaton térségéből, valamint a Dunántúl északi feléből 

jelentkeznek az ELTE-re. Kisebb arányban pedig csupán Debrecen, Pécs és Szeged 

környezetéből érkeznek a hallgatók. Bár a három nagy vidéki tudományegyetem oktatási 

profilja jellemzően szélesebb (agrár, gazdasági, mérnöki, orvosi képzések), mint az ELTE-é, 

vonzáskörzetük mégis sokkal szűkebb. Ezt jól mutatja, hogy a debreceni jelentkezők 78%-a, a 

szegediek 74%-a, a pécsiek 61%-a, az intézmény régiójából érkezett 2012 és 2014 között, míg 

az ELTE esetében a Közép-Magyarország régió részesedése - jóval nagyobb népességszáma 

ellenére is - csak 54% volt (magyarországi állandó lakhelyű jelentkezők között). 
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Az Egyetemen belül a karok között tapasztalhatunk különbségeket a vonzáskörzetük 

tekintetében is. Bár a karok vonzáskörzetei hasonlóak (mindegyikre jellemző a főváros közeli 

térségek magasabb jelentkezési arányai), azért a jelentkezések különbségeiben egyértelműen 

látható, hogy az ELTE képzései más intézményekben hol elérhetőek még. A Bárczira 

jelentkeznek a legegyenletesebb eloszlással az ország területéről, hiszen ennek a karnak a 

legkisebb a konkurenciája - a gyógypedagógus alapszakra jelentkezők kétharmada a kart 

választja. A TÓK vonzáskörzete ezzel szemben szűkebb, Közép-Magyarország mellett főleg 

Fejér, Komárom-Esztergom és Nógrád megyére terjed ki. A különbségek megmutatkoznak a 

jelentkezők lakhelyének átlagos Budapesttől való közúti utazási időtávolságában is. Az 

4. ábra: Az adott járásból az összes felsőoktatásba jelentkező közül az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemet, a Debreceni Egyetemet (DE), a Pécsi Tudományegyetemet (PTE) és a 

Szegedi Tudományegyetemet (SZTE) választók aránya 2012 és 2014 között 

adatok forrása: Oktatási Hivatal felvételi adatbázisa 
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egyetemi középértéktől (49,3 perc) távolabb laknak a BGGyK hallgatói (58,5 perc), közelebb 

pedig a TÓK (39,5 perc) és a TáTK (46,7 perc) hallgatói, a többi kar hallgatóinak utazási ideje 

pedig csaknem megegyezik az ELTE-s átlaggal (a módszertanról lásd részletesen JANCSÓ T.–

SZALKAI G. 2017). 

 

Összefoglalva tehát megállapítható, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 

leghosszabb múltra visszatekintő magyarországi egyetem. Intézményszerkezete nagyobbrészt 

a 2000-es évek elején nyerte el jelenlegi állapotát, ami ez után jelentősebben csak 2017-ben, a 

szombathelyi képzések Egyetemhez kapcsolódásával, valamint az Gazdálkodástudományi 

Intézet megalakulásával módosult. A felsőoktatási rangsorok és vonzáskörzet-vizsgálatok 

megmutatják, hogy az ELTE a hazai felsőoktatás egyik kiemelt tagja, melynek vonzáskörzete 

az egész országra kiterjed. Azonban azt is érdemes megjegyezni, hogy a nemzetközi rangsorok 

alapján igazán kedvező pozícióról csak a magyarországi intézmények körében beszélhetünk. 
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2. A kutatás elméleti kerete 

2.1.  Az oktatás földrajzi szempontú vizsgálata 

2.1.1.  Az oktatásföldrajz meghatározása 

Az oktatásföldrajz – értelmezésem szerint – területi aspektusból kutatja, az oktatási 

intézményrendszert és oktatási infrastruktúrát, az oktatási intézmények és működési területük 

kapcsolatait, valamint az iskolázottság területi különbségeit. A teljes oktatási rendszeren belül 

a felsőoktatás ilyen irányú vizsgálatára a felsőoktatás-földrajz terminológia használható. 

A széles körben használt társadalomföldrajzi szótár meghatározása szerint az 

oktatásföldrajzi (geography of education) kutatások során az oktatási erőforrások 

szolgáltatásának, felhasználásának, minőségének és teljesítményének/eredményeinek területi 

változatosságán van a hangsúly (JOHNSTON, R. 2009). 

Peter Meusburger szerint az oktatásföldrajz az oktatás térbeli különbségeire fókuszál az 

ellátás és a fogyasztás szempontjából. Vizsgálja a helyi miliőt, a térbeli szerkezeteket, az 

oktatáshoz való hozzáférés szociális környezetét, figyelembe veszi a politikai és földrajzi 

struktúrákat (népsűrűség, településstruktúra, közlekedési hálózat, foglalkoztatási szerkezet), az 

iskolák területi elhelyezkedését, a hallgatók és oktatók térbeli mobilitását, a kulturális 

jellemzők, gazdasági, szociális és demográfiai változások hatását az oktatásra. Kutatási témái 

közé tartozik a formális oktatási rendszerek mellett a tanulás egyéb, iskolarendszeren kívüli, 

nonformális (vagy nem formális) fajtáinak vizsgálata is. Szintén kutatási témája lehet a 

gyermekek iskola előtti nevelésének (óvodák), és a kisgyermekek napközbeni gondozásának 

(bölcsődék) rendszere is (MEUSBURGER, P. 2015a). 

Bizonyos megközelítés szerint a szélesebb értelemben vett tudás- és oktatásföldrajzot 

három részre lehet felosztani: a szűkebben vett oktatásföldrajzra, a tudományföldrajzra 

(geography of science) és a tudásföldrajzra (geography of knowledge) (MEUSBURGER, P. 

2015a). Ez a felosztás a kutatás tárgyára helyezi a hangsúlyt, a tudásföldrajz esetén magának a 

tudásnak a létrehozásában, terjedésében és felhasználásában meglévő területi 

jellegzetességeken és különbségeken van a hangsúly (MEUSBURGER, P. 2015b). A 

tudományföldrajz esetén a tudomány művelése, a kutatás során megjelenő térbeli, területi 

szempontok vizsgálatáról beszélünk. Ennek a kutatási területnek is rendkívül sok ága van, a 

kezdeti determinisztikus szemlélet után, ma már a kutatás komplex társadalmi környezetét is 

figyelembe veszik, hiszen a kutatás mindig valahol, a tér adott pontján történik. Ez igaz még 

egy a földrajzi tértől elméletileg függetlenül (’placeless’ place) működő laboratórium esetén is, 
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mivel ezeknek a kutatóhelyeknek is megvan a sajátos kultúrája, ami hatással lehet a kutatásra. 

A terepi kutatások során pedig nyilvánvalóan a tudományos vizsgálatok nem függetleníthetik 

magukat attól a földrajzi tértől, ahol éppen zajlanak. Ezek a szempontok nem csak a kutatásra, 

de az eredmények közzétételére is igazak, például a múzeumok, botanikus kertek, vagy az 

állatkertek esetében (FINNEGAN, A. D. 2015). 

A tudomány részterületeinek ilyen meghatározásai véleményem szerint hasznosak, azonban 

természetesen számos esetben át is fedhetnek egymással az érintett témák. Kifejezetten igaz ez 

a kutatásom tárgya, a felsőoktatás esetében is, hiszen itt sokszor egy intézményben folyik az 

oktatás, a kutatás és ezeken keresztül a tudás létrehozása. Erre jó példa a Heidelbergi Egyetemet 

bemutató monumentális tudományatlasz, ahol egy munkában mutatják be az egyetem 

oktatóinak, kutatóinak származási helyét, a hallgatói vonzáskörzeteket, az egyetem 

tudásmiliőjét, az intézmény és közvetlen környezetének kapcsolatait, és a tudományos tudás 

térbeli terjedését is (MEUSBURGER, P.–SCHUCH, TH. 2012). Az oktatásföldrajz és a 

tudományföldrajz éles elválasztását az sem indokolja a disszertációban, hogy a magyar 

szakirodalomban nem válik határozottan szét még a két részdiszciplína. Magát 

tudományföldrajzi kategóriába besorolt kutatás még kevés született hazánkban (MEUSBURGER, 

P.–PROBÁLD, F. 2010), ezért a szakirodalmi előzmények bemutatása során én sem különítem el 

ezeket a munkákat az oktatásföldrajziaktól. 

A fentiek alapján az én konkrét vizsgálatom bizonyos szempontból tartozhatna a 

tudományföldrajz vagy a tudásföldrajz témakörébe is, hiszen az egyetem belső működésének 

elemeit vizsgálom, ez a működés pedig magától értetődően meghatározza az egyetemen 

folytatott tudományos munka és a jelenlévő tudás jellemzőit is. Bár nem hiszem, hogy el kell 

élesen választani ebből a szempontból a kutatásokat, de ha mégis szükséges besorolni a 

disszertációmat, akkor inkább a szűkebben vett oktatásföldrajz témakörébe teszem azt, mivel a 

hangsúly a kérdésfeltevések során az egyetem, mint oktatási intézmény működésén van. 

Részleteiben nem foglalkozom az ott meglévő, létrejövő tudással. Ugyanakkor a 

megállapítások a kutatási területet is érintik – kifejezetten igaz ez az oktatói felmérés 

eredményeire. 

 

A felsőoktatási intézmények miliőjének vizsgálata 

Ahogy láthattuk Meusburger az oktatásföldrajz vizsgálati területei közé sorolja a helyi 

miliőt is. Erről a témáról azért írok kicsit részletesebben, mert véleményem szerint ez a 

disszertáció is az oktatásföldrajzon belül leginkább ebbe az alterületbe sorolható be. 
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Az első tisztázandó kérdés természetesen az, hogy mi is egy egyetem tudásmiliője. Maga a 

gondolkodás nincs helyhez kötve, azonban az egyes kutatók, oktatók tevékenysége a térben és 

időben változó társadalmi, kulturális, politikai és gazdasági környezetben zajlik. Minden 

egyetem eltérő feltételeket és lehetőségeket, egyéni tudásmiliőt biztosít az ott dolgozók 

számára. Ez a környezet – bár fontos hangsúlyozni, hogy nem determinisztikusan, és nem 

mindenkire egyformán, de – hatással van az egyetemek polgáraira. A legfontosabb összetevői 

a tudásmiliőnek a személyi feltételek (maguk a cselekvők), az anyagi feltételek (pl. pénzügyi 

eszközök, kutatási infrastruktúra, könyvtárak) és a nem-anyagi feltételek (pl. intézményi 

szabályok, szervezeti struktúrák, az intézménnyel kapcsolatos előítéletek, az egyetem 

identitása). A miliő fontos hatással van a gondolkozási mintázatokra, például, hogy mennyire 

segíti az egyetemi közeg az innovatív gondolatok megjelenését, vagy, hogy milyen kapcsolatok 

alakulnak ki az egyes tudományterületek között (MEUSBURGER, P. 2014). 

A tudásmiliő működésének szemléltetésére jó példát szolgáltat a párizsi egyetem, a Cité 

Internationale Universitaire de Paris. Ezt az intézményt az I. világháború után hozták létre az 

1920-as években, azzal a pacifista céllal, hogy elősegítse a nemzetek és kultúrák közötti 

párbeszédet. Az egyetemen belül külön lakóépületei vannak a különböző államoknak, jelenleg 

negyven ilyen ház található a nemzetközi kampuszon. Az olasz, német, spanyol, holland, görög 

ház mellett megtaláljuk itt az észak-afrikai országok, az Amerikai Egyesült Államok, vagy 

éppen a brazil, az indiai, a japán nemzet otthonát is. Számos épület az adott nemzet építészeti 

stílusának elemeit felhasználva készült, ezzel az egész kampusz még inkább soknemzetiségű 

környezetet teremt (OLDS, K.–ROBERTSON, S. L. 2014). 

A magyar felsőoktatásból szintén hozhatunk példákat arra, hogy az egyetemek épített 

környezete milyen különböző lehet. Elég csak a Ludovika Akadémia klasszicista stílusú 

épületének vastag falaira, vagy a közelében lévő 1978-ban épült, nyolcvankilenc méter magas 

Semmelweis Egyetem Elméleti Tömbjére gondolni. További példaként hozhatjuk fel még a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai kampuszát, vagy éppen a szarvasi felsőoktatási 

intézmények Holt-Körös partján lévő épületeit. Az egyetemi tudásmiliőnek az épületek csak az 

egyik részét adják, de ezek befolyásolják a többi elemet is, és talán ezeken keresztül lehet a 

legkönnyebben érezni az egyedi intézményi miliőt. 

A tudásmiliő fontos működési elve a Máté-effektus, tehát „Mert mindenkinek, akinek van, 

adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvetetik, amije van.” (Máté 

25:29). Ez rámutat arra, hogy miért tudnak tartósan kiemelkedni egyetemek azzal, hogy a már 

magas hírnevükkel magukhoz vonzzák a legjobb kutatókat, hallgatókat. Ugyanakkor utal arra 

is, hogy a kapcsolat nem egyoldalú, a tudásmiliő hatással van a polgárokra, de az egyetemi 
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polgárok alakítják ki magát a tudásmiliőt. Meusburger a lehetséges módszertani 

megközelítéseket négy kategóriába osztja. Az első, a legegyszerűbb, amikor a személyi, 

pénzügyi és infrastrukturális feltételek meglétét és milyenségét vizsgálják. A második 

megközelítés során az elért eredményeket értékelik (pl. kapott díjak, kutatók összesített 

impaktfaktora). A harmadik a tudósok társadalmi kapcsolataira, a közöttük lévő interakciók 

elemzésére helyezi a hangsúlyt (pl. a személyek által kapott kutatási források, vitakörök 

működése). A negyedik megközelítés pedig a kutatók személyes tapasztalatait, szubjektív 

véleményét vizsgálja, például interjúk, levelek, vagy egyetemi bizottsági ülések emlékeztetői 

alapján (MEUSBURGER, P. 2014). 

A szociológus Burton R. Clark intézményi saga (organizational saga) fogalma rokonítható 

az intézményi tudásmiliő megközelítéssel, bár ez a kifejezés szűkebb értelmű. Így a saga – 

véleményem szerint - tekinthető úgy is, mint a miliő egyik eleme. Leginkább az intézményi 

identitással rokon, így részletesebben a hallgatói kérdőívezés erről szóló fejezetben tárgyalom 

majd (CLARK, B. R. 1972). 

Kapcsolódnak a miliővizsgálatokhoz, azonban szintén szűkebb fókuszúak a 

környezetpszichológiai vizsgálatok is. Itt például nincs hangsúly a történelmi múlton, a 

gazdasági-politikai környezeten, hanem sokkal inkább pszichológiai megközelítésből, az ember 

és környezetének kapcsolatát vizsgálják – ha úgy tetszik, közelebbről, mint a miliővizsgálatok. 

Dúll Andrea (2009) szemlélete az ember-környezet viszonyban ugyanannyira hangsúlyos 

szerepet tulajdonít mindkét félnek, vizsgálják azt, hogy a környezet milyen pszichológiai 

hatással van az egyénekre, illetve, hogy az ember miként alakítja környezetét. A 

környezetpszichológia interdiszciplináris tudományág, a pszichológia mellett számos más 

területre is támaszkodik, így a társadalomföldrajzra is. Hangsúlyos kutatási témája a 

megközelítésnek a különböző intézmények vizsgálata. Így az első ilyen kutatások között voltak 

azok, amelyek kórházak téri/építészeti tulajdonságainak hatását vizsgálták a betegek 

viselkedésére (ITTELSON, W. H. et al. 1970; PROSHANSKY, H. M. et al. 1970). Már a korai 

munkák is feltárták, hogy a szabályozott intézményi környezetekben összefüggés van a 

környezet szerkezete, elrendezése, és a használók viselkedése között - ezt az összefüggést 

börtönök, pszichiátriák és városi szegénynegyedekben (slumokban) is kimutatták (AGRON, G. 

1971). A környezetpszichológia kiemelten vizsgált környezetei közé tartoznak az edukációs 

(oktatási-nevelési) helyszínek is, főleg az általános iskolák, óvodák, bölcsődék. A részleteket 

mellőzve olyan kérdéseket vizsgálnak ezekben a kutatásokban, mint hogy hogyan hatnak a 

használókra a tantermi ingerek (színek, megvilágítás, zajok), a zsúfoltság, az elrendezés és az 

ülésrend, valamint, hogy milyen érzelmek és attitűdök alakulnak ki az egyes helyekkel 
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kapcsolatban. Megközelítésük szerint összetetten a teljes oktatási-nevelési környezet 

vizsgálható, hiszen azokat nem csak az egyes tantermek alkotják, hanem például a folyosók, 

udvarok is. Fontos, hogy ne csak a gyermekek, tanulók, hanem a pedagógusok és szülők 

szempontjait is figyelembe vegyék, hiszen ők is használják ezeket a tereket. 

Megkülönböztethetjük a formális (pl. óvodák, iskolák) és nem formális (pl. múzeumok, 

állatkertek) edukációs környezetek vizsgálatait is, hiszen alapvetően eltérően viselkednek 

ezekben a tanulók, és a környezet is más hatással van itt rájuk (DÚLL A. 2009). A 

környezetpszichológiai kutatások kevésbé hangsúlyosan, de kiterjednek a felsőoktatásra is. 

Ilyen módon vizsgálták már a kollégiumokat, mint speciális lakókörnyezeteket, főleg az 

építészeti szerkezet és a zsúfoltság szempontjából (VALINS, S. – BAUM, A. 1973; CASE, F. D. 

1981; KAYA, N. – ERKIP, F. 2001), az összefüggést az egyetemi kampuszok zöldfelületeinek és 

rekreációs hatásának érzékelése, valamint a hallgatók életminősége között (HIPP, J. A. et al. 

2015), a kampuszok szabadtéri részeinek érzékelését és használatát (ABU-GHAZZEH, T. M. 

1999), vagy éppen a nem eredeti lakóhelyükön tanuló egyetemistákban kialakuló honvágy 

jellemzőit is (SCOPELITTI, M – TIBERIO, L. 2010). 

A felsőoktatási intézményi környezet nevelésszociológiai alapokon nyugvó vizsgálatai is 

kapcsolódnak, annak ellenére, hogy itt a központi szakkifejezés nem a miliő. Például Pusztai 

Gabriella vizsgálatainak központi kérdései az intézményi hatás a hallgatókra, az eltérő hátterű 

hallgatók szocializációja. Megjelenik a hallgatók közötti kapcsolatok vizsgálata is, azonban ez 

leginkább az egy közösséget alkotó hallgatókra vonatkozik, nem a különböző területeken 

tanulók között esetlegesen meglévő kapcsolatokra (PUSZTAI G. 2009; 2011; 2014). Az 

intézményi hatás a hallgatók felsőoktatási szocializációjában az új (konstruktivista) 

megközelítés szerint egyéni változatokban érvényesül a hallgató és a felsőoktatási szervezet 

közötti kölcsönhatások eredményeként, nem pedig csupán a hallgató alkalmazkodását jelenti 

az intézményi környezethez. A felsőoktatási környezeteket nem tekintik egységesnek, sokkal 

inkább a kampuszok eltérő kultúrája létezik. A hallgatók társadalmi háttere mellett tehát nagyon 

fontos tényező az intézményi hatás, ami egyrészt jellemezhető objektívnek tekinthető 

tényezőkkel, másrészt a hallgatók által érzékelt szubjektív módon fejti ki a hatását. Az 

intézményi hatást négy eltérő dimenzióra lehet felosztani, ezek a fizikai (épített és természetes 

környezet, infrastruktúra), a kompozíciós (pl. társadalmi státusz, származási településtípus, 

intézményi kapcsolatok struktúrája), a szervezeti (pl. speciális misszió, szelektivitás, szervezeti 

bizalom) és a kulturális rétegek (általánosan elfogadott értékek). A szempontok alapján pedig 

környezettípusokba lehet rendezni az intézményeket, kampuszokat (PUSZTAI G. 2014). 
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Az én értelmezésem szerint az egyetemek miliőjének vizsgálata az egyetem földrajzi és 

társadalmi környezetének, a belső szervezeti működésre való hatását elemzi. A kutatás során 

kiemelt jelentőségű a földrajzi (külső) tér, valamint a belső szervezet és kapcsolatok (belső tér) 

egymással meglévő kölcsönhatásainak feltárása. 

Bár Meusburger szerint a tudásmiliő működésének elemzésére csak visszamenőlegesen van 

lehetőség, és az általa meghatározott megközelítési módok közül a harmadik és negyediknél 

nem említi az egyetem polgárságát szélesebb körben felmérő empirikus vizsgálatot, én a 

kutatásom során kérdőívek segítségével kíséreltem meg felmérni az Egyetem hallgatóinak és 

oktatóinak kapcsolatait és személyes tapasztalatait. Természetesen tisztában vagyok azzal, 

hogy egy kérdőívre adott válaszok más mélységbe engednek betekintést, mint akár egy 

személyes mélyinterjú, azonban meggyőződésem, hogy az egyes személyek esetében kevésbé 

mély, ugyanakkor több száz egyetemi polgárról információt szolgáltató vizsgálat szintén 

hozzájárulhat az egyetemek tudásmiliőjének jobb megértéséhez. 

 

Az oktatásföldrajz, mint önálló részdiszciplína Magyarországon 

Annak ellenére, hogy az oktatás már hosszú ideje foglalkoztatja Magyarországon is a 

földrajzos kutatókat, az oktatásföldrajz kifejezés szélesebb körben csak az ezredforduló 

környékén Nagy Mária (1997) nyomán, főleg M. Császár Zsuzsanna kutatásai után terjedt el 

hazánkban (M. CSÁSZÁR ZS. 2004). Fontos azonban hangsúlyozni, hogy már korábban is 

megjelenik a kutatási téma (lásd részletesen 2.1.2. fejezet), és a kifejezés is a szakirodalomban. 

A tudomány működése szempontjából érdekes, hogy az oktatásföldrajz és a felsőoktatás- 

-földrajz terminus technicus általam fellelt első magyar használata nem földrajzos kutatóhoz 

kötődik, hanem Vörös Lászlóhoz (1973), aki a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont 

munkatársa volt cikke írásakor, és az orvostudományok kandidátusa. A kutatási területen 

földrajzos kollégáit jelentősen megelőzve felvázolta a felsőoktatási intézmények regionális 

vizsgálatának témaköreit és lehetséges módszertanát. A kor szellemiségéhez igazodva a 

szocialista tervezés szempontjából közelítette meg a felsőoktatást. „Kézenfekvő a gondolat, 

hogy a terület- és településfejlesztési irányelvekkel egyetértésben kell az ország felsőoktatási 

intézményhálózatát is fejleszteni.” (VÖRÖS L. 1973, 323.). Az intézmények területi 

elhelyezkedése mellett, nagy jelentőséget tulajdonított azok területi egyenlőtlenségeket 

csökkentő hatásának is. Kutatási területként jelölte meg a felsőoktatási intézmények 

településeken belüli szerepét is, valamint írt a vizsgálatok lehetséges módszereiről, mutatóiról. 

Távolba mutató gondolata, hogy „a felsőoktatás területi vizsgálata azonban, sajátos 
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kérdésfelvetése, módszere, indexei révén – elsősorban nem a meglévő földrajzi ágazatok 

részének tekinthető, hanem a felsőoktatás tudományos művelése egyik elemének.” (VÖRÖS L. 

1973, 327.) Sajnálatos tény, hogy erre az 1973-ban a Magyar Pedagógia folyóiratban megjelenő 

cikkre egy oktatásföldrajzi munka sem hivatkozott később. A kutatási területen – az 

oktatásföldrajz terminológia használata nélkül - a 70-es 80-as évek fordulóján szintén a 

Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpontban már földrajzos vezetéssel végeztek jelentős 

kutatásokat - amikre szintén nem hivatkoztak a későbbi kutatók (részletesebben írok a 

tanulmányokról a 2.1.2. fejezetben). Az ezredfordulóig ezt követően még egyszer használják a 

Földrajzi Közlemények egyik, 1989-es cikkében (MTA FÖLDRAJZI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG 

1989) az oktatásföldrajz terminológiát. 

M. Császár Zsuzsa tehát a 2000-es évek elején széles körben elterjesztette az oktatás 

földrajzi szempontú vizsgálatának lehetőségeit. Ő már az első összefoglaló jellegű 

oktatásföldrajzi munkát is elkészítette, főleg a közoktatásra koncentrálva (M. CSÁSZÁR ZS. 

2004). Az oktatás a kultúra része, ezért az oktatásföldrajzot Trócsányi (2002) kulturális 

földrajzának alrendszereként határozta meg, mivel az „a szoros értelembe vett kultúra ágazatai 

mellett feltárja a tudáselsajátítás, az oktatás, az iskolázottság földrajzi különbségeit is” (M. 

CSÁSZÁR ZS. 2004, 10.). Ennek a kulturális földrajzi megközelítésnek az egyik legfontosabb 

eleme a tudáselsajátítás formális és informális típusainak vizsgálata. Itt a tudásföldrajz 

terminológiát használják, az elnevezésben inkább az ismeretek térbeli allokációjára utalva. 

Azonban az összefoglaló munka jelentős része az oktatás területi hatásaival foglalkozik, mint 

például a különböző iskolarendszerek működésével, az iskolázottsági viszonyokkal, az oktatási 

infrastruktúrával. Elemzik a tudományos élet területi sajátosságait is, ami megint csak utal arra, 

hogy a tudás, az oktatás, a tudomány fogalmai számos ponton érintkeznek egymással 

(TRÓCSÁNYI A. 2002). 

Részleteiben a részdiszciplína aktuális kutatási témáit a 2.1.3. fejezetben mutatom be. 

 

2.1.2.  Az oktatást érintő földrajzi vizsgálatok Magyarországon a kezdetektől az 

1980-as évekig 

Az oktatási kérdések első megjelenései a magyar földrajzi szakirodalomban 

Az oktatás kérdései már a 19. század végén is foglalkoztatták a földrajzosokat. Erre 

bizonyíték, hogy a Földrajzi Közleményekben 1900 előtt is jelentek meg olyan rövid 

közlemények, amelyeknek témája gyakorlatilag az oktatásföldrajz témakörébe tartozik. A 

legelső ilyen közlemény az Orosz Birodalom Szaratovi Kormányzóságának területén élő 
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tatárok „népneveléséről” tájékoztatott röviden, írtak az írni-olvasni tudásról, a lányok és fiúk 

oktatása közötti különbségekről, és az iskolák típusairól is (S. 1882). De beszámoltak a japán 

iskolák, oktatók és tanulók számáról (S. 1885), vagy az írni-olvasni nem tudók amerikai 

egyesült államokbeli arányáról is (NÉV NÉLKÜL, 1895). Ezek természetesen még nem voltak 

elemző tanulmányok, hanem csak leíró jelleggel tájékoztattak egy-egy térség oktatási 

rendszeréről, iskolázottsági viszonyairól. Ugyanakkor jól mutatják, hogy az oktatás kérdései 

régóta a földrajzosok érdeklődési körébe tartoznak. 

1899-ben Bartek Lajos tanulmányában már kiemeli az oktatási funkciók szerepét a városok 

központi szerepkörei közül. „Végre az emberi léleknek, kedélynek is vannak szükségletei… 

…Ilyenek a különféle, de különösen a magasabb tanintézetek, melyek a vidéki apróbbak erejét 

magukba gyűjtik; ilyenek a tudományok, művészetek, szép ízlés művelésére szentelt 

közintézetek.” „A szellemi képzésnek főeszközei pedig a városokban összpontosulnak, mert csak 

a városokban van igazi tere a szellemi haladásnak, a nemes vetélkedésnek, mely nélkül a valódi 

műveltség nem is volna elérhető.” (BARTEK L. 1899, 84., 88.). Nagyon érdekes írás Cholnoky 

Jenő irodalomi recenziója Lázár György szegedi polgármester által kiadott Szeged az 

egyetemért című könyvről. A földrajzos szenvedélyesen érvel amellett, hogy az újonnan 

létesítendő felsőoktatási intézményt a többségében magyar nemzetiség által lakott területre kell 

telepíteni, nem pedig más nemzetiségű területre. Ír a közoktatási és felsőoktatási intézmények 

nemzetstratégiai jelentőségéről, és az egyetem adott településen kifejtett pozitív 

gazdaságfejlesztő szerepéről is (CHOLNOKY J. 1908). 

A két világháború között talán kissé meglepő módon az oktatás területi jellemzői nem 

jelennek meg hangsúlyosan a földrajzos szakirodalomban. Annak ellenére volt ez így, hogy a 

Horthy-rendszer egyik központi eleme volt a magyar kultúrfölény megteremtése, és az oktatási 

rendszer fejlesztése. A korszak első felének vezető kultúrpolitikusa Klebelsberg Kuno volt, az 

ő tevékenységében az oktatási rendszer földrajzi szempontjai is jelentős szerepet játszottak 

(LADÁNYI A. 2000). Igaz volt ez a tanyasi iskolák fejlesztésének kiemelt támogatásakor, de igaz 

volt a vidéki egyetemek fejlesztése során is: „…a sajátos földrajzi egészet alkotó vidékek, tájak, 

országrészek egyetem nélkül magasabbrendű kulturális egésszé nem fejlődhettek. A szegedi és 

a debreceni egyetemnek – túl a szakelőadások jelentőségén – az Alföld lelkét, az Alföld 

kultúráját kell képviselniök s ezt a hivatást helyettük a budapesti egyetem nem végezhetné el.” 

(KLEBELSBERG K. 1929b, 157.). Fontos szempont volt számára az is, hogy az oktatási 

intézmények megépítésekor városrendezési szempontokat is figyelembe vegyenek. A 

felsőoktatás esetében a szegedi fejlesztésekkor ezt meg is tudta valósítani, a „lágymányosi 

pocsolya” megszüntetésével létrejövő budapesti egyetemváros azonban ekkor még csak terv 
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maradt (KLEBELSBERG K. 1929a). A korszakban ennek ellenére a földrajzosok kevésbé 

hangsúlyosan foglalkoztak az oktatás kérdéseivel. Bár megjelent az iskolázottság tárgyköre a 

városok kialakulásának magyarázatában (MENDÖL T. 1936), és mint olyan kérdés is, mint 

amivel a földrajznak (emberföldrajznak) foglalkoznia kell (HÉZSER A. 1939), részletes, az 

oktatást érintő földrajzi elemzések még nem születtek. A társadalom iskolázottságában, 

kultúrájában („műveltségi fokában”) döntő jelentőséget tulajdonítottak a földrajzi környezetnek 

ekkor (HÉZSER A. 1939).  

 

Az oktatást érintő földrajzi vizsgálatok a II. világháború után 

Bár még sokáig nem beszélhettünk 1945 után sem speciálisan az oktatás kérdéseit vizsgáló 

földrajzi kutatásokról, a 60-as években, a 70-es évek elején már születtek cikkek, amik az 

oktatási rendszert is részletesebben elemezték. Ekkor több településhierarchia, illetve 

vonzáskörzet-vizsgálatban szerepet játszott a települések oktatási funkciónak elemzése. 

Ezekben a kutatásokban az oktatási intézményrendszer a központi szerepkör egyik – sőt egyes 

esetekben kiemelten - vizsgált tényezőjeként szerepelt (BELUSZKY P. 1963, 1966; FÓRIZS M.–

ORLICSEK J. 1963; TÓTH J.–PÉNZES I. 1971). A települések hierarchikus fokozatát, és központi 

szerepkörét meghatározhatták a városi funkciók mennyisége illetve minősége, valamint ezek 

kombinációjaként is (BELUSZKY P. 1973). Ez az oktatás esetében azt jelentheti, hogy adott 

esetben egy településen tanuló diákok száma (mennyiségi szempont), vagy a meglévő 

intézmények típusai számítanak (minőségi szempont). A korai vonzáskörzet-vizsgálatok 

mélysége, és részletezettsége az oktatási rendszer szempontjából nagyon változatos, de már 

több olyan kutatási szempontot is használtak, amik a mai napig is aktuálisak lehetnek. Például 

a szentendrei középiskolákban tanuló diákok eltérő lakóhelyének a kérdése (Á. HANICSEK ZS. 

1963), vagy a mátészalkai gimnázium vonzóhatásának alakulása a lakóhely távolságának 

változásával, illetve a diákotthonok szerepét az oktatási vonzáskörzetekre (BELUSZKY P. 1963). 

Ezekhez hasonló vonzáskörzet-vizsgálatokkal még a későbbi időszakokban is találkozhatunk 

(POZDER P. 1986). A korai időszakból megemlíthető még az a megközelítés is, amikor az 

oktatást az infrastruktúra egyik összetevőjeként értelmezik, és az oktatási intézményrendszer 

az infrastrukturális ellátottság területi különbségeinek egyik elemét képezi (BARTA GY. 1972). 

 

Kutatások a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpontban a 70-es, 80-as években 

A következő nagy lépést a magyar felsőoktatás földrajzi szemléletű kutatásában a 

Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpontban folyó munka jelentette a hetvenes években, a 
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nyolcvanas évek elején (VÖRÖS L. 1973; DÉRI M. 1976, 1980; INKEI P. 1980; NEMES NAGY J. 

1980a, 1980c). Ezek a munkák az elsők hazánkban, amiknek központjában már egyértelműen 

a felsőoktatás térbeli kapcsolatai állnak. A Nemes Nagy József szerkesztette, „A felsőoktatás 

területi kapcsolatai” című kötet előszavában a következő módon határozzák meg a felsőoktatás 

területi szempontú vizsgálatát: „Vizsgálatra érdemes az, hogy az intézményhálózat területi 

szerkezete miként befolyásolja a felsőoktatást alapvető funkcióinak ellátásában; az adott 

térszerkezet hogyan alakítja a hallgatói strukturát, a kibocsátott szakemberek területi életutját, 

a személyi és tárgyi feltételek differenciáltsága miként hat az egyes intézményekben folyó 

oktató-nevelő és tudományos munkára. A másik lényeges téma az egyes egyetemek és főiskolák 

területi kapcsolatainak, az intézményszékhelyen, illetve a vonzáskörzetben betöltött szerepének, 

a közvetlen társadalmi környezetre gyakorolt hatásának elemzése” (NEMES NAGY J. 1980a, 3.). 

Nagyon előremutató meghatározás ez, amihez hasonlóval sokáig nem találkozunk 

Magyarországon. Habár ekkor még nem látták szükségét külön tudományterületként 

(felső-)oktatásföldrajznak nevezni ezeket a vizsgálatokat, ez a meghatározás gyakorlatilag 

megfelel a későbbi oktatásföldrajzi definícióknak is. 

A Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont keretében megjelent tanulmányokat két részre 

lehet osztani. Az első csoportba a leegyszerűsítve vonzáskörzet-vizsgálatoknak nevezett 

kutatások tartoznak, ezek nagyon széleskörűen elemzik a felsőoktatási intézményhálózat térbeli 

szerkezetét. Megállapítják, hogy a rendszer túlzottan koncentrálódik Budapestre, ugyanakkor 

erősen szétaprózott is. Vizsgálják, hogy honnan jönnek, és hol tanulnak a hallgatók (NEMES 

NAGY J. 1980b). Részletesen tanulmányozzák a hallgatók szüleinek foglalkozását (GÉRECZ M. 

1980), a nőhallgatók arányát, a családi jövedelmet, a hallgatók felvételi pontszámait, a 

kibocsátó középiskolák székhelyét, a kollégiumok szerepét (SZÉP ZS. 1980). A diplomás 

pályakövetés egyfajta előképeként a végzett hallgatók életútját, területi mobilitását is 

figyelemmel kísérték (BIKA J. 1980). A kutatócsoport által elvégzett munka összefoglaló 

kötetében átfogóan bemutatják a magyar felsőoktatás térbeli struktúráját, a folyamatokat 

kialakító társadalmi-gazdasági hátteret. Az országos és megyei szintű vizsgálatok mellett 

részletesen elemzik az azonos településen működő, és az azonos képzési profilú intézmények 

jellemzőit is (DÉRI M. 1980). 

A tanulmányok másik csoportja a saját jelenlegi kutatásom szempontjából talán még 

érdekesebb. Ezeket a kutatásokat nevezhetnénk akár egyetemi miliőkutatásoknak is. Az 

egyetemek és főiskolák kapcsolatait vizsgálják, kiemelten a közvetlen társadalmi környezettel 

való viszonyra. Izgalmassá teszi a kutatásokat az is, hogy többen konkrétan az Eötvös Loránd 
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Tudományegyetemmel foglalkoznak, hiszen ilyen, az Egyetemmel foglalkozó oktatásföldrajzi 

írások a későbbiekben sem nagyon születtek. 

Kresz Frigyes és Priszter Andrea munkájukban az ELTE közművelődési 

kapcsolatfejlesztési kísérleteit tekinti át. Ez gyakorlatilag a felsőoktatási intézmények harmadik 

missziójának tervszerű fejlesztéséről szól már 1980-ban, tehát az Egyetem és környezetének 

kapcsolatainak elősegítéséről. A meghatározott összehangolt cselekvési program 

célkitűzésrendszerében olyan elemek szerepelnek, mint a távlati szemlélet térben és időben. 

Továbbá munkánk szempontjából jelentős, hogy a gyakorlatok során a csoportmunkát olyan 

szemlélettel képzelték el, ahol különböző szakok és különböző egyetemek hallgatói dolgoznak 

együtt. A célra a legjobbnak azokat a témákat tartották amelyekben integrálódhat a különböző 

szakos hallgatók tudása, erre sikeres például szolgált a környezetvédelem. Külön érdekesség, 

hogy a vidéki kapcsolatok elősegítése érdekében megfontolandónak tartották ELTE vidéki 

bázisok létrehozását, ahol számos tanszék külső tudományos munkája koncentráltan folyhatna, 

itt lehettek volna a különböző terepgyakorlatok, továbbá a jelenléten keresztül a helyiek 

továbbtanulási hajlandóságát is elősegíthették volna (KRESZ F.–PRISZTER A. 1980). 

Vizsgálták az egyetemek belső szervezeti felépítését, az egyes szereplők érdekeit és a 

területi szempontok szerepét az intézmények kapcsolatrendszerében (PÁLVÖLGYI E. 1980a). A 

kutatás számos kérdése a mai napig érdekes, megállapításai pedig érvényesek lehetnek azóta is. 

Pálvölgyi központi elemként tekint a szereplők érdekeire, leginkább ebből vezeti le a meglévő 

kapcsolatok erősségét, jellemzőit. Például értékelése szerint a kutatásközpontúság és az oktatás 

során az önállóságra való törekvés (oktatási autarkia), a külső hatásoktól való függetlenedés 

eredményeként gyengék az intézmények közötti kapcsolatok. Ennek megoldását a kutatással 

szemben az oktatás presztízsének növelésében, és az egyéni érdekeltségi rendszer 

megváltoztatásában látja. Megállapítja, hogy az oktatási együttműködések kölcsönös függőségi 

helyzetet eredményeznek, amitől félnek a vezetők. A kapcsolatteremtésben erős a személyes 

jelleg és a spontaneitás, a kapcsolatok általában egyéni, esetleg tanszéki szinten valósulnak 

meg. Ez megnehezíti az együttműködések kiteljesedését, valamint megmagyarázza azt a 

jelenséget is, hogy amennyiben intézményi szinten történnek kapcsolatteremtési 

próbálkozások, akkor a szereplők sokszor nem túl lelkesen állnak a kezdeményezések mögé. A 

témánk szempontjából legérdekesebb interdiszciplinaritás kérdésköre még kevésbé hangsúlyos, 

bár már megjelenik. Az ilyen együttműködések – feltehetőleg az előzőekben leírt okokból 

kifolyólag – viszonylag ritkát voltak ekkor. A felsőoktatásban dolgozók számára ismerős lehet 

az a megállapítás is, ami a felsőoktatási intézmények közötti gyenge kutatási kapcsolatokat 

azzal magyarázza, hogy a kutatók a felsőoktatási forráshiány miatt inkább más helyen keresnek 
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kutatásukhoz partnereket. A felsőoktatási szektor összes érintettjének szerepét elemzik, így a 

központi kormányzat irányító-szabályozó tevékenységét is. A különböző felsőoktatási 

intézmények közötti együttműködés kapcsán megjegyzi, hogy még ott is külön-külön hozzák 

létre a saját alaptárgyi, ideológiai, testnevelési egységeiket, ahol azonos településen működnek 

az intézmények – ezt a jelenséget szintén az önállóság erősítésének érdekére vezeti vissza 

(PÁLVÖLGYI E. 1980a). Témánk szempontjából ez az elem azért is különösen érdekes, mert a 

rendszerváltozás utáni integrációk eredményeképpen ezek közül az intézmények közül sok ma 

már egy egyetem részét képezi, és talán rávilágít a hosszú gyökerekre visszanyúló – egy 

településen belül is meglévő – távolságtartásra. 

A székhelytelepülések hatását az oktató-hallgató kapcsolatokra szintén részletesen 

vizsgálták a pedagógusképző intézmények, így az ELTE esetében is. A képzőhelyek mérete és 

a székhelyek lakosságszáma alapján elemzik az intézményeket. A főváros, a nagyváros, a 

középvárosok és a kisvárosok mind más-más környezetet biztosítanak a felsőoktatás számára, 

ami hatással van az egyetemi polgárok közötti kapcsolatokra is. Garami László megállapítja, 

hogy minél kisebb egy település és egy intézmény, annál szorosabbak a kapcsolatok a város és 

az intézmény között. Ez a pozitívak mellett negatív következményekkel is bír, a helyi vezetés 

beleszólhat az oktatói kinevezésekbe, de például a túlzott lokálpatriotizmus eredményeként 

(Debrecen esetében) a helyi hallgatók is sokkal nagyobb eséllyel válhatnak oktatóvá a pozitív 

diszkrimináció miatt. A fővárosi intézmények jellemzőit a későbbiekben részletezzük, mivel itt 

is több olyan jelenségre hívja fel a figyelmet a kutatás, ami saját vizsgálatunk számára is 

releváns (GARAMI L. 1980).   

Érdemes megemlíteni ezeknek a munkáknak azt a jellemzőjét is, hogy az oktatási 

kutatóközpont szakmai bázisa segítségével ezek a földrajzosok által írt, vagy földrajzi 

szempontokat is figyelembe vevő munkák nem esnek abba a hibába – ahogy a későbbi 

kutatások során egyes esetekben előfordul – hogy a földrajzi tér szerepe túlhangsúlyozottá 

válik, és a földrajzi módszerek alkalmazásával a felsőoktatás valódi folyamatai háttérbe 

szorulnak. Ahogy már említettük sajnos további jellemzője ezeknek a kutatásoknak az is, hogy 

a későbbiekben kevésbé használták fel eredményeiket a földrajzos kutatók, tanulmányokban 

csak elvétve hivatkoznak rájuk. 

 

2.1.3.  Aktuális kutatási irányok az oktatás földrajzi szempontú vizsgálatában 

A fejezetben bemutatom az oktatás földrajzi szempontú kutatási irányait, a hazai 

felsőoktatással foglalkozó munkákra koncentrálva. 
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Bár ahogy láttuk az előző fejezetben, hosszú időre nyúlnak vissza a kutatások, jelentősebb 

számú felsőoktatással foglalkozó földrajzos, vagy földrajzi szempontokat is tartalmazó munka 

csak az ezredfordulót követően született Magyarországon. A 2000-es évekre koncentrálva 

tekintem át a kutatásokat, azonban a 80-as évekből már lehet idézni – nem földrajzos kutatók – 

ide kapcsolódó munkáit, így az aktuális szót talán túlságosan is kiterjesztve megjelenik ez az 

időszak is. A felosztás természetesen részben önkényes, de reményeim szerint amellett, hogy 

összefoglalást ad az irányokról, segít elhelyezni a disszertációt is a többi munka között. További 

felosztásért, áttekintésért érdemes például megnézni Meusburger (2015a), vagy M. Császár és 

Wusching (2016) munkáját. 

 

Az intézményszerkezettel, vonzáskörzetekkel, iskolázottsággal foglalkozó kutatások  

A legtöbb földrajzos kutató felsőoktatást vizsgáló munkáiban az intézményszerkezettel, a 

vonzáskörzetekkel, és az iskolázottsággal foglalkozik. Sok munkában előkerül az egyetemek 

gazdasági és regionális hatása is. Ezek a témák bár részben különböznek egymástól, egyes 

kutatásokban egyszerre fordulnak elő, valamint azért is kerülnek itt egy csoportba, mert 

véleményem szerint ez tekinthető – Magyarországon mindenképpen - az oktatásföldrajz 

„magjának”. 

A tanulmányokat felsorolni is hosszú lenne, ezért nem törekszem a teljességre. Az 

intézményhálózat szerkezetével és gazdasági hatásaival foglalkozó munkák közül meg lehet 

említeni Rechnitzer (2009) és Gál (2014) cikkét. Ezekben a felsőoktatás területi szerkezetéről, 

térszerkezetéről írnak, ami leginkább az intézmények országon belüli elhelyezkedését jelenti, 

lényeges vizsgálati szempont a főváros – vidék felosztás is. Ők is, mint sokan mások a 

felsőoktatási képzőhelyek, vagy egy adott területegység súlyát legegyszerűbben az ott tanuló 

hallgatószámmal jellemzik, ezt kiegészítik az oktatók számával, vagy a K+F ráfordítások 

megoszlásával. Fontos a felsőoktatási intézmények társadalmi-gazdasági szerepének vizsgálata 

is (TEPERICS K.–DOROGI Z. 2014). Az iskolázottsággal, a képzettség területi szerkezetével és a 

hallgatói jelentkezések területi megoszlásával foglalkoztak Kiss és szerzőtársai (2008). 

Számos kutatás vizsgálta már hazánkban a felsőoktatási vonzáskörzeteket is. Ezek közül 

több egy-egy felsőoktatási intézmény beiskolázási hatókörét tekintette át, jellemzően vidéki 

egyetemek földrajzos kutatóinak munkái eredményeként (M. CSÁSZÁR ZS.–NÉMETH J. 2006; 

KOVÁCS F. et al. 2012; TEPERICS K. 2013; M. CSÁSZÁR ZS.–WUSCHING Á. 2014). Érdekes 

színfoltja a felsőoktatás magyar nyelvű kutatásának a határon túli Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem hallgatói vonzáskörzetét vizsgáló munka is (KATONA P. 2013). Nem 
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tudományos cikk, azonban teljessége és újszerű formája miatt érdemes megemlíteni a Lechner 

Tudásközpont rövid elemzését, és a hozzá kapcsolódó interaktív térképet, amely járási szinten 

mutatja be az egyes kistérségek felsőoktatási jelentkezéseit a 2012/13-as tanévre vonatkozóan 

(NAGY A. 2015). Az országos tudományos vizsgálatok sokszor vagy kevésbé mélyek (TEPERICS 

K.–DOROGI Z. 2014), vagy nem teljes adatbázisra támaszkodtak (TELBISZ E. 2006). A mi 

társszerzős cikkünkkel szintén a vonzáskörzeteket vizsgáltuk, ebben a teljes körű felvételi 

adatbázisra támaszkodva írtuk le a magyar felsőoktatás vonzáskörzeteit, megvizsgáltuk az 

intézmények elérhetőségeit, a hallgatók átlagos utazási távolságait, és a középiskolák szerepét 

a jelentkezésekben (JANCSÓ T.–SZALKAI G. 2017). A nemzetközi irodalomban szintén 

gyakoriak a vonzáskörzetek vizsgálatával foglalkozó munkák (SÁ, C. et al. 2006; SPIESS, C. K.–

WROHLICH K. 2010; GIBBONS, S.–VIGNOLES, A. 2011; FRANTA, M.–GUZI, M. 2012; CULLINAN, 

J. et al. 2013; FLANNERY, D.–CULLINAN, J. 2014). 

A magyarországi oktatásföldrajzi kutatások döntő többsége tehát ebbe a témakörbe tartozik. 

Ezt a megközelítési módot jól közvetíti például az egyetemi képzésem idején, az ELTE-n 

használt Magyarország társadalom- és gazdaságföldrajza tankönyv oktatást bemutató fejezete 

is. Itt röviden szerepel a történeti előzmények bemutatása, majd főleg az intézményi struktúra, 

a hallgatói létszámok és az iskolázottság változásán van a hangsúly, természetesen a térbeli-

települési különbségek kihangsúlyozásával (ILLÉS I. 2003). 

Itt megemlítem azt a szempontot, hogy az oktatáskutatás során fontos, hogy a földrajzi tér 

szerepét is figyelembe vegyék, azonban az is legalább ilyen fontos, hogy az oktatási témában 

földrajzos háttérrel írók felhasználják az oktatáskutatás más szemléletű eredményeit is. Ez 

fontos azért is, hogy a földrajzi tér szerepét a megfelelő módon értékeljük, és ne becsüljük túl. 

Erre példa a vonzáskörzet-vizsgálatok során, hogy a jelentkezők viselkedését számos olyan 

kérdés befolyásolja melyek nem szűken vett földrajzi kérdések (pl. nemek, képzési irányok, 

középiskolák típusai), de van földrajzi vetületük. Ezt a problémát Nemes Nagy József úgy 

fogalmazza meg egy térelméleti vita kapcsán, hogy a nem-geográfus kutatók számára a vizsgált 

jelenségek térbeli megjelenései csak a társadalmi tartalom vetületei, míg „sok földrajzos 

szemléletében ellenben épp az a nagy hiány, hogy bennük fel sem merül, hogy valami »vetül«, 

azt vélik, sugallják gyakran, hogy a térképen megjelenített dolgok jelentik magát a valóságot” 

(NEMES NAGY J. 2012. 94.). 
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Korábbi korszakok oktatási viszonyait bemutató munkák 

Születtek már a korábbi korszakok oktatását földrajzi szempontból bemutató, történeti 

földrajzi kutatások is. Szabó Attila munkáiban a Horthy-korszak oktatásügyét vizsgálta meg 

geográfiai szempontból. Elemzi a kor oktatásának politikai, társadalmi és gazdasági 

környezetét, az iskolázottsági viszonyokat, az intézményrendszer állapotát és fejlesztéseit, 

kiemelten foglalkozik Klebelsberg Kuno munkásságával. Eredményeit doktori 

disszertációjában foglalja össze, az oktatás minden szintjét érintve, az elemi iskoláktól az 

egyetemekig (SZABÓ A. 2007, 2010). Kutatásaim során én is foglalkoztam már korábbi 

időszakok felsőoktatásával, a 20. század kezdetétől a közelmúltig áttekintettem a 

magyarországi felsőoktatási rendszer bizonyos földrajzi jellemzőit. Főleg az intézményi 

szerkezetben bekövetkezett módosulásokat, a hallgatói létszámok változásait, valamint a 

regionális és településtípusok közötti megoszlásokat vizsgáltam (JANCSÓ T. 2010; 2013). 

A Heidelbergi Egyetem és a magyar felsőoktatás kutatások speciális kapcsolata tükröződik 

azokban a munkákban is, amik az egyetemen tanult magyar diákokat mutatják be földrajzi 

megközelítéssel (MEUSBURGER, P.–PROBÁLD F. 2010; MEUSBURGER, P.– SCHUCH, TH. 2012). 

A már említett heidelbergi tudományatlaszban szintén nagy hangsúly van az egyetem 

történetén. Számos térkép illusztrálásával mutatják be a korábbi korokat, az európai és német 

egyetemek kialakulását, az intézmény működésének helyszíneit, a professzorok és hallgatók 

származási helyét (MEUSBURGER P.–SCHUCH, TH. 2012). A részletes történeti feldolgozásra 

azért is van lehetőség a német egyetem esetében, mert a Heidelberget ért háborús pusztítások 

ellenére fennmaradt az egyetemi anyakönyvek többsége. Sajnos ez nem mondható el az Eötvös 

Loránd Tudományegyetemről, aminek az I. világháború előtti anyakönyvei elégtek az 1956-os 

forradalom harcai során, így ezeket az információkat ma már csak másodlagos forrásokból lehet 

részlegesen pótolni (SZÖGI L. et al. 2009). 

 

A felsőoktatás globalizációjának kérdései és a hallgatói mobilitás 

A felsőoktatás globalizációja egyre hangsúlyosabban jelenik meg, főleg a nemzetközi 

szakirodalomban. Ez jelenti egyfelől a hallgatók országok közötti mobilitását, mely hosszú 

történelmi múltra tekint vissza és a globalizáció előrehaladtával jelentősége és mértéke 

folyamatosan nő. Másrészről az utóbbi években egyre hangsúlyosabb az a folyamat, hogy már 

nem csak a hallgatók vándorolnak az országok között, hanem az intézmények is. Széles körben 

elterjedtté váltak a nemzetközi kihelyezett kampuszok (DE MEYER A. et al. 2004).  
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A felsőoktatás globalizációjával, a tanulási igény növekedésével, az új tanulási formák 

megjelenésével a felsőoktatási hallgatók országok közötti mobilitásának szerepe dinamikusan 

növekszik (GÜRÜZ, K. 2008). 2014-ben már az OECD országokban a felsőoktatatásban részt 

vevők 6%-a, mindegy 2,8 millió fő nemzetközi hallgató volt (OECD 2016). A külföldi 

hallgatók fogadásának gazdasági jelentőségét jól példázza, hogy Ausztráliában 2014/15-ban a 

nemzetközi oktatás már a harmadik legfontosabb exportcikk volt, és a becslések szerint 130 

ezer embernek, a foglalkoztatottak 1,3%-ának adott munkát (DELOITTE 2016). Magyarországon 

szintén dinamikusan növekszik a külföldi hallgatók száma, 1990-ben 3.300, 2003-ban 13.000, 

2013-ban 23.000 fő volt, a Fokozatváltás a felsőoktatásban stratégiában pedig 2020-ra 40.000 

fős célt határoztak meg (SZEMERSZKI M. 2005; EMMI 2014). Ez a jelenség magától értetődően 

a földrajzos kutatók figyelmére is számot tarthat, hiszen természeténél fogva a földrajzi térben 

történő mozgást jelent. A hallgatói mobilitás kutatása során a földrajzosok a mozgások térségek 

közötti megoszlására, a folyamatok társadalmi-gazdasági hátterére helyezhetik a hangsúlyt, 

illetve vizsgálhatják a fogadó intézmények közötti különbségeket is (RÉDEI M. 2007; 2009; 

2014; WUSCHING Á. T. 2017). 

A felsőoktatás globalizálódásával az intézmények közötti verseny is fokozódik, ennek egyik 

látványos megnyilvánulási formája az egyetemi rangsorok szerepének növekedése. Ezek 

megrajzolják a felsőoktatás globális centrumait, azonban a rangsorokban figyelembe vett 

szempontok vitatottak is lehetnek, és mindenképpen hatással vannak a megrajzolt képre is. A 

kérdéskör a geográfusok számára is érdekes lehet (JÖNS, H.–HOYLER, M. 2013), 

Magyarországon ezzel a kérdéskörrel még csak nem földrajzos szerző foglalkozott mélyebben 

(FÁBRI GY. 2016).  

A felsőoktatás globalizálódásával a nemzetközi kihelyezett kampuszok (international 

branch campus) egyre elterjedtebbé váltak, ez jelenleg egy sokat kutatott területe a 

felsőoktatásnak. A nemzetközi kihelyezett kampuszok olyan felsőoktatási intézmények, 

amelyek az anyaintézménytől eltérő országban működnek, számottevő fizikai jelenlétük is van 

a fogadó államban, teljes képzési programot biztosítanak, és olyan diplomát lehet szerezni a 

képzéseiken, amelyek az anyaintézmény országában akkreditálva van (GARRETT, R. et al. 

2016). Attól függetlenül, hogy az anyaintézmény állami vagy magánintézmények, a fogadó 

országban magánintézményként működnek, hiszen bár eleget tesznek állami céloknak is, 

jellemzően konkurenciát jelentenek a helyi felsőoktatási intézményeknek (LANE, J. E. 2011). A 

fejlődést jól mutatja, hogy számuk 2015-ben már 249 volt világszerte, tíz évvel korábban pedig 

még csak 137. A legtöbb ilyen kihelyezett képzőhely anyaintézménye az USA-ban (78 db), és 

az Egyesült Királyságban (39 db) van, de számottevő a francia, orosz és ausztrál eredetű 
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intézmények száma is. A létesítésük pedig két régióban koncentrálódik, az egyik a Kelet- és 

Délkelet-Ázsiában van (főleg Kína, Szingapúr és Malajzia), a másik pedig a Perzsa-öböl 

térségében (Egyesült Arab Emírségek és Katar) (GARRETT, R. et al. 2016). 

A nemzetközi kihelyezett képzések jelensége a hazai felsőoktatásban is közvetlenül 

jelentkezik, hiszen nálunk is működnek külföldi intézmények képzőhelyei, valamint a 

magyarországi felsőoktatási intézmények Kárpát-medencei kihelyezett képzései is ennek egy 

sajátos, nemzeti alapokon megvalósult formájának tekinthetőek. 2015-ben tizenegy településen 

folyt ilyen képzés a helyi felsőoktatási intézmények magyar nyelvű képzései mellett 

Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Ukrajnában. Jelenleg egyértelmű politikai cél a 

Kárpát-medence magyar felsőoktatásának egységének megteremtése, és az ilyen képzéseknek 

a támogatása (EMMI 2014). Ez, és a teljes globalizációs kérdéskör fontos kutatási terület a 

magyar felsőoktatás működése szempontjából is, hiszen Magyarország is egyre aktívabban 

kapcsolódik be ezekbe a hallgatói mozgásokba. Egyre többen jönnek ide, és egyre több magyar 

hallgató is tanul külföldi egyetemeken. 

 

A felsőoktatási intézmények tudásmiliője  

Az oktatásföldrajzot bemutató előző fejezetben részletesebben írtam a felsőoktatási 

intézmények miliőjének vizsgálatáról, amely során az intézmény és környezetének kapcsolatát, 

az egyetemi közeg oktatásra gyakorolt hatását vizsgálják. Ez a terület hazánkban eddig csak 

kisebb figyelmet kapott, jellemzően Peter Meusburger írásai jelentek meg (MEUSBURGER, P.–

GYURIS F. 2013) (MEUSBURGER, P. 2014), valamint még a doktori értekezés során is felhasznált 

cikkeimet lehet megemlíteni a magyar nyelvű munkák közül (JANCSÓ T. 2016; 2017).  

 

Földrajzi szempontok nem földrajzos oktatáskutatók munkáiban 

Több oktatáskutatónál a nem földrajzi kiindulási alap ellenére számos esetben előkerülnek 

a földrajzi szempontok is, alapvetően neveléstudományi, szociológiai kutatásaik során. 

Már egészen korán előfordultak ilyen munkák a Felsőoktatási Szemle folyóiratában, ami 

1952-től 1989-ig jelent meg, és a korszak talán legnevesebb felsőoktatással foglalkozó 

tudományos folyóirata volt. Azonban ezekre sem hivatkoznak gyakran a földrajzos szerzők, 

most néhány jellemző vizsgált kérdést emelek itt csak ki innen. Például a végzett hallgatók 50-

es évekbeli elosztási rendszerével kapcsolatban megjegyezték, hogy a nagyobb városokban 

végzett hallgatók nem szívesen költöznek vidéki településekre (FARKAS D. 1952). Beszámoltak 

az épülő egyetemi épületekről, ahol előkerült a településen belüli helyzet is, vagy az, hogy egy 
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új egyetem hogyan illeszthető be egy település közösségébe (DORGHELO, H. B. 1960). Szintén 

számos földrajzi szempont jelenik meg például a tanítóképzés területi gyakorlatának 

működéséről beszámoló cikkben is (KÖDÖBÖCZ J. 1963). A Művelődésügyi Minisztérium 

munkatársaként dolgozott Elek István, akinek két cikke nagyon komoly áttekintést ad a 

továbbtanulás szempontjából a felsőoktatásról, a különböző területi szempontokból az egyes 

magyarországi térségek közötti különbségekről (ELEK I. 1970a, 1970b). Érdemes még 

megemlíteni Kocsis Sándor (1980) cikkét, ami az agrárfelsőoktatási intézmények 

kapcsolataival foglalkozik földrajzi szemlélettel kiegészülve, az országos helyzetképet például 

egy térkép segítségével is bemutatja. 

A közelebbi időszakban a legtöbb esetben az oktatási intézményszerkezetben és 

részvételben lévő egyenlőtlenségek, a diákok eltérő szociális háttere és annak területi vetülete 

természetszerűen hívták fel a kutatók figyelmét a földrajzi szempontokra is (KOZMA T. 1982; 

1990; DEÁK ZS. et al. 1983; LADÁNYI A. 1989, 1992; POLÓNYI I. 2004; HRUBOS I. 2005; 

PUSZTAI G. 2005; 2009). Hasonlóan az oktatási rendszer eredményességében lévő 

különbségeket is lehet vizsgálni ebből a szempontból (NEUWIRTH G. 1998). Az intézmények 

térbeli helyzetének, kapcsolatainak jelentőségét jól mutatja az is, hogy ezek a szempontok egyre 

határozottabban, és egyre részletesebben jelennek meg a kutatásokban (például POLÓNYI I. 

2012; VEROSZTA ZS. 2012). Jellemző az is, hogy a hazai felsőoktatás kutatás jelentős 

műhelyének tekinthető Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja 2015-ben megjelent 

éves helyzetértékelésében már hangsúlyosan szerepelnek a hallgatói bekerülési esélyek 

földrajzi szempontjai is (BERÁCS J. et al. 2015). A nem földrajzi hátterű oktatáskutatók 

munkáiban szintén előfordul az intézmények vonzáskörzeteinek vizsgálata. Ezekre az 

elemzésekre jellemző, hogy általában magasabb területi szinten, megyei vagy regionális 

bontásban vizsgálják a vonzáskörzeteket (KASZA G. 2011). Híves Tamás neveléstudományi 

szakterületen született disszertációja az iskolázottság, a köz- és felsőoktatás területi szempontú 

elemzése. Főleg megyei szinten vizsgálja a felsőoktatási felvételi jelentkezések jellemzőit, a 

felsőoktatási intézményrendszert, és a felsőoktatási expanziót (HÍVES T. 2015). 

A felsőoktatásban végzettek munkaerő-piaci helyzete és a diplomás pályakövető rendszer 

szintén egy olyan téma, ahol megjelennek a földrajzi szempontok a vizsgálatokban (CSEHNÉ 

PAPP. I. 2014; HEGEDŰS R. 2015).  

A felsőoktatási intézmények harmadik missziójának előtérbe kerülése szintén elősegítette a 

területi szempontok megjelenését a felsőoktatás életében. Harmadik misszió alatt a 

felsőoktatási intézmények és szűkebb-tágabb társadalmi környezetük közötti kapcsolatokat 

érthetjük, mely során az egyetemek különböző tevékenységekkel segítik működési területüket. 
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A harmadik missziót három dimenzióra lehet bontani. Egyrészt beszélhetünk a környezet 

számára nyújtott oktatási tevékenységről, ami alatt a felnőttképzést, az élethosszig tartó tanulás 

(lifelong learning) folyamatát értjük. Másrészt az intézmények a technológiatranszfer, az 

innováció és a kutatási tevékenységek megvalósítása érdekében partnerséget alakítanak ki 

külső szereplőkkel, amelyek lehetnek az akadémiai szféra tagjai, de lehetnek munkaerő-piaci 

szereplők is. Ezen kívül egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak a felsőoktatási intézmények, 

amelyeket részben az egyetemi polgárok, de részben a környezetük lakossága is használhat. Ide 

tartoznak a társadalmi felelősségvállalás különböző formái, a környezetvédelmi és szociális 

tevékenységek, de a kulturális és sport szolgáltatások is (HRUBOS I. 2012). A harmadik misszió 

jellege természetesen változik a felsőoktatási intézmények mérete és képzési profilja, valamint 

a működési környezetük eltérő jellege szerint is, de az biztos, hogy egy olyan kapcsolatot 

feltételez, amiben a földrajzi térnek megkerülhetetlen szerepe van. Éppen ezért ezek a 

vizsgálatok a földrajzi megközelítésű vizsgálatok szempontjából is érdekesek lehetnek. 

A történeti földrajzi munkák közé lehet sorolni Szögi László az ELTE Egyetemi Könyvtár 

nyugalmazott főigazgatójának több kutatását is. A felsőoktatás történelmének neves kutatója 

bár nem földrajzos szerző, munkáiban számos helyen a területi szempontokkal is foglalkozik. 

Kutatja a magyar diákok külföldi egyetemjárásának (mai szóhasználattal élve hallgatói 

mobilitás) kérdéseit. Ez kiemelt jelentőségű volt, hiszen a peregrináció a történelmi 

Magyarországon minden korszakban meghaladta az európai átlagot, melynek oka volt a későn 

kiépülő hazai egyetemi rendszer, de a társadalmi szokások, elvárások is. Levéltári forrásokat 

feldolgozva a hallgatókat számos jellemző szerint vizsgálja, például társadalmi rétegződés, 

vallás, nemzetiségek, szakterületek. A vizsgálati szempontok közül az egyik a területiség 

(országok, régiók, települések, azon belül intézmények), mely magától értetődően kerül elő a 

hallgatói mobilitás vizsgálatai során (SZÖGI L. 2005). A témában született tanulmányai 

jellemzően célországok vagy célegyetemek alapján dolgozzák fel a témát, de például kettős 

kötetében az 1256 és 1919 között, a mai Budapest területén született diákok külföldi 

egyetemjárását tekinti át (SZÖGI L. 2004, 2012). 

 

2.2.  A felsőoktatás kapcsolódó jellemzői 

2.2.1.  A felsőoktatási intézmények szerkezete 

Ebben a fejezetben nem a felsőoktatás átfogó bemutatása, csupán a disszertációban 

felmerülő fogalmak rövid értelmezése a cél. 
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A Bologna-folyamat keretében hazánkban is bevezették az alapképzésre (BA/BSc) és 

mesterképzésre (MA/MSc) tagolódó, a doktori képzéssel együtt háromszintű képzési rendszert 

a felsőoktatásban. Az intézményrendszer ettől függetlenül továbbra is egyetemekből és 

főiskolákból áll, amelyeknek részletes működési feltételeit a felsőoktatási törvény szabályozza. 

Eszerint az egyetem legalább nyolc alapképzési és hat mesterképzési szakon jogosult képzésre, 

valamint doktori képzést is folytat, oktatóinak legalább hatvan százaléka tudományos fokozattal 

rendelkezik. A főiskolákkal szemben kevesebb elvárás van, de az oktatók legalább harmadának 

itt is kell, hogy legyen tudományos fokozata. 2015 óta külön kategóriaként szerepelnek az 

alkalmazott tudományok egyetemei, amik kevesebb szakot kötelesek működtetni, mint az 

egyetemek, de ezek között duális (részben külső gyakorlóhelyen folyó) képzésnek is kell lennie. 

2018 januárjában Magyarországon hatvanöt államilag elismert felsőoktatási intézmény volt. 

Ebből huszonkét állami és hét nem állami egyetem, öt állami és két nem állami alkalmazott 

tudományok egyeteme, egy állami és huszonnyolc nem állami főiskola (2011. évi CCIV. 

törvény). 

Az egyes felsőoktatási intézmények nagyon változatos szervezeti struktúrában 

működhetnek. Az - ELTE-re koncentrálva - a következő szervezeti szintek jellemzőek: 

 kar – bár a felsőoktatási törvényben jelenleg nem szerepel az elnevezés, 

tradicionálisan ez az egyetemeken belüli első szint ahol koordinálják az oktatás és a 

kutatás feladatait, az ELTE-n önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott egység. 

 intézet – a törvény szerint több tanszék tevékenységét összefogó, vagy több tanszék 

feladatait ellátó szervezeti egység, az ELTE-n nem mindegyik karon hozták létre ezt 

a szervezeti szintet. 

 tanszék – a törvény szerint az a szervezeti egység, ami ellátja legalább egy 

tantárggyal összefüggésben az oktatás és a kutatás feladatait. 

Számos olyan szervezeti egység is működhet a felsőoktatási intézményekben, amik nem 

tagozódnak be ebbe a szabályos vertikális rendszerbe. Létezhetnek oktatási tevékenységet 

közvetlenül nem végző kutatási egységek, vagy például dékáni felügyelet alatt álló, nem önálló 

oktatási egységek (pl. az ELTE TTK Környezettudományi Centruma). 

A felsőoktatás szervezeti tagozódását nagyon röviden azért is szükséges bemutatni, mert az 

egyetem – kar – intézet – tanszék szervezeti struktúra felkínálja a lépték kérdéskörének 

megemlítését is. A földrajzi lépték mára egy nagyon összetett fogalommá vált (SAYRE, N. F.–

DI VITTORIO, A. V. 2009; BERKI M. 2014; 2017), azonban én most csupán a megismerés 

szintjeként hivatkozom rá. Azért választottam ezt a megközelítést, mert a felsőoktatási 

jogszabályok és az egyetemi szabályzatok világosan rendelkeznek a szervezeti egységek 
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hierarchikus rendszeréről, és a munkában ezt a keretet adottnak tekintem. Bár a magyar 

felsőoktatás alapegységének hagyományosan a tanszékek tekinthetőek (PÁLVÖLGYI E. 1980b), 

a vizsgálati szint legtöbbször a kari szint lesz a disszertációban, amit az irányítási struktúra 

mellett a történelmi hagyományok is a legfontosabb szervezeti szintté tesznek a feltett kérdések 

szempontjából az ELTE-n. Az adott hierarchikus rend ellenére azonban a disszertáció 

megközelítése szerint fontos kutatási kérdés, hogy a különböző szervezeti egységek képviselői 

között milyen kapcsolatok vannak, milyen információkkal rendelkeznek egymásról. Kétség 

kívül érdekesek lehetnek a tanszéki, intézeti, vagy a hallgatók esetében a szakonként történő 

felmérések is. Az oktatók-kutatók esetében azonban ezeknek a szinteknek a vizsgálatát az 

empirikus felmérések során fellépő adatvédelmi problémák is akadályozták, hiszen egyes 

tanszékek létszáma nagyon alacsony lehet. A hallgatók esetében pedig egy-egy szak esetében 

nagyobb létszámot kellene megkérdezni, ezért a karok alatti szintekre vonatkozó 

megállapítások kisebb hangsúlyt kapnak a disszertációban. 

 

Egy és több telephelyen működő egyetemek 

A felsőoktatási intézményeket fel lehet úgy is osztani, hogy azok egy, vagy több telephelyen 

működnek (single-campus university és multi-campus university). Egy több telephelyű 

intézmény működhet egy településen belül több helyszínen, egy országon belül több 

településen, de akár több országban, sőt eltérő kontinenseken is. Ebből a szempontból létezik 

háromosztatú beosztás is, ami a következő: egy telephelyű egyetem (single-campus university), 

egyetem fő kampusszal, kiegészítve kihelyezett kis kampuszokkal, valamint a több, azonos 

nagyságrendű kampusszal bíró egyetem (SCOTT, G. et al. 2007). 

A több telephelyű egyetemek alapvetően kétféleképpen jöhetnek létre. Az egyik változat 

az, amikor egy már meglévő intézmény csatlakozik, vagy csatolnak egy másik felsőoktatási 

intézményhez (lásd következő fejezet az integrációkról). A másik változatnál egy intézmény 

valamilyen – általában piacszerzési céllal új telephelyet hoz létre egy, a központitól eltérő 

helyszínen. Mindkét esetben beszélhetünk önkéntes cselekvésről – ilyenkor a már meglévő 

intézmény belső döntése eredményezi a szervezeti egyesülést, amitől különböző előnyöket 

remélnek. De ilyen belső indíttatásra hozhatnak létre az intézmények kihelyezett képzéseket 

más településeken, sőt akár más országokban is. Ezek az események megtörténhetnek külső, 

jellemzően kormányzati kezdeményezésre is. 

Természetesen adódik a kérdés, hogy egy, a földrajzi tér több pontján működő intézményen 

belül milyen kapcsolatok vannak az intézményen belül. A nemzetközi tapasztalatok alapján a 
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több telephelyű intézmények esetében mind az eltérő szervezeti kultúrák, mind a földrajzi 

távolság nehezítheti a szervezet működését (HARMAN, K. 2002; NORGÅRD, J. D.–SKODVIN, O-

J. 2002). Az ELTE kiváló kutatási terep ebből a szempontból, hiszen Budapesten belüli területi 

tagoltsága nemzetközi szinten is kiemelkedő. 

 

2.2.2.  A felsőoktatási intézményrendszer változásai, összevonások és 

szétválások 

Bár kétségtelen, hogy eltérő intenzitással, de a rendszerváltozás után mindegyik magyar 

kormány idején változott a felsőoktatás intézményi szerkezete. Láthattuk az ELTE esetén is, 

hogy két, főiskolai múlttal rendelkező kart integráltak az egyetemhez 2000-ben. Hasonló 

folyamatokat nem csak hazánkban figyelhetünk meg, az Európai Egyetemek Szövetségének – 

valószínűleg korántsem teljes körű – jelentésében 92 egyetemi integrációt számoltak össze 

Európában 2000 és 2015 között (PRUVOT, E. B. et al. 2016). Az intézményegyesülések mellett 

több példát láthatunk az ellentétes folyamatra, a szétválásra, vagy kiválásra is. Magyarországon 

ilyen volt a 2000-es évek elején a dunaújvárosi és gyöngyösi felsőoktatás külön intézménnyé 

alakulása, vagy 2014-ben a Testnevelési és 2016-ban az Állatorvostudományi Egyetem 

önállósulása. A közelmúltban megjelent Kováts Gergely hiánypótló könyvfejezete az 

intézményi egyesülésekről és szétválásokról (KOVÁTS G. 2016), így csak rövidebben írok az 

általános jellemzőkről, és néhány tényezőről, amik kapcsolódnak az értekezéshez. 

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az intézményi együttműködések nem csak teljes 

integrációt jelenthetnek, annak ellenére, hogy Magyarországon ezekről hallunk a legtöbbet. 

Elég csak a University of London föderatív együttműködésére gondolni, amit azért is érdemes 

példaként felhozni, mert Budapesten is időről-időre felmerül, hogy a fővárosi felsőoktatási 

intézmények bizonyos csoportjai alakítsanak ki hasonló társulást. Az intézmények közötti 

együttműködések formáit tehát inkább a nagyon puha és a nagyon szoros kapcsolatok közötti 

folyamatos átmenettel lehet leírni, ahol az egyes típusok között a határ elmosódhat (5. ábra). 

 

 

 

 

5. ábra: A szervezeti integrációk és együttműködések kontinuuma 

forrás: Harman, G.–Harman, K. (2008), idézi: Kováts G. (2016) 
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Az integrációk számos célt szolgálhatnak, a kisebb vagy szűkebb profillal rendelkező 

intézmények számára lehetővé válhat új programok indítása, növekedhet a mérethatékonyság, 

új épületekhez és szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá, a partnerük átvállalhatja a felhalmozott 

adósságukat, vagy így jogosultakká válhatnak további kormányzati támogatásokra is. A 

nagyobb intézmények számára is ezekhez hasonló előnyökkel járhat az egyesülés, például itt is 

javulhat a mérethatékonyság, és elérhetővé válhatnak számukra a kisebb intézmény speciális 

létesítményei. Amennyiben a kormányzatnak is van szerepe az egyesülésekben, akkor az ő 

szempontjai részben megegyezhetnek a részvevő intézményekével, ugyanakkor más célok is 

motiválhatják a kormányzati irányítást. Ilyen lehet például, hogy ha megváltozik a politikai 

környezet és ennek kiszolgálása érdekében szeretnének központilag változtatni az 

intézményszerkezeten, vagy például alacsony népességű területeken annyira nehéz helyzetbe 

kerülhet egy felsőoktatási szereplő, hogy intézményegyesítéssel próbálják megmenteni azt (ez 

egy jellemző kormányzati cél Magyarországon is). További érv lehet a kormány számára az is, 

hogy az egyesülésekkel tehermentesíthetik saját működésüket, hiszen ezzel az alsóbb szintekre 

(intézményeken belülre) delegálhatnak olyan kérdésköröket, amikkel több kisebb intézmény 

esetében a kormányzatnak kellene foglalkoznia (LANG, D. W. 2003). A számos elérendő cél 

ellenére az integrációkat jellemzően csak a gazdaságossági célok elérése szempontból 

vizsgálják. Azonban ez is sokszor nehézségekbe ütközik, hiszen az integrációk hatását nehéz 

elkülöníteni más körülményektől (KOVÁTS G. 2016). További fontos szempont, hogy a 

vizsgálat időtávja is lényeges, hiszen lehet, hogy egy egyesülés rövid távon költségnövekedést 

okoz, viszont hosszú távon pozitívan fejti ki a hatását (HEFCE 2012). Az én doktori 

értekezésem egyik célja szintén az, hogy hozzájáruljon az intézményi integrációk belső 

működésre kifejtett hatásának megvilágításához. Hiszen már több mint tizenöt év eltelt azóta, 

hogy az ELTE-hez csatlakoztak a volt főiskolai karok, és így elég idő eltelt ahhoz, hogy 

értékelni lehessen a köztük és az Egyetem többi része között kialakult kapcsolatokat. 

A különböző intézményeket érintő szerkezetváltások mellett, természetesen léteznek belső 

integrációk és szétválások is. Ez a szervezet minden szintjén megvalósulhat, akár tanszékek, 

intézetek esetében is, de a leglátványosabb az, amikor karok önállósulnak, vagy szűnnek meg. 

Ahogy láthattuk, az ELTE-n 2003-ban kezdte meg önálló működését három kar, és ezzel 

párhuzamosan meg is szűnt egy másik. Az ilyen változások szintén hatással vannak a belső 

kapcsolatokra, hiszen eltávolodhatnak egymástól addig egy karon működő egységek, és ezzel 

párhuzamosan szorosabb együttműködés alakulhat ki azok között, akik egy szervezeti egységbe 

kerülnek. Az integrációk különböző mélységű megvalósulási formáinak is vannak intézményen 
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belüli megfelelői, hiszen nagyon komoly különbség lehet abban, hogy például egy karnak 

mekkora önállósága van az adott egyetemen belül. 

 

2.2.3.  Online képzések, MOOC-ok 

Egy földrajzi alapokon nyugvó felsőoktatással foglalkozó munka esetében érdemes röviden 

megemlékezni arról is, hogy az egyetemek működésében bizonyos esetekben a földrajzi tér 

jelentősége csökkenhet is. A modern telekommunikáció, az internet hatása számos szempontból 

érzékelhető a felsőoktatás kapcsán. Tapasztalhatjuk ezt a kutatók közötti együttműködésekben 

(lásd például az interdiszciplináris együttműködéseket elősegítő hatást), vagy abban, hogy a 

földrajzi tér több pontján működő intézmények is hatékonyabban tudnak az új technológiák 

segítségével működni. Ennek a folyamatnak azonban a legnagyobb hatása valószínűleg nem is 

itt, hanem az oktatás területén lesz. 

A távoktatás lehetőségeinek bővülésével egyre kevésbé szükséges az oktatóknak és a 

hallgatóknak egy térben tartózkodni. Ez nem egy teljesen új jelenség, de az internet 

elterjedésével vált lehetővé az oktatás egyre több elemében tömegesen használni. A 

leglátványosabb megnyilvánulási formája ennek a MOOC-ok (Massive Open Online Course) 

széles körű elterjedése. A tömeges nyílt online kurzusok olyan interneten elérhető képzések, 

amiken korlátlan számú tanulni vágyó hallgathat egy-egy egyetemi előadássorozatot, 

jellemzően ingyen. Sokszor a kurzus során a megoldandó feladatok ellenőrzését a többi 

résztvevő végzi el. Bostonból, Budapestről, egy vidéki kis magyar faluból, vagy éppen 

Afrikából – ha csak a technikai feltételeket nézzük – ugyanúgy részt vehetünk a legnevesebb 

egyesült államokbeli egyetemek bizonyos kurzusain, és ehhez csak internet kell. 

A MOOC-okkal már több tanulmány foglalkozott (pl. MCAULEY, A. 2010), magyar nyelven 

is (SETÉNYI J. 2013). A témában legidézettebb írás egy részletes The New York Times cikk, 

amire már több mint ezren hivatkoztak (PAPPANO, L. 2012). Itt nem is cél ezek részletes 

bemutatása, inkább csak a disszertáció témájának szempontjából fontos a jelenség megemlítése. 

Egy teljes egyetemi képzést, vagy akár egy külföldi féléves tanulmányt nem igazán lehet 

helyettesíteni virtuális formákkal, ezért valószínűleg a személyes, fizikai kapcsolat fontossága 

meg fog maradni hosszú távon is. Még igencsak kérdéses, hogy mennyire alakítják át a 

felsőoktatás működését az online képzési formák, azonban a folyamat jelentőségét jól 

szemlélteti az, hogy beszélgetés során hallottam már felsőoktatási vezetőtől olyan véleményt, 

amely szerint belátható időn belül az egyetemen nem lesz szükség nagy előadókra, mert az ilyen 
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formájú frontális előadásokat szinte mindenféle hátrány nélkül lehet helyettesíteni online 

előadásokkal. 

 

2.3.  Az interdiszciplinaritás 

Az interdiszciplinaritás alatt - meghatározásom szerint - azt értjük, amikor bármiféle 

kérdést, problémát két, vagy több tudományág módszereinek, eszközeinek, gondolkodási 

módjának a felhasználásával oldunk meg. 

A latin eredetű szó maga is jól leírja a jelenséget. Az első fele közöttit, kölcsönöst jelent, és 

magában foglalja az összetartozást. A második része pedig fegyelmet, fegyelmezettséget jelent, 

ami a szabályokra, határokra, rendre is utal. Az interdiszciplinaritás természetesen feltételezi a 

diszciplinák, a tudományágak meglétét. A fogalom maga a 20. században alakult ki, amikor a 

tudományágak elkülönülése eljutott arra a szintre, ami már elősegítette az éles határvonalak 

átlépését (RAENTO, P. 2009). 

A kérdéskör hosszú ideje része a magyar tudományos gondolkodásnak is. Az 1970-es 

években már számos publikációban írtak az interdiszciplinaritás jelentőségéről különböző 

tudományterületek képviselői. „Az orvosi kutatások területén a most folyó tudományos-

technikai forradalom előtérbe állította, a jövő szocialista társadalma pedig még fokozottabban 

igényli az interdiszciplináris kutatásokat.” „A jövő az ilyen interdiszciplináris kutatásoké, 

melyek új nézőpontok kialakításával penetrálják a határterületeket és a határterületeken 

érdekelt „klasszikus” ágazatokat.” (KESZTYŰS L. 1975, 69.). Kiválóan érzékeltetik a fogalmat 

a következő idézetek is: „a szaktudományok addig terjesztették ki kompetencia körüket, amíg 

behatoltak egymás területeire, és előállott az a helyzet, amikor azonos tématerületen több 

szaktudomány búvárkodik.” „…az egyes tudományok nem tárgyaikat, hanem nézőpontjukat és 

problémaköreiket tekintve térnek el egymástól.” (MAGYARI BECK I. 1978, 770.). 1978-ban 

részletesen beszámoltak egy nagy nemzetközi UNESCO vizsgálat finnországi eredményeiről, 

ami a kutatási egységek szervezésének és hatékonyságának megismerését célozta. A 

Szociológia folyóiratban megjelent tanulmány a természet- és társadalomtudományok minden 

ágán az interdiszciplinaritás jelenségét vizsgálta (ALESTALO, M. 1978). Érdekesség a 

földrajztudomány területéről, hogy a Földrajzi Közlemények 1976-ban megjelent, 

Szemelvények Mendöl Tibor műveiből cikkben, a Mendöl Tibor interdiszciplináris 

tevékenysége című fejezetben külön foglalkoztak a tudományok közötti kapcsolatok 

megjelenésével a geográfus műveiben (HAVAS G.–ZOMBAI P. 1976). 
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Bernard Lepetit a jelenséget a történettudomány szempontjából vizsgálva megállapítja, 

hogy a diszciplináris identitás történetileg változhat, az interdiszciplinaritás a 

társadalomtudományok területén folyamatos átalakuláson megy át. Értelmezése szerint az 

interdiszciplinaritás a kulturális ismeretáramlás, vagy innováció egy módjának is felfogható. A 

külső ismeretek befogadását meghatározza a befogadó tudomány rendszerének és az 

újdonságoknak a viszonya is. Fontos gondolata, hogy az interdiszciplinaritás során sokszor nem 

tökéletes a résztvevők, és a tudományterületek közötti információáramlás, ami veszélyei mellett 

sokszor hasznos is lehet. „A megnemértés önmagában kétségtelenül teremtő erő.” (LEPETIT, B. 

1992, 101.) Megközelítése szerint az interdiszciplinaritásnak három fő felhasználási lehetősége 

van: új tudományterületek kijelölése (pl. a városkutatás), új ismeretek felfedezése (segít kilépni 

a hagyományos gondolkodási sémákból), és a tudományterületen használt módszerek 

megváltoztatása, bővítése (átvétel más diszciplínáktól) (LEPETIT, B. 1992). 

A technikai fejlődés, az elektronikus levelezés, az audiovizuális kommunikációs eszközök 

elterjedése, a közlekedés fejlődése, mind olyan tényezők, amik megkönnyítik a kapcsolattartást, 

és a hálózatosodást. Ez a tudomány minden területén megkönnyíti az együttműködések 

létrejöttét, és az interdiszciplináris együttműködések bővülésében is kiemelt szerepet játszik 

(RAENTO, P. 2009).  A globális problémák, mint a klímaváltozás, a túlnépesedés, a társadalmi 

kohézió, a fertőző betegségek, vagy éppen a rákkutatás, mind-mind olyan témák, amiket egy-

egy diszciplína kutatói nem tudnak egyedül megoldani, ezért is került előtérbe az 

interdiszciplináris szemlélet. Kisebb volumenű feladatok esetében szintén egyre gyakoribb az, 

hogy különböző hátterű emberek, probléma-orientáltan, csapatban dolgoznak együtt. Ezt a 

jelenséget már a tudománymetria módszereivel is igazolták, bemutatva, hogy milyen ütemben 

nő a szemléletet használó tudományos publikációk száma (BRAUN T.–SCHUBERT A. 2008). 

A földrajztudomány területén is fontos az interdiszciplinaritás. Az egyik jellegzetes formája 

az ilyen együttműködéseknek az, amikor egy fontos régió, vagy népcsoport vizsgálatára alakul 

több tudományterület kutatóit egyesítő intézet, vagy kutatócsoport (pl. a University of Nevada 

Baszk Tanulmányok Központja, a University of Helsinki Térségek és Kultúrák Intézete). 

Ezekben a kutatócsoportokban a földrajzos kutatók jellemzően jelentős szerepet játszanak. A 

geográfiában a tudományok együttműködése önmagában is jelentős múltra tekint vissza, hiszen 

maga a társadalom- és természetföldrajz egysége is az interdiszciplinaritás egy formájának 

tekinthető. A földrajzon belüli specializáció mellett sokszor ma is egy szervezeti egységben 

(karon, intézetben) dolgoznak a társadalom-, a természetföldrajzosok, vagy akár a 

várostervezők. A szakosodás ellenére a geográfus képzés során a hallgatók részben a 

társadalomtudós, részben a természettudós gondolkodásmóddal is megismerkedhetnek. Szintén 
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elősegíti az interdiszciplináris megközelítést az olyan témák kutatása, mint például a városi 

közlekedés, amikor a földrajz számos ága, és más tudományterületek képviselői is együtt 

dolgoznak (RAENTO, P. 2009). 

Ahogy láthatjuk már a hetvenes években több cikk jelent meg az interdiszciplinaritással 

kapcsolatban Magyarországon is, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne még mindig számos 

kérdés az ilyen kutatásokkal kapcsolatban. Ahogy egyre gyakoribbá vált az egyszerre több 

klasszikus tudományterületet érintő megközelítés, úgy lett nyilvánvaló, hogy a diszciplináris 

tudományszervezés miatt sokszor hátrányos helyzetben vannak az ilyen vizsgálatok. Több, a 

90-es években megjelent cikkben is olvashatunk arról, hogy az önálló intézményesedés hiánya 

esetén a kutatásfinanszírozás területén, és tudományos előmenetelükben is rosszabb helyzetben 

vannak interdiszciplináris kutatók (GARAI L. 1995, 1999; HUFF E. B. 1999). A nemzetközi 

társadalomföldrajzi enciklopédia szintén ezeket az akadályokat sorolja fel a megközelítéssel 

kapcsolatban (RAENTO, P. 2009). 

A szakirodalomban és a gyakorlatban sokszor használják a multidiszciplináris kifejezést is. 

Például már 1982-ben megvizsgálták az állattenyésztési kutatásokban a multidiszciplináris 

kutatások lehetőségeit, és itt a bevezetőben tudatosan elkülönítik a kifejezést az 

interdiszciplináristól (GUBA S.–CSATÓ L. 1982). A multidiszciplinaritás pontos jelentése sok 

esetben nincs meghatározva, csupán az interdiszciplináris szó szinonimájaként használják. Van, 

aki megkülönbözteti a kettőt, Magyari Beck például egy fejlődési folyamat két állomásának 

tartja őket. Eszerint az unidiszciplináris szakaszt (amikor még csak egy tudományág nézőpontja 

foglalkozik a témával) követi a multidiszciplináris periódus, amikor „a diszciplínák átvágnak 

egymás eredeti területeire, de egyelőre nem fonódnak össze.” Az interdiszciplináris szakaszban 

pedig már „megszűnik az egyes tudományok függetlensége” (MAGYARI BECK I. 1978, 771.). 

Ehhez hasonló megközelítés, hogy a multidiszciplinaritás különböző tudományterületek tudását 

használja fel, de az eredetiek határain belül marad. Ezzel szemben az interdiszciplinaritás 

szintetizálja és harmonizálja a kapcsolatokat a tudományterületek között egy koherens egésszé 

(CHOI, B. C.–PAK, A. W. 2006). Az egészségtudományok területén itt egyébként már elkülönül 

a transzdiszciplinaritás fogalma is, ami túllépve tudományok határain, a természet-, társadalom- 

és élettudományokat is holisztikus megközelítéssel egyesíti (CHOI, B. C.–PAK, A. W. 2006). A 

disszertációban én az interdiszciplináris kifejezést részesítem előnyben, mivel a 

multidiszciplinaritást sokszor az előző, tágabb fogalom részeként is használják, valamint a két 

meghatározás a doktori értekezés vizsgálati szempontjából lényegileg nem tér el egymástól, 

mindkettő a tudományterületek együttműködésére vonatkozik. 
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A 2009-ben kiadott ELTE Küldetésnyilatkozatban már szerepelt az inter- és 

multidiszciplináris programok kínálatának bővítése, mint cél. Ugyanígy feltűnik az ELTE 

Intézményfejlesztési Tervében az interdiszciplinaritás, mind az oktatás, mind a kutatás 

vonatkozásában is (ELTE IFT 2016). A Fokozatváltás a felsőoktatásban – A teljesítményelvű 

felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai, jelenleg aktuális kormányzati felsőoktatási 

stratégiában többször megjelenik az interdiszciplináris szemlélet hangsúlyozása,  a 

társadalomtudományok és a műszaki, informatikai képzésekkel kapcsolatban is (EMMI 2014). 

Ezek a példák is jól mutatják, hogy az interdiszciplinaritás a magyar felsőoktatás fejlesztésének 

az egyik, széles körben elfogadott iránya, tehát az egyetemeken belüli feltételei és 

megvalósulása fontos kutatási kérdések. 

A felsőoktatás fő tevékenységei, az oktatás és a kutatás esetén is jelentkezik az 

interdiszciplinaritás. Számos esetben fordul elő, hogy egy tudományos problémát több 

tudományág eredményeit felhasználva próbálnak megoldani a kutatások során. Hasonlóan 

fontos az egyetemi oktatás kapcsán is, amikor a hallgatók képzésük idején több tudományterület 

gondolkodásmódját, módszereit tanulják meg. Véleményem szerint a harmadik fontos vetülete 

a felsőoktatásban az interdiszciplinaritásnak az, amikor már nem az egyetemen, hanem a 

munkaerőpiacon, különböző szakmai hátterű emberek közösen dolgoznak, nem feltétlenül 

tudományos kutatási kérdéseken. Az ilyen szituációkban szintén nagyon fontos, hogy a 

résztvevők megértsék egymást, és hatékonyan együtt tudjanak működni. Ennek 

megvalósulásában szintén nagy szerepe lehet az egyetemi tapasztalatoknak. 

Az értekezés szerkezetének bemutatásakor leírtam, hogy egyrészt a disszertáció 

interdiszciplináris megközelítésmódja, másrészt az egyetemek belső kapcsolati rendszerének, a 

különböző tudományterületek kapcsolatának vizsgálata – ami bizonyos szempontból maga az 

interdiszciplinaritás – indokolttá teszi a témakör részletesebb ismertetését. Nem tagadom, hogy 

a kutatási kérdéseket azért is vetettem fel, mert véleményem szerint az interdiszciplináris 

együttműködések valamint megközelítésmód előremutató és hasznos a felsőoktatás 

működésében. Ezzel az állítással természetesen lehet vitatkozni, de bízom benne, hogy ez az 

alfejezet az esetleg kétkedőket is részben meggyőzte erről. 

 

2.4.  A tér különböző formái 

A különböző tértípusokat ismerő megközelítés alkalmazható jelen kutatás, a felsőoktatási 

intézmények esetében is. Az ilyen típusú elméleti-fogalmi áttekintés hozzájárul a vizsgálat 

megértéséhez, hiszen segít betekinteni a szerző megközelítési módjába. Ez főleg a nem 
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földrajzos, vagy regionális tudományi háttérrel rendelkezők számára lehet érdekes, ugyanis 

részben megmagyarázza a geográfus képzési háttérből eredő kiindulási gondolatokat, ötleteket. 

Először is hangsúlyozandó, hogy a térelméleti kutatásokhoz kapcsolódó számos kérdés 

vitatott (lásd például magyarul a közelmúltban lezajlott vitát: FARAGÓ L. 2012; NEMES NAGY 

J. 2012; ERDŐSI F. 2014). Számos térelméleti felfogás létezik, amelyekről érdemes megnézni 

Berki Márton (2014) doktori disszertációjának vonatkozó fejezetét. Az ebben feldolgozott 

Henri Lefebvre és Edward Soja által kidolgozott hármas térszemlélet, az érzékelt tér, az 

elgondolt tér és a megélt tér felosztás jelen disszertáció továbbfejlesztése szempontjából is 

értékes elméleti keretet alkothat. Ide lehet még továbbá kapcsolni a különböző lépték 

meghatározásokat is (BERKI M. 2014; 2017), amikről én röviden a 2.2.1-es fejezetben írtam. 

A különböző megközelítések ellenére én részben a kutatásom gyakorlati jellege, részben az 

elismert, ezirányban is meglévő fogyatékosságaim miatt elfogadom Nemes Nagy József (2009) 

munkájában szereplő tértípusokat, hiszen ezek a disszertáció esetében is jól használhatóak. 

Eszerint a térelemek jellege alapján meghatározott tereket objektív tereknek nevezzük, 

ugyanakkor a terek észlelése, az észlelő maga is létrehozhat tereket. Ez utóbbiakat nevezzük 

észlelt, szubjektív tereknek, melyek az értelmezés során válnak az egyén vagy a közösség 

kognitív terévé. Az objektív terek két nagy kategóriába oszthatók, külső és belső terekre. A 

külső terek a földrajzi térhez kötött, lokalizált elemekből álló terek. Az egyetem esetében ez a 

földrajzi koordinátákkal, vagy utca-házszám címekkel leírható egyetemi épületek rendszerét 

jelenti. Ezt a külső teret egyszerűen földrajzi térnek nevezem. A belső teret talán közérthetően 

és leegyszerűsítve a rendszer – földrajzi tértől független - struktúrájának, belső 

kapcsolatrendszerének is nevezhetjük. Belső térről beszélhetünk, mivel a különböző társadalmi 

szférák (aminek tekinthető az ELTE is) térjellemzőket mutathatnak anélkül is, hogy azokat a 

földrajzi térhez kapcsolnánk, például értelmezhető a hely, távolság, periféria térkategóriája a 

földrajzi tér nélkül is (NEMES NAGY J. 2009). 

 

2.4.1.  Távolság a külső és belső térben 

A külső, földrajzi térben sokféleképpen mérhetjük a távolságot. Az Egyetem kampuszai 

között beszélhetünk például légvonaltávolságról, közúti távolságról, vagy időtávolságról is. 

Ezeket a budapesti főbb kari épületek között a 6. ábra mutatja (megjegyezzük, hogy itt nem az 

adatok pontos értékén van a hangsúly, hiszen ezek valamennyit változhatnak eltérő mérési 

módszer alkalmazásával). A légvonaltávolságnál egy városon belüli közlekedés esetében 

sokkal többet mondhat a közúti távolság, vagy a hallgatók számára még inkább a 
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tömegközlekedéssel megtett utazási időtávolság. Ezeknél a távolságoknál már szerepet játszhat 

a mozgás iránya is, hiszen ahogy például nem mindegy, hogy egy folyón folyásirány szerint 

lefelé, vagy felfelé közlekedünk, az eltérő irány az Egyetem épületei közötti közlekedés esetén 

is okozhat kisebb eltéréseket (az ábrán mindig a legrövidebb utazás távolságát és idejét 

tüntettem fel). 

A legnagyobb távolság mindenképpen a Bárczi és a TÓK között van a földrajzi térben. A 

belváros karai között kisebb a távolság, itt például a tömegközlekedés időtávolsága csak 

gyaloglási időt takar. Az időtávolság nem mindig van közvetlen kapcsolatban a térbeli 

távolsággal, ezt jól mutatja, hogy a kiváló tömegközlekedési kapcsolat miatt az ÁJK és a Bárczi 

közötti időtávolság kisebb, mint sok másik, légvonalban és közúton egymáshoz közelebb lévő 

kampusz között. 

A földrajzi távolság természetesen nem csak a kari épületek közötti közlekedéskor számít, 

a kollégiumok és egyéb épületek esetében is van jelentősége. Fontos jellemzője például az 

Egyetemnek, hogy Budapesten egy kollégium sincs közvetlenül kari épület mellett, így a szó 

klasszikus értelmében vett, oktatási és lakóépületeket is magába foglaló kampuszai nincsenek 

az ELTE-nek. 

6. ábra: Távolság az Egyetem kari kampuszai között a földrajzi térben, 2,1 km – légvonalbeli 

távolság, 2,7 km – legrövidebb közúti távolság, 21 perc – forgalom nélküli tömegközlekedési 

távolság 

adatok forrása: maps.google.hu és futar.bkk.hu 
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A földrajzi távolság akár egy kampuszon belül is mérhető, elég belegondolni például abba, 

hogy mekkora a távolság a Földrajz- és Földtudományi Intézethez tartozó tanszékek között 

Lágymányoson. Hiszen a Meteorológiai Tanszék az Északi Tömb hatodik emeletén, a földrajzi 

tanszékek pedig a Déli Tömb első emeletén vannak. 

A fővároson belüli távolságokhoz képest más nagyságrendet jelent a szombathelyi Savaria 

Egyetemi Központ és Budapest távolsága. Az Egyetem tértől légvonalban 187 km-re, közúton 

226 km-re és több mint két órára, tömegközlekedéssel pedig több mint három órára van a 

szombathelyi központi kampusz. Emiatt, és a rövid történelmi kapcsolat miatt is a 

disszertációban kisebb hangsúly van a fővárosi és szombathelyi egyetemrészek közötti 

kapcsolaton. 

A belső tér esetében is beszélhetünk távolságról, bár itt Nemes Nagy (2009) inkább a 

hasonlóság kifejezést használja. A társadalmi távolságot a szociológusok is kutatják, itt a fő 

kutatási módszer a társadalmi csoportok szubjektív preferenciarendszerének vizsgálata (kérdés 

például: Az adott csoportba tartozókat elfogadná-e közvetlen lakószomszédjának?) (NEMES 

NAGY J. 2009). A belső térben a rendszer elemei tehát közel vannak egymáshoz, ha hasonlóak. 

Ilyen hasonlóság lehet az egyetemi belső térben például az, hogy milyen történelmi előzményei 

vannak a karnak – eszerint megkülönböztethetik a történelmi karokat (BTK, ÁJK, TTK) és a 

többieket. A hierarchiában egymáshoz közel álló szervezeti egységek szintén közelebb állnak 

egymáshoz a belső térben: például egy egyetemi intézet két tanszéke közel van egymáshoz, 

még ha a földrajzi térben egymástól messzebb működnek is. Ilyen szempont lehet a minőségi 

jellemzők alapján való kategorizálás is, a különböző számítások szerint hasonló tudományos 

teljesítményt produkáló, vagy a felsőoktatási rangsorokban egymáshoz hasonlóan teljesítő 

egységek közel vannak egymáshoz. A kutatásomban azonban főleg nem ezeken az objektívnek 

tekintett hasonlóságokon van a fókusz, hanem a szubjektívebb, az észlelés és értelmezés során 

létrejövő kapcsolatokon, ismertségeken és véleményeken. Értelmezésem szerint az egyetemi 

belső tér alakulásában nagyon fontos szerepe van annak, hogy az egyetem polgárai miként 

érzékelik az egyetemet. Azon elemek között kisebb a távolság, akik kapcsolatban vannak, 

ismerik egymást, és inkább pozitív véleménnyel vannak a másikról. Ezek a meghatározások 

természetesen nem jelentenek szigorú elhatárolásokat, hiszen „minden konkrét társadalmi tér 

reális és észlelt, objektív és szubjektív egyben.” (NEMES NAGY J. 2009. 87.) 

Két objektum távolsága a külső és belső térben nagyon különböző lehet. Mint sok földrajzi 

vizsgálat során, a disszertáció szempontjából is ennek a külső és belső tér kapcsolatának leírása 

kiemelt jelentőségű. Tehát az, hogy az egyetem részeinek földrajzi elhelyezkedése hogyan hat 

a belső térbeli viszonyokra, kapcsolatokra. Illetve megfordítva, a belső tér hogyan hat a külső 
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tér elrendeződésére. Egy-egy kiragadott feltevéssel, példával lehet ezt szemléltetni. Az első 

változatot érzékelteti az, hogy azt feltételezzük, hogy az egy kampuszon belül működő 

Természettudományi és Társadalomtudományi Kar között erősebbek a kapcsolatok, mintha 

földrajzilag távol helyezkednének el egymástól. A másodikra pedig példa – ugyanebben a 

viszonyban – az, hogy személyes tapasztalatom szerint a TTK-sok számos esetben hangot adtak 

annak az óhajuknak, hogy a TáTK költözzön el Lágymányosról, leginkább (talán csak vélt?) 

különbözőségükre hivatkozva. 

Végül megemlítem még a Csebisev-távolságot, mivel érdekes lehet az egyetemek 

működésének szempontjából is (lásd részletesen NEMES NAGY J. 2009). Ennek értelmében 

különböző szereplők közötti együttműködéseket megakadályozhat egy jelentős nézeteltérés is, 

annak ellenére, hogy esetleg más dimenziókban nagyon hasonlóak, vagy hasonlóan 

gondolkoznak. 

 

2.5.  A mentális térképezés 

A földrajzkutatókat már régóta foglalkoztatja, hogy hogyan értjük meg a körülöttünk 

elhelyezkedő világot. A tér és a helyek ismerete alapjaiban határozza meg, hogy hogyan 

tekintünk a világra, és azt, hogy milyen térbeli döntéseket hozunk. 

A kognitív térkép, az általunk ismert világ tudatunkban lévő reprezentálása. Ennek a belső 

ismeretanyagnak az ábrázolása történhet térképek segítségével, ezeket hívjuk mentális 

térképeknek (BELL, S. 2009). Ebből a megközelítésből az emberek térre vonatkozó 

tudattartalmainak vizsgálata Edward Tolman pszichológus, Kevin Lynch építész-várostervező 

és Edward T. Hall antropológus munkájával kezdődött el. Tolman használta először a kognitív 

térképezés fogalmát, amikor patkánykísérletek során megfigyelte, hogy az állatok hogyan 

tanulnak meg tájékozódni a labirintusokban. Megállapításait kiterjesztette az emberek térben 

való tájékozódására is (TOLMAN, E. C. 1948). Lynch rajzoltatott először térképeket, azért, hogy 

megértse, hogyan tájékozódnak és viselkednek az emberek a városokban. Az amerikai Boston, 

Jersey City és Los Angeles nagyvárosaiban végzett kutatása alapján a mentális térképeken öt 

típusba sorolta az ábrázolt elemeket. Ezek az útvonalak, élek, körzetek, csomópontok és 

tájékozódási pontok voltak (LYNCH, K. 1960). Tolman kognitív térkép fogalma még inkább az 

állatok és emberek tájékozódásáról, útvonalakról szólt, ezzel szemben Lynch már nagyobb 

léptékben vizsgálta a fogalmat, és megjelentek nála a térkép elemeihez kötődő szimbolikus, 

érzelmi jellemzők is. Hall a térhasználatot antropológiai megközelítéssel kutatta, az állatok 

távolságtartó mechanizmusait, és a zsúfoltság hatását, az emberi érzékszervek szerepét a 
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térérzékelésben. Megalkotta a proxemika kifejezést és tudományágát, ami az emberi 

térhasználatot, annak a különböző kultúrák közötti eltérését vizsgálja (HALL, E. T. 1966). 

A mentális térkép fogalmát először Peter Gould és Rodney White használta, ők főleg 

izovonalas térképeken ábrázoltak véleményeket és ismereteket egyes országokkal 

kapcsolatban. „Ha szabadon választhatnál, akkor hol szeretnél lakni?” Erre a kérdésre például 

az Egyesült Királyságban a végzős középiskolásoknak a megyéket, az USA-ban az 

egyetemistáknak pedig a tagállamokat kellett rangsorolniuk vizsgálataik során (GOULD, P.–

WHITE, R. 1974). 

A módszer elméleti hátterével leginkább a pszichológiai alapokon nyugvó 

környezetpszichológia tudományterülete foglalkozik, ami a környezet és az emberek (vagy az 

állatok) viselkedésének kölcsönhatásait vizsgálja. A térérzékelés hátterének vizsgálata az agy 

hippokampusz részének működésének szerepétől kezdődik. Laboratóriumi kísérleti, valamint 

túlnyomórészt valós környezetekben is folytatnak kutatásokat. A környzetpszichológiában 

hangsúlyos szempont, hogy a környezet fizikai és társadalmi vonatkozásait is figyelembe 

veszik (a szociofizikai környezetet) a kutatások során. Jelentős kutatási terület a városi 

környezetek vizsgálata, de például a szokatlan, szélsőséges környezetek (pl. reakciók ingerektől 

megfosztott laboratóriumi kísérletekben, vagy zord, sarki területeken), illetve a tájpreferenciák 

evolúciós hátterének kutatása is (DÚLL A. 2009.) 

A mentális térképezés számos formában megvalósulhat. Az első fontos módszertani kérdés 

véleményem szerint az, hogy történik-e a kutatás során konkrét rajzoltatás. Eszerint 

megkülönböztetünk direkt módon történő térkép rajzoltatást, vagy indirekt módot. Előbbinél a 

megkérdezett rajzolja le, vagy címkézi meg a térképet. Utóbbinál a kitöltő kérdésekre válaszol, 

és azok alapján a kutató készíti el a térképet. A második fontos szempont pedig az, hogy a direkt 

térképezés során segítik-e információk a rajzolót. A free-recall módszer során a kitöltők egy 

teljesen üres lapot kapnak, és ezen tüntetik fel a megkérdezett információkat, esetleg a hozzájuk 

kapcsolódó érzelmeket, elképzeléseket. Az irányított felidézés módszere során pedig egy 

vaktérképet kapnak a kitöltők, amin az eleve szereplő jelzések (határok, utcák, tájékozódási 

pontok) segítik, irányítják a kitöltőt. A mentális térképezésen belül szűkebb értelemben angolul 

a mental sketch mapping kifejezést is használják, ami nevéből is láthatóan leginkább a direkt 

térképezés, free-recall típusára vonatkozik. 

Az első kutatások óta változatos formákban használták a módszert, sokan próbálták 

továbbfejleszteni a térképek felhasználását. Ezt jól mutatja a mentális térképek elemzésének 

módszertani bővülése is. Lynch kezdeti öt vizsgált térképi eleméhez képest Gieseking már 

ötvenhét ilyen elemzési technikát/szempontot is összegyűjtött, amelyeket négy csoportba 
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osztott. A teljesség igénye nélkül vizsgálati szempont lehet: a rajzolt elemek száma, az ábrázolt 

terület látogatásának gyakorisága, a kitöltés alatti szorongás, a színhasználat, a szimbólumok, 

feliratok alkalmazása, az ábrázolt elemek egymáshoz viszonyított méretaránya, vagy éppen az, 

hogy melyik az első és utolsó ábrázolt elem (GIESEKING, J. J. 2013). További jelentős 

módszertani kérdés lehet a mentális térképeken feltüntetett elemek valós helyzethez képesti 

torzításának mérése. Ez a vizsgálat típusa szerint különböző módszereket igényelhet, de a 

modern GIS technológiákkal megoldható (PEAKE, S.–MOORE, T. 2004). Saját empirikus 

kutatásomban szintén megmértem az ArcGIS program segítségével a hallgatók mentális 

térképein egyes elemek bejelölésének pontosságát. 

Magyarországon a mentális térképezés módszerének meghonosítása Cséfalvay Zoltán 

nevéhez fűződik. A doktori disszertációban az ő általa is meghatározott formában használom a 

fogalmakat, eszerint kognitív térkép alatt a fejben lévő, térre vonatkozó tudattartalmat, mentális 

térkép alatt pedig ennek valamilyen módszerrel, fizikai térképen történő – részleges – 

megjelenítését értem (CSÉFALVAY Z. 1990, 1994). A kilencvenes évek eleje óta több 

tudományterület művelői, számos alkalommal használták hazánkban is a mentális térképezést. 

Így a földrajzosok mellett településkutatók, pszichológusok, szociológusok és közgazdászok is 

(pl. BOROS L.–GARAMHEGYI A. 2009; DÚLL A. 2009). 

A hazai módszertani leírások közül ki lehet emelni még Letenyei László a településkutatás 

eszközeit bemutató munkáját (LETENYEI L. 2006). 

Legtöbbször egy országon, vagy régión belüli ismert településeket, egyéb elemeket, vagy 

egy-egy konkrét település ismert elemeit vizsgálták a magyar kutatók, és ezek alapján 

készítették el az adott terület mentális térképét. Így készült országos szintű vizsgálat 

Magyarországról (KISS J.–BAJMÓCY P. 1996; BALOGH A.–BAJMÓCY P. 2009) a turizmus 

szempontjából Olaszországról (MICHALKÓ G. 1998), a Dél-Dunántúl régióról (GÁL V. 2007), 

vagy a határon túliak nézőpontjából is (LAKOTÁR K. 2012). Szintén számos kutatás vizsgálata 

egy-egy település ismert elemeit (LETENYEI L. 2001; BOROS L.–BUDAI B. 2007; TRÓCSÁNYI A.–

STEFÁN K. 2009; VAJAS Á. 2013). 

Kevesebb olyan példát látunk csak, ami nem települési, vagy régiós-országos léptékben 

vizsgálódik. Ilyen az a globális szintű kutatás, ahol egyetemi hallgatóknak a világról és 

Európáról kialakult képét vizsgálták a módszerrel (RÉDEI M. et al. 2011; KINCSES Á.–JAKOBI 

Á. 2012). 

Előfordulnak kisebb területet vizsgáló mentális térképezések is. Érdekes az a néprajzos 

hátterű kutatás, ami egy kisebb, zárt szakrális teret vizsgál meg a módszerrel. Itt egy család 

nőtagjaival folytatott részletes interjúik segítségével térképezik fel egy templom belső terét 
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(GYÖNGYÖSSY O. 2014). A mentális térképezés széles körű felhasználási lehetőségeit jelzi, 

hogy vizsgálták már vele egy könyvtárat, a könyvtárhasználati szokásokat is (HORAN, M.  

1999). A különböző hátterű kutatók megközelítése természetesen némileg eltér. A Blaha Lujza 

térrel foglalkozó vizsgálat során hangsúlyos kutatási kérdés, hogy maga a kitöltők számára 

elmondott instrukciók, hogyan befolyásolják az elkészült mentális térképeket. Ebből is látszik, 

hogy a pszichológusok nagyobb hangsúlyt fektetnek a módszertani kérdésekre munkájuk során 

(KESZEI B. et al. 2013).  

A fenti áttekintésből is látható, hogy eddig Magyarországon nem születtek olyan munkák, 

amik egy térbeli kiterjedéssel is rendelkező intézmény esetében használták volna a mentális 

térképezés módszerét. Pedig logikusan vetődhet fel a kérdés, hogy az ilyen szervezetek esetében 

a térnek is van szerepe a belső működésre, ezért a módszer – főleg kiegészítve kérdőívezéssel 

– értékes információkat szolgáltathat. 

A nemzetközi szakirodalmat is megnézve egy olyan nemzetközi tanulmányt találtam, amely 

egy oktatási intézményt vizsgált a módszer segítségével. Itt azonban egy kompakt főiskolai 

kampusz mentális térképére voltak kíváncsiak az öregdiákok rajzai alapján, és a hangsúly nem 

a főiskola működésén, hanem a mentális térképezés módszertani sajátosságain volt (GIESEKING, 

J. J. 2013). A hallgatók saját egyetemükről alkotott képét a belső kapcsolatok szempontjából 

tehát még nem vizsgálták. 

 

 

 

A mentális térképezés módszerének bemutatása végén fontos hangsúlyozni azt is, hogy a 

disszertáció empirikus kutatásaiban nem csak a hallgatók egyetemi épületeket vizsgáló 

rajzoltatásos feladata tekinthető mentális térképezésnek, hanem bizonyos szempontból a belső 

kapcsolati hálózatot felmérő kérdések is. Az alaptérképen történő rajzolás esetében inkább a 

földrajzi tér elemeinek a szubjektív térben (kognitív térképen) való megjelenésén van a 

7. ábra: Alumni hallgatók mentális térképei a kampuszukról (GIESEKING, J. J. 2013) 

 



52 

hangsúly. Ezzel szemben az olyan kérdések, mint például, hogy „mennyire ismered az adott 

kart?”, „mi jut eszedbe az adott karról?” inkább a belső tér mentális térképezésének számítanak. 

Az előzőekben láttuk, hogy a mentális térképezés egyik módszere, amikor nem a megkérdezett 

rajzolja a térképeket, hanem a kutató a válaszok alapján. Az egyetemen belüli kapcsolatokra 

vonatkozó kérdések ebből a szempontból hasonlóak a mennyire lakna szívesen az adott 

területen típusú kérdésekhez. 

 

 

 

A fejezetben bemutatott kérdéskörök képezik tehát a disszertáció elméleti keretét. A 

földrajzi tér több pontján működő felsőoktatási intézmények esetében különösen érdekes lehet 

a különböző szervezeti egységek közötti kapcsolatok, együttműködések vizsgálata, hiszen 

részben ezek teremtik meg a működésre is hatással lévő sajátos egyetemi tudásmiliőt. A 

következő két fejezetben az ELTE hallgatóit és az oktatóit-kutatóit felmérő empirikus 

vizsgálatok eredményeit mutatom be, melyek során kérdőívezéssel, mentális térképezéssel 

kíséreltem meg közelebb kerülni az egyetemek működésének megértéséhez.  
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3. A hallgatók kapcsolati rendszere az ELTE-n 

3.1.  A kérdőív és a felhasznált minta 

Az ELTE hallgatóit az Egyetem kampuszain kérdezőbiztosokkal felvett kérdőívek 

segítségével vizsgáltam a kutatás során. A kérdőív a hallgató demográfiai és képzési adatai 

mellett tartalmazott egy mentális térképezési feladatot, továbbá az ELTE-vel, a karokkal 

kapcsolatos ismereteket és véleményeket mérte fel több nyitott és zárt kérdés formájában. A 

kérdőív néhány, más felsőoktatási intézményre vonatkozó kérdéssel zárult. A kérdéseinek 

kidolgozása és a mintavételezés megtervezése során a személyes tapasztalataim mellett 

felhasználtam az alapvető szakirodalmat (BABBIE, E. 2008), valamint köszönettel tartozom több 

szociológus tanácsaiért is. A kérdőív eredeti formájában megtalálható a disszertáció 8.2-ik 

mellékleteként. 

A kérdőív a demográfiai adatok felvételével kezdődött, amik az elemzés során csoportképző 

változókként az elemzések alapjául szolgáltak. Ezt a részt követte a mentális térképezés 

feladata. A szakirodalomban a mentális térképezésnek direkt formájának kétféle változatát 

különböztetik meg aszerint, hogy egy teljesen üres lapra kell felrajzolni a térképi elemeket (free 

recall módszer), vagy bizonyos elemeket már tartalmaz a lap, és erre kell rajzolniuk (irányított 

felidézés) a kitöltőknek (LETENYEI L. 2006). Jelen vizsgálathoz az utóbbi módszert 

választottam, a kitöltők két térképet kaptak (a 8.2. mellékletben megtalálhatóak), amelyek a 

Duna mellett a hidakat, a fő utakat, illetve a főváros közigazgatási határát ábrázolták. A 

belvárost és a teljes fővárost ábrázoló külön térképre azért volt szükség, mert a belvárosban 

sűrűn helyezkednek el az ELTE épületei, ugyanakkor a külső kerületekben is vannak az 

Egyetemhez tartozó szervezeti egységek. A teljes fővárost tartalmazó térkép lapján egy kis, 

megyehatárokat ábrázoló Magyarország térképet is kaptak a kitöltők, amin lehetőség volt a nem 

Budapesten található szervezeti egységek bejelölésére. A vizsgálatom számára ez a módszer 

tűnt megfelelőnek, hiszen arra voltam kíváncsi, hogy tudják-e a hallgatók, hogy hol 

helyezkednek el a fővároson belül az épületek – ehhez a szükséges iránypontok rendelkezésre 

álltak. Ez a típusú elemzés lehetővé tette a bejelölt objektumok pontos digitalizálását, és 

térinformatikai módszerekkel történő elemzését is (lásd részletesen az 8.1.3. mellékletben). A 

kitöltőknek lehetőségük volt a helyileg nem ismert épületeket is felsorolni. A mentális térkép 

rajzolására a kérdőív elején, közvetlenül a kitöltőre vonatkozó kérdések után került sor, így a 

kérdőív többi részében elhangzott információk nem befolyásolták a kitöltést. Az ELTE-s 

épületek bejelölése után megkértük a kitöltőket, hogy a többi budapesti felsőoktatási 

intézményt is jelöljék be. 
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A kérdőívbe az ELTE Kancellária kérésére bekerült három kérdés (19-20-21.), ezek nem 

kapcsolódtak szorosan a kutatáshoz, azonban a felmérés lehetőségét kihasználva információkat 

szolgáltattak az egyetemvezetés számára a hallgatók intézménnyel kapcsolatos véleményéről, 

fejlesztési gondolatairól. A kérdésekre adott válaszokat külön átadtam a Kancelláriának. 

A kérdőív felvételét - a kutatás vezetője mellett - az ELTE földrajz BSc szakos hallgatói 

végezték, előrehozott nyári terepgyakorlatuk során. Ők az egyetemen tanult módszertani 

ismereteken túl további felkészítést is kaptak a kérdőívezés helyes megvalósítása érdekében, 

munkájukat folyamatos ellenőrzés és támogatás segítette. A kérdőíveket 2015. május 7. és 22. 

között vettük fel az ELTE kampuszain, a kitöltésre átlagosan 20 percre volt szükségük a 

hallgatóknak. Összesen 677 nappali tagozatos hallgató töltötte ki a kérdőívet, ebből alakítottam 

ki a vizsgálat során használt 600 fős mintát (1. táblázat). 

 

  
Alapsokaság Minta Alapsokaság (n=21704) 

Minta (n=600, 
mintanagyság 2,76%) 

  száma aránya 

  nő férfi össz. nő férfi össz. nő férfi össz. nő férfi össz. 

ÁJK 1 410 1 097 2 507 39 30 69 6,5% 5,1% 11,6% 6,5% 5,0% 11,5% 

BGGyK 741 23 764 20 1 21 3,4% 0,1% 3,5% 3,3% 0,2% 3,5% 

BTK 4805 1998 6803 134 55 189 22,1% 9,2% 31,3% 22,3% 9,2% 31,5% 

IK 277 1695 1972 8 47 55 1,3% 7,8% 9,1% 1,3% 7,8% 9,2% 

PPK 1425 435 1860 39 12 51 6,6% 2,0% 8,6% 6,5% 2,0% 8,5% 

TÓK 1356 64 1420 37 2 39 6,2% 0,3% 6,5% 6,2% 0,3% 6,5% 

TáTK 1255 653 1908 34 18 52 5,8% 3,0% 8,8% 5,7% 3,0% 8,7% 

TTK 2218 2252 4470 61 63 124 10,2% 10,4% 20,6% 10,2% 10,5% 20,7% 

Összesen 13 487 8 217 21 704 372 228 600 62,1% 37,9% 100,0% 62,0% 38,0% 100,0% 

A felmérés során kvótás mintavételezést alkalmaztunk, ahol a két fő kvótaismérv a 

hallgatók neme és az egyetemi kara volt. A vizsgálat mintájának kialakításához a Felsőoktatási 

Információs Rendszer 2014. októberi statisztikai létszámadatait használtam fel. Az Eötvös 

Loránd Tudományegyetemnek ekkor 28 357 hallgatója volt. 21 704 hallgató (a teljes létszám 

76,5%-a) szerepelt abban az alapsokaságban, ami alapján a minta elkészült. Ebben a létszámban 

csak a nappali munkarendben tanuló hallgatók szerepelnek (kimaradt 5 226 fő levelezős és estis 

hallgató – ez 18,4%-a a teljes létszámnak). Nem szerepelnek a vendéghallgatói státuszban (317 

fő), az Erasmus program keretében (387 fő), és a karhoz nem sorolt előkészítő tanulmányokat 

folytató (53 fő), az ELTE-n tanuló hallgatók. Továbbá szűrő volt az állampolgárság is. A 

magyar állampolgárok mellett szerepelnek az egyetem román, szlovák, szerb és ukrán 

állampolgárai (nem magyar állampolgár összesen 620 fő, ami a teljes létszám 2,2%-a), akik 

1. táblázat: Az alapsokaság (hallgatói létszámok 2014. októberben), és a felhasznált minta 

karonkénti és nemenkénti bontásban 
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feltételezhetően jelentős részben magyar nemzetiségűek (nem szerepel viszont 670 fő más 

ország állampolgáraiként – nem Erasmus keretében – ELTE-n tanuló hallgató). Ezen szűrők 

használatát a nem magyar kitöltők valószínűleg eltérő eredményei, a kérdőív magyar nyelve, 

valamint a vendéghallgatók, a levelező és esti munkarendben tanuló hallgatók elérhetőségének 

nehézségei, és az egyetemhez feltételezhetően egészen más viszonyulásuk indokolta. 

A kutatás során az ELTE összes kari épületét felkeresve, – jellemzően a folyosókon, 

közösségi terekben, a kampuszok szabadtéri részein – az elérhető hallgatókkal töltettük ki a 

kérdőíveket. Törekedtünk a hallgatók véletlen kiválasztására, ami természetesen azzal a 

kitétellel valósult meg, hogy csak azok a hallgatók kerülhettek be a mintába, akik az adott 

időpontokban az ELTE épületeiben tartózkodtak. A kérdőívhez néha változó lelkesedéssel, de 

alapvetően pozitívan álltak hozzá a megkérdezettek, a kitöltést csak kevés hallgató utasította 

vissza. 

A 600 elemszámú minta kialakítása során tehát a karra és nemre való reprezentativitás volt 

a kvótaképzés alapja. Ezeknek a szempontoknak a minta maradéktalanul meg is felelt. A 

karonként nem szükséges kérdőíveket a felülreprezentált szakok közül véletlenszerűen 

választottam ki, így a 600 kitöltő szakos szinten is a kutatás céljához elégséges mértékben 

reprezentálja az ELTE hallgatóit. A szakok közötti kiegyenlítettséget mutatja, hogy csak 

néhány kisebb szak esetében fordult elő az, hogy meghaladta az 5%-ot a mintába kerülés 

aránya, az alapsokaság 2,76%-os átlagához képest (6% feletti értéke csak három, negyven főnél 

kisebb szaknak van). Valamint csupán egyetlen olyan szak volt, ahol legalább hatvanan 

tanulnak, és nem került be a mintába, ez a BTK fordító és tolmács mesterszakja. Például az 

ÁJK osztatlan és alapszakjairól 2,7% és 3,2%, a PPK alapszakjairól 1,1% és 3,7%, a TÓK 

alapszakjairól 2,5% és 2,8%, a TáTK alapszakjairól 2,4% és 4,1%, a TTK alapszakjairól pedig 

2,2% és 3,1% közötti arányban kerültek be a hallgatók a mintába. 

A kérdőívezés során a terepgyakorlaton részt vevő hallgatóknak minden terepi nap azzal 

zárult, hogy a kérdőív demográfiai adatai közül a legfontosabbakat felvitték egy rövidebb 

Google Űrlapra. Ez a kérdőívenként csak egy-két percig tartó lépés lehetővé tette, hogy 

folyamatosan nyomon követhessem a kérdőívezés előrehaladását. Így főleg az utolsó napokon 

azon karok hallgatóira tudtunk koncentrálni, akik addig csak kisebb arányban töltötték ki a 

kérdőívet. 

A minta jól reprezentálja egyéb szempontokból is az egyetem hallgatóit. Képzési szintek 

szerint az alapszakosok és az osztatlan képzésben részt vevők kissé felülreprezentáltak (63% és 

13,1% a hallgatóságban, 66,3% és 14,5% a mintában). A mesterszakosok kissé 

alulreprezentáltak (17,3% a hallgatóságban és 15,8% a mintában), a doktorandusz hallgatók 
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számukhoz képest arányaiban fele annyian kerültek be a mintába (6% és 3,3% a mintában). 

Évfolyamok szerint az első és második évfolyamosok kissé felülreprezentáltak (33,7% és 

28,3% a hallgatóságban, 38,8% és 35,7% a mintában), a többiek pedig kissé alulreprezentáltak. 

Az eltérésekben szerepe lehet annak, hogy a BSc-s és osztatlan képzésben részt vevő alsóbb 

évfolyamok feltételezhetően többet látogatják az egyetemet, mint a felsőbb éves hallgatók. 

Továbbá az évfolyamok eltérésének részben oka lehet az is, hogy a felsőoktatási statisztikában 

szereplőnél a kérdőív kitöltésekor a hallgatók alacsonyabb évfolyamszámot adhattak meg, ha 

nem az egyetemen töltött évek száma, hanem a teljesített kurzusok szerint válaszoltak. A 

kérdőív kitöltői közül 225-en a fővárost adták meg állandó lakhelyükként. A melyik településen 

jártál középiskolába kérdésre pedig 229-en válaszolták Budapestet. 

Előzetes feltevésem szerint az ELTE-s kollégiumban lakás jelentősen befolyásolhatja az 

adott hallgató egyetemen belüli kapcsolatait. Az ELTE hallgatóinak mintegy 15%-a lakik 

ELTE-s kollégiumban, a mintában a kollégisták aránya 16,7%. 

Szintén előzetes feltevés volt, hogy az egyetemen folytatott közösségi tevékenység is 

jelentősen befolyásolhatja az egyetemen belüli ismereteket, kapcsolatokat. Ebből a 

szempontból a 600-as minta kitöltői közül 122-en mondták azt, hogy végeznek, vagy végeztek 

közösségi tevékenységet az egyetemen. Közülük 39-en a hallgatói önkormányzatokhoz 

kötődnek, 21-en az elsősöket segítő animátorok/instruktorok/mentorok, 17-en szakkollégisták, 

13-an szakmai szervezet tagjai. Bár ezen szervezetek létszámára csak becslések vannak, a 

mintában kissé felülreprezentáltak lehetnek a közösségi tevékenységet folytatók. 

Azt érdemes megjegyezni, hogy a mintán belül egyes alminták képzése során 

előfordulhatnak már kisebb elemszámú csoportok (jellemzően a karok részletes vizsgálatakor), 

ezért az ilyen részeredményeket kellő körültekintéssel kell értékelni. Ettől függetlenül, 

összefoglalva elmondható, hogy a fentiek alapján a minta jól reprezentálja az ELTE hallgatóit. 

 

 

3.2.  Az egyetemisták mentális térképei 

Az ELTE és egyéb fővárosi felsőoktatási intézményekre vonatkozó mentális térképezés 

tehát egy meglehetősen hangsúlyos része volt a felmérésnek. Ez abban is megnyilvánult, hogy 

a feladat közvetlenül a demográfiai adatok után következett, így még a kevésbé motivált 

kitöltők esetében is teljesebb képet kaphattunk. A mintában szereplő 600 fő közül 569 ábrázolt 

legalább egy objektumot a térképeken (nyolc hallgató volt, aki nem jelölt be ELTE-s épületet, 

csak más intézményt). Összesen 4452 bejelölés történt, ebből 2720 az ELTE-re, 1732 más 

intézményre vonatkozott. 
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3.2.1.  Az ELTE épületei a mentális térképeken 

A 2720-ból az ELTE-re vonatkoztatva 2438 bejelölést vettem figyelembe az elemzésben, 

így egy hallgatónak, egy helyszínre vonatkoztatva csak egy jelölése szerepel. A Lágymányosi 

kampusz esetében egyesek az itt található karokat nevezték meg, vagy az északi és déli épület 

kifejezést használták, mások pedig a Lágymányos kifejezést. 491 hallgató, 758 Lágymányosra 

vonatkoztatható elemet jelölt a térképeken. Más helyszínek esetében nem volt jellemző a több 

részre tagolás, a BTK trefort-kerti kampuszát csak néhány esetben bontották meg. Valamint az 

ÁJK esetében is csak néhányszor jelölték külön az Egyetem téri épület mellett a Kecskeméti 

utcai kari „B” épületet. 

Az 569 kitöltő átlagosan 4,28 ELTE-s objektumot rajzolt be, az egyes kitöltők által jelölt 

objektumszámot a 8. ábra mutatja. A legtöbb egy kérdőíven szereplő ELTE-hez tartozó épület 

17 darab volt, és csak 27 kitöltő jelölt legalább 10 objektumot. Ez is jól mutatja, hogy átfogó 

ismeretekkel az egyetem épületeinek elhelyezkedésével kapcsolatban viszonylag kevés 

hallgató rendelkezik.  

Az egyes karok hallgatói közül a legtöbb objektumot a PPK-sok jelöltek be, 5,57-et. Átlag 

feletti még a BTK-s (4,53) és TáTK-s (4,53) hallgatók mutatója, kicsivel átlag alatti a TTK-é 

(4,16), az ÁJK-é (4,11) és a TÓK-é (3,76). Az IK-sok (3,09) és a Bárczisok (2,95) pedig 

jelentősen elmaradtak az átlagtól. 

A 2. táblázatban látható, hogy hány hallgató jelölte be a térképen az adott ELTE-s 

helyszíneket. 

8. ábra: Az egyes kérdőívekben bejelölt ELTE-s objektumok száma (azon 569 kérdőív közül, akik 

legalább egy objektumot bejelöltek a térképeken) 
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Épület Említésszám 

Bejelölés 
eltérésének 

átlagos távolsága 
(m) 

Eltérés 
távolságának 
szórása (m) 

Karok 

Lágymányosi kampusz 491 232 671 

Bölcsészettudományi Kar 429 284 466 

Állam- és Jogtudományi Kar 337 308 408 

PPK Kazinczy utca 233 632 822 

Tanító- és Óvóképző Kar 119 1145 1423 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 80 2357 2570 

PPK Izabella utca 45 830 1189 

Kollégiumok 

Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (KCSSK) 138 908 1292 

Nagytétényi úti Kollégium (NUK) 56 2911 2392 

Ajtósi Dürer sori Kollégium (ADK) 54 1572 1313 

Kerekes úti Kollégium (KUK) 45 1714 1005 

Vezér úti Kollégium (VUK) 40 3271 1653 

Damjanich utcai Kollégium (DUK) 23 1370 1549 

Nándorfejérvári úti Kollégium (NFK) 21 733 750 

Eötvös József Collegium 20 709 543 

Bibó István Szakkollégium 9 1271 1461 

Bolyai Szakkollégium 3     

Illyés Sándor Szakkollégium 2     

Angelusz Róbert Társ. Szakkollégium 1     

Griff Kollégium 1     

Egyéb épületek 

BEAC 84 185 362 

Quaestura Iroda 70 284 311 

Egyetemi Könyvtár 61 316 407 

Rektori Hivatal 13 450 654 

Fűvészkert 9 429 397 

Mérnök utcai sporttelep 5 1522 863 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 4 162 134 

Idegennyelvi Továbbképző Központ 3 649 338 

Vízisporttelep 1 3371   

Levéltár 0     

Gyakorló iskola - Trefort 3 421   

Gyakorló iskola - Radnóti 2 654   

Gyakorló iskola - Apáczai 1 181   

Gyakorló iskola - nem pontosított 1     

Régi BTK (Ajtósi Dürer sor) 1     

Egyéb 3     

Vidéki helyszínek 

Balatonkenese tábor 1     

Bódvarákó gólyatábor 1     

Gyógy-matek gólyatábor 1     

Tanárképzés - Tata 1     

Tatai Geológus Kert 1     

Gothard Asztrofizikai Obszervatórium 0     

Nem meghatározható 

Beazonosíthatatlan helyszín 17     

Beazonosíthatatlan kollégium 8     

2. táblázat: Az ELTE-s objektumok említésszáma, és térbeli helyzete 
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A karokra vonatkozó eredményeket vizsgálva látható, hogy a legtöbb említésszámot a 

Lágymányosi kampusz (82%-os említési arány), a BTK (72%) és az ÁJK (56%) kapta. A PPK 

Kazinczy utcai épületét már kevesebben ábrázolták, 233 fő, ami 39%-nak felel meg. Az ELTE-

hez később csatlakozott, volt főiskolai karok még ettől is jelentősen elmaradnak, a TÓK-ot 119-

en (20%), a Bárczit pedig csak 80-an (13%) jelölték be. A PPK Izabella utcai épülete, ahol főleg 

a pszichológia képzés folyik (legalább ezer fő tanul itt) szinte csak a PPK-s hallgatók kognitív 

térképében különül el, ezt 45 fő jelölte be. 

Teljes képet az ELTE-ről meglévő ismeretekről úgy kaphatunk, ha minden hallgató, minden 

bejelölését elemzünk. Érdekes lehet azonban megvizsgálni úgy is az eredményeket, hogy ha a 

saját kari jelöléseket figyelmen kívül hagyjuk. Hasonló képet kapunk így is az előzőekhez. Bár 

ebben az esetben Lágymányos, a BTK és az ÁJK közel azonos számú jelölést kapott (273, 260 

és 275 említés), az említések arányát tekintve a sorrend így is azonos (74%, 63% és 52%), 

hiszen az első két kampuszon jóval többen tanulnak. A többi kar esetében szintén nincs jelentős 

változás ebben az összevetésben (PPK - 190 említés 35%-os arány, TÓK - 89 db, 16%, Bárczi 

- 65 db, 11%, PPK Izabella utca - 17 jelölés, 3%). 

Az 569-ból, összesen nyolc hallgató jelölte be mind a hét kari épületet (ebből négy PPK-s), 

23-an hatot, 43-an ötöt, 131-en négyet, 169-en hármat, 108-an kettőt, 78-an egyet, kilenc 

hallgató pedig egy kari épületet sem jelölt meg. A kari bejelöléseket ismerteti részletesen a 3. 

táblázat (a disszertációban szereplő több táblázat esetében használtam az Excel „Feltételes 

formázás” színezését, aminek a célja csupán az adatok könnyebb áttekinthetősége, az ábrázolás 

részletesebb leírását a 8.1.2. melléklet tartalmazza). A legutolsó oszlop mutatja azoknak a 

hallgatóknak az arányát, akik kitöltötték a kérdőívet (600 fő), és legalább egy kari épületet be 

is jelöltek. Látható, hogy jellemzően 92% feletti ez az érték, a legmagasabb az IK és a TáTK 

esetében. A Bárczisoknak viszont csak 81%-a, a TÓK-osoknak pedig csak 84,6%-a rajzolt be  

minimum egy kari épületet. Természetesen mindegyik megkérdezett hallgató ismeri legalább a 

saját kampuszát (már csak azért is, mert itt vettük fel a kérdőíveket), ezért a 100%-tól való 

eltérés két okra vezethető vissza. Az egyik, hogy nem vették komolyan a kérdőívet, a másik 

pedig, hogy annyira rosszak a térképi ismereteik a hallgatóknak, hogy tényleg nem tudták 

bejelölni még a saját karukat sem a vaktérképen, illetve a hibázástól való félelem miatt nem 

akarták bejelölni. A második eset földrajzos doktoranduszként számomra meglehetősen furcsa, 

azonban ilyen esetekkel én is személyesen találkozhattam azoknál a kérdőíveknél, amiket én 

vettem fel. A tapasztalatom itt az volt, hogy tényleg előfordultak olyan hallgatók, akik 

tanácstalanul nézték a térképet, nem pedig komolytalanul töltötték ki a kérdőíveket. Ezek az 

esetek persze túlmutatnak a disszertáció témáján, és nem az egyetem ismeretéről szólnak, 
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hanem sokkal inkább az alapvető térképhasználati ismeretek hiányáról. Ezt a szempontot is 

fontos megemlíteni a mentális térképek értékelésénél. 

A kari bontásokat áttekintve további érdekes, de talán kevésbé meglepő eredményeket 

látunk. Ezek közül emelem ki a fontosabbakat. 

A Lágymányosi kampuszt minden kar hallgatói meglehetősen nagy arányban jelölték be, 

de a nem lágymányosi karok valamivel azért kisebb arányban. A PPK bár földrajzilag messzebb 

van innen, mégis a hallgatói csaknem 90%-a berajzolta Lágymányost, amiben valószínűleg 

nagy szerepet játszik az is, hogy több PPK-s szak hallgatóinak is van Lágymányoson, illetve a 

közeli BEAC-on órája. 

Az ÁJK, a BTK és a PPK, tehát a három belvárosi kar hallgatói jellemzően magas arányban 

tudták bejelölni a másik két belvárosi kart, az ÁJK-PPK kapcsolat viszont itt is valamivel 

gyengébb. Az IK-sok Lágymányoson kívül meglehetősen kevés fakultást jelöltek be. Érdekes, 

hogy bár hasonlóan távol van a többi kartól a Bárczi és a TÓK, utóbbiak nagyobb arányban 

tudták bejelölni Lágymányost és a belvárosi karokat. Másik irányban pedig a Bárczit és a TÓK-

ot csak a saját hallgatói jelölték be nagyobb arányban. Megjegyzendő, hogy a két kar a PPK-

val közeli tudományterületekkel foglalkozik, és együtt szorosabb szervezeti együttműködésben 

is vannak (Pedagógikum Szakmai Koordinációs Testület), azonban mégsem tudták nagyobb 

arányban bejelölni egymás karait a három kar hallgatói. Tehát ebben az esetben a szervezeti 

közelség a hallgatói ismeretekben nem jelent meg. 

Több mentális térképet alkalmazó kutatásban is szerepel a bejelölt objektumok térbeli 

eltérésének vizsgálata a valós földrajzi helyhez viszonyítva (KISS J.–BAJMÓCY P. 1996). Tehát 

a mentális térképezéskor – kiemelten a földrajzosok számára - nem csak a bejelölések száma 

 

Összes 
kitöltő 

Legalább 
egy objek-

tumot 
jelölt 

ÁJK BGGyK BTK 
Lágy-

mányos 
PPK 

PPK 
Izabella 

utca 
TÓK 

Bármelyik 
kar 

 fő 

ÁJK 69 65 89,9% 13,0% 78,3% 71,0% 23,2% 2,9% 17,4% 92,8% 

BGGyK 21 19 19,0% 71,4% 33,3% 61,9% 9,5% 0,0% 19,0% 81,0% 

BTK 189 179 65,1% 13,2% 89,4% 73,5% 50,3% 3,7% 15,3% 93,7% 

IK 55 53 27,3% 3,6% 41,8% 96,4% 14,5% 0,0% 9,1% 96,4% 

PPK 51 51 49,0% 15,7% 70,6% 88,2% 84,3% 54,9% 21,6% 96,1% 

TÓK 39 34 41,0% 10,3% 48,7% 69,2% 30,8% 0,0% 76,9% 84,6% 

TáTK 52 51 61,5% 9,6% 73,1% 94,2% 34,6% 1,9% 19,2% 98,1% 

TTK 124 117 48,4% 9,7% 66,9% 93,5% 31,5% 5,6% 14,5% 93,5% 

Összesen 600 569 56,3% 13,5% 71,7% 82,0% 39,0% 7,7% 20,0% 93,5% 

3. táblázat: A kari épületek bejelölésének aránya a mentális térképeken a kitöltő kara szerint 
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lehet az érdekes (tehát az ismeret megléte, vagy nem léte), hanem azok eloszlása és pontossága 

is. Az egyes mentális térképek - lehetőségekhez képest objektív - összesítése komoly 

módszertani problémát jelent a legtöbb vizsgálat során. Ezért is választottam a kutatás 

megtervezésekor az irányított felidézés módszerét, mert így a kitöltendő alaptérkép segítségével 

lehetőség nyílt a nagyszámú hallgatói mentális térkép összesítésére. 

A 9. ábra a mentális térképek karokra vonatkozó eredményeit ábrázolja perspektivikus 

(háromdimenziós formában). Ezt az ábrázolási formát a több helyen lévő pontsűrűsödés 

indokolta, a mentális térképeken jelölt elemek digitalizálásának és a perspektivikus ábrázolási 

módot használó térképek részletes módszertani leírása a 8.1.3-as melléklet fejezetben található. 

Az egységnyi (30-szor 30 méteres) területre eső 21 jelölés a BTK-ra vonatkozóan a Rákóczi 

út és a Kiskörút kereszteződésének közelében magasan a legnagyobb volt. Itt a pontos bejelölést 

elősegítette, hogy az Astoria kereszteződése könnyen azonosítható volt az alaptérképen, míg 

más ELTE karok nincsenek ilyen közel ábrázolt nagy kereszteződésekhez. Ezért például a 

Lágymányosi – alapvetően pontosnak tekinthető - bejelölések nagyobb területen eloszlottak a 

Petőfi és Rákóczi híd között. Itt a legnagyobb egységnyi területre jutó jelölésszám nyolc volt, 

de viszonylag nagy területre hárman-négyen-öten-hatan jelölték be Lágymányost. Az ÁJK 

esetében pontosnak a Duna-Rákóczi út-Kiskörút által lehatárolt területre eső bejelöléseket 

vehetjük. Ennél a karnál hat jelölés volt a legtöbb, és itt inkább már jellemzően csak átlagosan 

kettő-három jelölés volt egységnyi területen. A többi kari épület esetében már csak elvétve 

fordult elő két bejelölés azonos helyre. Ezt részben lehet, hogy az alaptérkép, és az azon 

szereplő utak karokhoz képesti helyzete okozta, azonban ha valaki a megfelelő ismeretekkel 

rendelkezett, akkor a PPK-t az ábrázolt Kiskörút-Nagykörút-Rákóczi út, a TÓK-ot a 

beazonosítható BAH-csomópont, a Bárczit a Hungária körgyűrű-Üllői út-Gyáli út segítségével 

meglehetősen pontosan be tudta jelölni.  

Az ArcGIS program segítségével megmértem a bejelölések távolságát is az épületek valós 

helyétől (2. táblázat). Ebből a szempontból is a magas említésszámú épületek emelhetők ki, 

Lágymányos, a BTK és az ÁJK esetében a valós helytől átlagosan csak 200-300 méterre tértek 

el a bejelölések. A PPK Kazinczy utcai épülete itt is átmenetet képez 632 méteres átlagos 

eltéréssel a TÓK és a Bárczi felé, amiknek nem csak említésszámuk alacsonyabb, de ezek a 

bejelölések is jóval pontatlanabbak, tehát ezek az épületek ebből a szempontból is bizonytalanul 

élnek a hallgatók kognitív térképében. A bejelölések eltérésének szóródása azonban 

Lágymányos esetében nagyobb volt, mint az ÁJK és a BTK esetében, ami arra utal, hogy 

előbbinél a sok pontos jelölés mellett nagyobb arányban fordultak elő meglehetősen pontatlan 

jelölések. Ezt jelzi, hogy többen a budai oldal helyett a pesti oldalra jelölték Lágymányost.  
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9. ábra: Az ELTE karai a mentális térképeken 
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Érdekes még megjegyezni, hogy az alaptérkép értelmezésének nehézségeire utalhat az is, hogy 

a BTK-ra vonatkozó pontsűrűsödéseket látunk a Blaha Lujza tér környékén, illetve 

Lágymányosiakat a Petőfi és a Szabadság híd között. Ezeknél feltételezhetően a bejelölő tudta, 

hogy hol vannak az adott karok, csak nem tudta ezeket a vaktérképen elhelyezni. 

A kari épületek bejelölésekor a legpontosabbak az IK-sok voltak (323 méter átlagos eltérés), 

annak ellenére, hogy ők neveztek meg az egyik legkevesebb ELTE épületet. A TTK-sok (378 

m) és az ÁJK-sok (402 m) kevésbé voltak pontosak, a TáTK (464 m), a PPK (466 m) és a BTK 

(474 m) esetében pedig már kissé nagyobb eltérés adódik az értékek összesítésekor. A TÓK-

osok (855 m) és a Bárczisok (1136 m) pedig jóval pontatlanabbul jelölték a karokat. 

A bejelölések pontosságát kiszámítottam saját kar és nem saját kar, valamint nemi 

bontásban is a kari épületek esetében (4. táblázat). Nem meglepő módon a hallgatók saját kari 

épületüket átlagosan jóval pontosabban jelölték be. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a 

Lágymányosi Kampuszt, a BTK-t és az ÁJK-t a nem oda járó hallgatók szinte azonos 

pontossággal jelölték be, azonban a lágymányosi karok hallgatói saját kampuszukat 

kiemelkedően jól ábrázolták. Ugyanakkor érdemes megjegyezni azt is, hogy a TÓK és a Bárczi 

esetében a saját kari hallgatók is meglehetősen pontatlanok voltak. Átlagosan a nők valamivel 

pontatlanabbul jelölték be az épületeket. Ez alól kivételt képez a PPK Kazinczy utcai épülete, 

aminek oka főleg az lehet, hogy az itt tanulók többsége nő, valamint a közelben található BTK-

sok, és az ide járó nem PPK-s, tanári szakos hallgatók többsége is nő, akik az átlagnál 

pontosabban jelölték be az épületet. A TÓK esetében szintén a kar női többsége okoz hasonlót, 

itt a nem TÓK-os női hallgatók is valamivel pontosabbak voltak a férfiaknál. 

 

  
Összesen 

Saját 
kar 

Nem 
saját kar 

Nő Férfi 
Saját kar Nem Saját kar 

  Nő Férfi Nő Férfi 

Lágymányosi kampusz 225 102 322 270 159 112 94 351 255 

BTK 283 225 320 310 240 202 282 401 222 

ÁJK 305 228 322 340 251 195 266 369 247 

PPK Kazinczy utca 632 461 671 594 708 541 200* 608 781 

TÓK 1146 898 1229 1101 1244 909 750* 1201 1272 

BGGyK 2356 2113 2412 2443 2151 1562 9823* 2737 1818 

Kari épületek átlaga 477 285 567 523 403 329 218 611 494 

4. táblázat: A kari épületek bejelölésének átlagos pontossága méterben, a bejelölők kara és neme 

szerint (a feltételes formázás színezése a táblázatban soronként mutatja a különbségeket * a kis 

elemszám miatt az értékek tájékoztató jellegűek) 
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További érdekes szempont a mentális térképek elemzésekor, hogy előfordulnak-e jellemző 

térbeli torzítások rajtuk. A 10. ábra mutatja a karok bejelölésének átlagos eltérését, amit az 

ArcGIS programmal úgy számítottam ki, hogy a karokra vonatkozó jelölések x és y 

koordinátáinak átlaga adta meg a mentális térképeken lévő számított, átlagos helyzetet („Mean 

center” eszköz a programban). Ez alapján megállapítható, hogy azok, akik bejelölték az egyes 

karokat, átlagosan nem tolták el jelentősen az épületek helyét a valós földrajzi pozíciójuktól, 

egyedül a Bárczi jelölései tolódtak el számottevően a belváros irányába. 

Ahogy az Egyetemet bemutató fejezetben láthattuk a kari épületeken kívül még számos 

egyéb szervezeti egység, épület tartozik az egyetemhez, például botanikus kert, könyvtár, 

sportlétesítmények, szociális- és szakkollégiumok. Ezek az épületek szintén megjelennek a 

mentális térképeken. 

A kollégiumok közül kiemelkedik a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium 138-as említésszáma, 

ami a kitöltők 23%-át jelenti. Az ELTE legnagyobb kollégiuma - ami az egyetemi hallgatói élet 

egyik központja - azonban ma már inkább csak a kollégiumok közül tűnik ki. Feltételezhető, 

hogy öt-tíz évvel ezelőtt jóval többen jelölték volna be egy ilyen vizsgálat alkalmával a 

Budaörsi úti kollégiumot az ott lévő nagy hallgatói rendezvények miatt. A többi kollégium 

10. ábra: Az ELTE kari épületeinek valós földrajzi térbeli és a mentális térképeken lévő, számított 

átlagos helyzete 
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említéseinek aránya már nem éri el a tíz százalékot se. A szakkollégiumok közül az Eötvös 

Collegiumot (20 fő) és a Bibó István Szakkollégiumot (9 fő) említették többen, azonban ezek 

is igen alacsony említésszámnak tekinthetőek, figyelembe véve ezen intézmények hírnevét és 

történelmét. A 11. ábráról az is leolvasható, hogy a bejelölések pontossága is nagyon 

bizonytalan. A legpontosabban jelölt Eötvös Collegium, NFK és KCSSK 700–900 méteres 

átlagos pontatlansága is meglehetősen magas a kari épületekhez képest, a többi kollégium 

esetében pedig még ennél is nagyobb eltéréseket láthatunk. A térképen feltűnő, hogy milyen 

nagymértékben mosódik össze az ADK, a DUK, a KUK és a VUK helyzete, leginkább a 

Városliget környékén. 

Az egyéb szervezeti egységek közül a legtöbb jelölést a BEAC kapta (14%-os arány), amit 

valószínűleg segített a Lágymányosi kampuszhoz való közelsége is. Az egyetem központi 

hallgatói ügyintézési egységét, a Quaestura Irodát hetvenen említették, ez a felmérés 

időpontjában a Szerb utcában működött. Az Egyetemi Könyvtár ábrázolási aránya éri még el a 

10%-ot - ennek felét BTK-s hallgatók adták, a 231 kérdőívet kitöltő lágymányosi hallgató közül 

összesen tizenöten jelölték meg az Egyetemi Könyvtárat. Ezek a relatív nagyobb említésszámok 

sem mondhatók azonban túlságosan magasnak. A többi szervezeti egység közül kiemelhető 

11. ábra: Az ELTE szociális kollégiumai a hallgatói mentális térképeken 
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még a Füvészkert, a Mérnök utcai sporttelep és az Vízisporttelep rendkívül alacsony 

előfordulása. Az ELTE Levéltárát egy hallgató sem jelölte be a mentális térképeken (a szerző 

is töredelmesen bevallja, hogy ez az egy ELTE-s épület számára is ismeretlen volt a felmérés 

megtervezése előtt). Az egyetem gyakorlóiskolái szintén nem jelennek meg a hallgatók 

mentális térképein, a három gyakorló gimnázium összesen hét említést kapott. Ezek az adatok 

természetesen nem feltétlenül jelentik azt, hogy a hallgatók nem tudnak ezen szervezeti 

egységek létezéséről, azonban az említésszámok összehasonlítva a karok említésszámával 

mindenképpen arra engednek következtetni, hogy ezek a szervezeti egységek kevésbé részei a 

hallgatók ELTE-ről alkotott képének. 

A felvétel során lehetőség volt fővároson kívüli ELTE-s helyszínek bejelölésére is (a 

felvételkor még nem volt az Egyetem része a Savaria Egyetemi Központ). Ilyen válasz azonban 

nagyon kevés született, ezek közül kettő gólyatáborra, egy – valószínűleg – az ELTE 

Balatonkenesei nyaralójára, egy-egy pedig a Tatai Geológiai Parkra, illetve a tanárképzéshez 

kapcsolódó tatai helyszínre vonatkozott. A már 1978 óta az Egyetemhez tartozó szombathelyi 

ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatóriumot egy hallgató sem jelölte be a térképeken. 

A mentális térképeken volt 25 olyan ELTE-re vonatkozó jelölés is, amit nem lehetett 

beazonosítani. 

Érdekes adalékot adnak a már nem ELTE-hez tartozó épületek említései, vagyis 

pontosabban nem említései. Egy hallgató jelölte be az BTK volt Ajtósi Dürer sori épületét, egy 

pedig a Griff Kollégiumot, amit a KCSSK felújítása alatt bérelt az egyetem. Ez is mutatja, hogy 

a hallgatók gyors cserélődése miatt gyorsan lekerülnek a mentális térképről a már nem használt 

épületek, ugyanakkor ez jelezheti azt is, hogy gyorsan be is kerülhetnek oda az újak. 

Egyes kiemelt csoportok esetében megvizsgáltam, hogy a 4,25 darabos átlag értékhez 

képest mennyi ELTE-s objektumot jelöltek be a térképen. A budapesti állandó lakhelyűek (4,3 

objektum) és a fővárosban érettségizettek (4,11 objektum) csak kismértékben tértek el a teljes 

mintától. A nemek között sincs jelentős különbség, a férfiak (4,34) kicsivel több objektumot 

jelöltek, mint a nők (4,22). Az ELTE-s kollégiumban lakók értéke meghaladta az átlagot (5,16), 

elmondható, hogy a kollégisták kissé jobban ismerhetik az egyetemet - azonban ez a különbség 

csekélyebb az előzetesen általam vártnál. A közösségi tevékenységet végzők szintén több 

objektumot ismertek (5,13), mint akik nem folytattak ilyen tevékenységet az egyetemen (4,05). 

Ezen belül a HÖK-ösök átlagban 6, a szakkollégisták 5,82 objektumot jelöltek be. 

Összefoglalva ezeknek a szempontoknak a hatása kimutatható, de az előzetesen vártnál kisebb 

jelentőségűeknek bizonyultak. Képzési szintenként az alapszakosok 3,94, az osztatlanosok 

4,04, a mesterszakosok 5,29, a doktorisok 6,65 elemet jelöltek be. Tehát – nem meglepő módon 
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– a magasabb képzési szinteken, az intézményben eltöltött hosszabb idő után szélesebb az 

egyetemről alkotott kép. 

 

3.2.2.  Más felsőoktatási intézmények a hallgatók mentális térképein 

A mentális térképezés során a hallgatókat először arra kértük, hogy jelöljék be az összes 

ELTE-s épületet, amit ismernek. Ezután kértük meg őket arra, hogy rajzolják be a többi ismert 

budapesti ELTE-n kívüli felsőoktatási intézményt. Ilyen bejelölés összesen 1732 volt, ebből 

végül az ismétlések kiszűrése után 1648-at elemeztem részletesen. 

Az 569 hallgató (aki legalább egy objektumot bejelölt a mentális térképeken) átlagosan 2,9 

nem ELTE-s intézményt jelölt be. Egy objektumot 70 hallgató, kettőt 120, hármat 113, négy-

hat objektumot 145, hét-tízet 34, tíznél többet pedig csak három hallgató ábrázolt a 

vaktérképeken. Nyolcvannégy hallgató egyet sem jelölt, ami jelzi talán azt is, hogy a nem 

ELTE-re vonatkozó részét a mentális térképezésnek kevésbé vették komolyan a hallgatók, 

hiszen feltételezhetően a hallgatók több budapesti felsőoktatási intézményt ismernek a 

megjelölteknél. Ezzel a kitétellel is számos érdekes eredményt szolgáltatott a feladatnak ez a 

része is, mivel a bejelölések a hallgatók kognitív térképében legerősebben élő felsőoktatási 

intézményekre utalhatnak. Az egyes intézmények említési arányai egymással összevethetők, 

sőt még az ELTE épületeinek megjelöléseivel is. 

Karonként a megjelölt objektumok számában voltak különbségek. Itt a Bárczisok (1,6 

objektum), a TÓK-osok (2,2), az IK-sok (2,4) és a BTK-sok (2,7) jelölték be az átlagnál 

kevesebbet, a TTK-sok (3,4), a TáTK-sok (3,4), az ÁJK-sok (3,2) és a PPK-sok (3,1) az 

átlagosnál többet. 

Az egyes intézmények bejelöléseit az 5. táblázat mutatja. Ahol csak az intézmény neve (pl. 

BME) szerepel, ott a kitöltő csak ezt adta meg, ahol pontosabb elnevezés látható (pl. BME 

Schönherz Kollégium), ott konkrétan az adott intézmény részét nevezték meg. A táblázatban a 

második azonos intézményre vonatkozó sor nem részhalmaza az elsőnek, tehát például 482 

BME-s objektumot jelöltek meg (összesen 421 hallgató). A 12. és a 13. ábra pedig 

perspektivikus formában mutatja a legtöbbet említett felsőoktatási intézmények bejelöléseit. 

Jelen fejezetben csupán röviden leírom az eredményeket, ezek feltételezhető okait a későbbi 

részekben próbálom megvilágítani majd. 

Kiemelkedő a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Budapesti 

Corvinus Egyetem (BCE) említésszáma, amit jól mutat az, hogy az ELTE-s objektumok közül 

is csak Lágymányost és a BTK-t jelölték be többen ennél a két intézménynél a mentális 
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térképeken. Megjegyzendő, hogy a két egyetem egyes részeit is viszonylag sokat megjelölték 

külön, így a Schönherz vagy a Kármán Kollégiumot, a BCE Budai kampuszát. Az épületek a 

bejelölései is pontosabbak a Duna két partján, annak ellenére, hogy ez nem mindegyik jelölésre 

igaz (pl. más hidak közé helyezték el őket, vagy a BME jelölése a Pesti oldalon). 

A többi budapesti felsőoktatási intézményt már jóval kevesebbszer említették, bár a 

Semmelweis Egyetemet és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet (PPKE) is még valamivel 

többen jelölték be, mint az ELTE TÓK-ot vagy a Bárczit. Viszonylag sokan még a 13. ábrán 

bemutatott intézményeket jelölték, a Pázmányt, a Budapesti Gazdasági Főiskolát, az Óbudai 

Egyetemet, a Károli Gáspár Református Egyetemet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet. 

Ezeknél kisebb pontsűrűsödéseket a térképeken is csak a Semmelweis Egyetem esetében 

láthatunk az Üllői út mentén, valamint a PPKE-re és a Károlira vonatkozóan a pesti 

belvárosban. 

A vártnál talán kevesebben ábrázolták a művészeti intézményeket, összesen harminckét 

hallgatónak negyvennégy ilyen jelölése volt, ezek közül a legtöbben a Színház- és 

Filmművészeti Egyetemet nevezték meg. 

Szintén meglehetősen kevés említést kapott a Szent István Egyetem, valamint annak Ybl 

Miklós Építéstudományi, és azóta már önállósodott Állatorvostudományi Kara, továbbá a 

kisebb egyházi intézmények is. 

A magánintézmények közül a legtöbben a Budapesti Kommunikációs Főiskolát (azóta 

Budapesti Metropolitan Egyetem) jelölték be. Érdekes, hogy 2015-ben a BKF mellett még az 

akkor már az IBS részeként működő Általános Vállalkozási Főiskolát is többen ábrázolták, mint 

a Közép-európai Egyetemet, amit összesen tizenöt hallgató jelölt. A többi magánintézményt, a 

Kodolányit, a ZSKF-et, az Edutus Főiskolát, a Gábor Dénes Főiskolát már kevesebb, mint tízen 

jelenítették meg.  

További érdekesség, hogy egy hallgató jelölte a Szegedi Tudományegyetemet, aminek 

valóban működik kihelyezett képzése a fővárosban. Az összesítés egyéb felsőoktatás 

kategóriájába pedig olyan szervezetek – főleg kollégiumok - kerültek, amik nem egy-egy 

felsőoktatási intézményhez tartoznak, mint például a Mathias Corvinus Collegium, a Kollégium 

Teréziánum, valamint a Balassi Intézet. Továbbá ide került az azóta egyébként az ELTE 

részeként működő, határon túli magyarok elszállásolására szolgáló Márton Áron 

Szakkollégium is. 

Végezetül inkább csak jelzés értékűnek vehetjük, hogy egy ELTE-s hallgató a Bárczi 

Gusztáv nevű intézményt egyértelműen nem az ELTE részeként ábrázolta. 
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Épület Említésszám  Épület Említésszám 

Állami egyetemek  Állami főiskolák 

BME 407  Budapesti Gazdasági Főiskola 62 

BME Lágymányosi kampusz 26  BGF KKK 10 

BME Schönherz Kollégium 19  BGF KVIK 12 

BME Kármán Kollégium 15  BGF PSZK 7 

BME VIK 8    
BME egyéb 7  Pető András Főiskola 5 

     

BCE 342  Egyházi intézmények 

BCE Budai kampusz 31  Károli Gáspár Református Egyetem 46 

BCE egyéb 2  KRE ÁJK 8 

   KRE BTK 18 

Semmelweis Egyetem 114  KRE HTK 3 

SE Testnev. és Sporttud. Kar 22  KRE egyéb 2 

SE karok 19    

SE egyéb 5  Pázmány Péter Katolikus Egyetem 70 

   PPKE JÁK 35 

Óbudai Egyetem 78  PPKE BTK 19 

ÓE Bánki GK 6  PPKE IK 7 

ÓE Kandó VK 4  PPKE HTK 1 

ÓE Keleti GK 3  PPKE PPK 2 

     

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 31  Evangélikus Hittudományi Egyetem 1 

NKE Budai kampusz 6  Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem 2 

NKE HHK 6  Sapientia Szerzetesi Hittud. Főiskola 1 

NKE RTK 2    

Ludovika 5  Magánintézmények 

   Budapesti Kommunikációs Főiskola 36 

Szent István Egyetem 5  Közép-európai Egyetem (CEU) 15 

SZIE Állatorvosi Kar 6  Andrássy Egyetem 11 

SZIE Ybl Miklós Építéstud. Kar 4  IBS - ÁVF 16 

   IBS 6 

Szegedi Tudományegyetem 1  Kodolányi János Főiskola 7 

   Zsigmond Király Főiskola 7 

Művészeti intézmények  Edutus Főiskola 4 

Magyar Táncművészeti Főiskola 2  Gábor Dénes Főiskola 1 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egy. 7    

Magyar Képzőművészeti Egy. 5  Egyéb felsőoktatás 7 

Moholy-Nagy Művészeti Egy. 8    
Színház- és Filmművészeti Egy. 22  Beazonosíthatatlan jelölés 8 

     

   ELTE Bárczi Gusztáv Gyógyped. Kar 1 

 

 

 

  

5. táblázat: A nem ELTE-s objektumok említésszáma a hallgatók mentális térképein 



70 

 

 

 

 
12. ábra: Más felsőoktatási intézmények a mentális térképeken I. 
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13. ábra: Más felsőoktatási intézmények a mentális térképeken II. 
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3.3.  Az Egyetemen belüli kapcsolatok intenzitása 

Az Egyetemen belüli karközi kapcsolatok erősségének vizsgálata a kutatásom egyik 

legfontosabb célja, ebben a fejezetben azoknak a kérdéseknek az eredményét elemzem, amikkel 

ezt megkíséreltem felmérni. Az 6. táblázat bemutatja a „Mennyire ismered az adott kart” 

kérdésre adott válaszok összegzését, itt a válaszokat 1-től 6-ig adott skálán lehetett megadni. 

Szignifikáns különbségeket láthatunk az egyes karok eredményei között, amik hasonlóan a 

mentális térképezéshez, de érdemleges különbségeket is megfigyelhetünk. Itt a BTK érte el a 

legmagasabb értéket, megelőzve a PPK-t és a TTK-t. A PPK esetében a sok kart érintő tanári 

képzésben való központi szerep lehet a magasabb eredmény hátterében. A legalacsonyabb 

értéket itt is a Bárczi és a TÓK érte el, a Bárczit az ÁJK-sok és az IK-sok is kiemelkedően 

alacsony mértékben ismerik. 

    ÁJK BGGyK BTK IK PPK TÓK TáTK TTK 

    Karokra vonatkozóan 

ÁJK 

h
al

lg
at

ó
k 

vá
la

sz
ai

 

- 1,38 3,28 1,72 1,93 1,60 2,28 2,18 

BGGyK 1,90 - 2,71 2,19 3,05 2,50 1,52 2,71 

BTK 2,38 1,65 - 1,81 3,22 2,04 2,04 2,37 

IK 1,75 1,42 2,38 - 1,96 2,02 2,18 3,35 

PPK 2,25 1,90 2,96 1,86 - 1,92 2,33 2,35 

TÓK 1,71 1,97 2,79 1,89 2,45 - 1,68 2,21 

TáTK 2,48 1,63 3,15 2,16 2,35 1,67 - 2,96 

TTK 1,92 1,80 2,85 2,95 2,36 1,63 2,49 - 

ELTE összes 2,14 1,67 2,92 2,12 2,59 1,86 2,17 2,53 

 

 

14. ábra: A Természettudományi Kar kapcsolatainak erőssége 

6. táblázat: Az egyes kari hallgatók válaszai a „Mennyire ismered az adott kart” kérdésre 
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A Természettudományi Kar eredményeit térképszerűen is megjelenítettem. A 14. ábrán a 

körök helyzete közelítőleg a földrajzi térben elfoglalt helyzetet mutatja, a körök mérete a 

hallgatószámot, a körök közötti nyilak pedig a kapcsolatok erősségét. Ezen az ábrán látható, 

hogy földrajzi térnek és a karok méretének is lehet szerepe a kapcsolatokban, hiszen a TTK-

nak a legközelebbi (IK és TáTK) és a legnagyobb (BTK) karral vannak a legerősebb 

kapcsolatai, leggyengébbek pedig a távoli és kisebb karokkal (Bárczi, TÓK). Ezek az értékek 

hasonlóságot mutatnak a földrajzos kutatók által is használt gravitációs modellek alapján 

várható eredményekkel. Az ilyen szociálfizikai modellek szerint az egyének szintjén még 

szabálytalan viselkedések nagyobb társadalmi szinteken szabályosabb térbeli struktúrákat 

eredményeznek. A gravitációs modellekben a fizikai törvénnyel analóg módon két jelenség 

között a vonzerő a tömeggel (itt a karok hallgatószámával) egyenesen, a közöttük lévő 

távolsággal pedig fordítottan arányos (DUSEK T. 2005). Megemlítendő még, hogy az egyetemen 

belüli rendezvények jelentőségére utal az, hogy a TTK-n belül a matematika BSc-s hallgatók 

kimutathatóan jobban ismerik (2,6-os érték) a bárczis hallgatókat, mint a kari átlag - ez minden 

bizonnyal a közös gólyatáboruknak tudható be. 

A következő kérdések a kapcsolatok erősségét árnyalják. Az első ilyen kérdés arra 

vonatkozott, hogy jártak-e a hallgatók a másik karok épületeiben. A 7. táblázatban bemutatott 

eredmények szerint számos kar között ilyen formában is nagyon gyengék a kapcsolatok. A 

Bárczin a válaszadók több mint 80%-a, a TÓK-on csaknem 80%-a soha nem járt, de 50% felett 

mondták ezt az ÁJK-ra és a PPK-ra is. Ebből a szempontból is a ”legközpontibb” helyzetben a 

BTK van, majd a kart követi a TTK (a lágymányosi karok különbsége feltehetően abból is ered, 

hogy Lágymányost sokan a TTK-val azonosítják). Kiemelhető még, hogy a TÓK-osok 

válaszaik alapján nagyon kis arányban jártak már másik kari épületben, még a BTK-n is csak 

alig több mint 40%-uk volt a kérdőívek eredményei alapján. 

 

  ÁJK BGGyK BTK IK PPK TÓK TáTK TTK 

  karon 

ÁJK 

ka
r 

h
al

lg
at

ó
ja

 

  92,6% 26,1% 73,9% 66,7% 84,1% 64,7% 60,9% 

BGGyK 85,7%   47,6% 61,9% 38,1% 71,4% 71,4% 52,4% 

BTK 49,2% 86,2%   74,6% 38,1% 82,0% 65,1% 51,6% 

IK 78,2% 90,9% 54,5%   74,5% 85,5% 27,3% 10,9% 

PPK 51,0% 82,4% 25,5% 60,8%   80,4% 51,0% 25,5% 

TÓK 82,1% 79,5% 56,4% 84,6% 76,9%   84,6% 79,5% 

TáTK 44,2% 92,3% 30,8% 13,7% 55,8% 92,3%   5,8% 

TTK 60,7% 82,8% 35,2% 10,7% 63,9% 89,3% 14,8%   

ELTE összesen 51,7% 83,4% 25,4% 48,4% 50,8% 79,1% 45,9% 34,0% 

7. táblázat: A „Jártál már a többi kar épületeiben?” kérdés válaszai között a soha válaszok aránya 



74 

A válaszokat tovább árnyalja, ha megnézzük, hogy a látogatásoknak milyen a gyakorisága. 

Ha azt jelölték be a hallgatók, hogy jártak már a karon, akkor négy lehetőség közül 

választhattak: hetente többször; hetente; havonta; ritkábban, mint havonta. Elmondható, hogy 

a hetente többször válasz nagyobb számban a lágymányosi karok, valamint a PPK esetében 

fordult csak elő. Akik járták már a másik karon, a leggyakoribb válasz szerint azok is csak 

ritkábban, mint havonta teszik ezt meg. Csupán tízen mondták a Bárczi, tizennégyen a TÓK, és 

még az ÁJK esetében is csupán huszonnyolcan válaszoltak úgy, hogy legalább havonta járnak 

a karon (nem az adott kar hallgatói közül). 

Azt, hogy a hallgatók milyen kurzusokat vesznek fel más karokon akár az Egyetem 

tanulmányi rendszeréből is le lehetne kérdezni. Ezek az információk biztos érdekes 

információkat szolgáltatnának, azonban az adatoknak az értékelését akadályozná, hogy nehezen 

lehetne elkülöníteni, hogy az egyes kurzusokat a képzésük kötelező részeként, vagy személyes 

érdeklődés miatt veszik fel. Illetve azt se, hogy az adott kurzust a hallgató saját karán, vagy az 

oktató karán tartják-e. A kérdőívre adott válaszok ezzel szemben nyilvánvalóan nem pontosak, 

azonban abból a szempontból viszont érdekesek, hogy csak azokra a kurzusokra vonatkoznak, 

amiket a résztvevő is más karhoz köt, hiszen ezt nem vehetjük minden képzéshez kapcsolódó 

előadás esetében evidensnek. A válaszok alapján megállapíthatjuk, hogy nagyon alacsony 

arányú az áthallgatás a karok között. Kiemelten igaz ez a Bárczi és a TÓK esetében, ami 

igazodik a két kar elkülönülését mutató többi kérdés eredményéhez. Feltűnő azonban, hogy más 

karok esetében sem jellemző az áthallgatás. Kiemelhető még, hogy a jogi karon is nagyon 

alacsony a más kari részvétel, annak ellenére, hogy a jogi, államtudományi területnek 

lehetnének kapcsolódásaik a bölcsész-, társadalom- és természettudományok képzéseihez is. 

Ugyanez elmondható az Informatikai Kar oktatott képzéseiről is, az informatikai módszereket 

szintén szinte bármelyik kar hallgatói felhasználhatnák, mégis kurzust csupán a válaszolók 

3,7%-a vett fel a karon, és egyetemi előadáson is csak 4,8% járt itt. 

 

 ÁJK BGGyK BTK IK PPK TÓK TáTK TTK 

 karon az összes, nem az adott karon tanuló válaszadó arányában 

Vettél már fel teljes egyetemi 
kurzust más karon? 

0,9% 1,2% 9,6% 3,7% 16,7% 1,3% 4,4% 6,1% 

Jártál már a többi ELTE-s karon 
egyetemi előadáson? 

7,9% 1,6% 17,6% 4,8% 17,1% 1,4% 7,5% 9,7% 

Vettél már részt más kar 
programján? 

7,4% 3,5% 18,4% 5,5% 9,9% 2,5% 10,7% 19,4% 

8. táblázat: A kérdőív kapcsolatokat felmérő kérdései esetében az „igen” válaszok aránya az összes 

válasz arányában 
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A karok közötti áthallgatás alacsony arányának okait a kérdőív eredményei alapján nehéz 

feltárni. Feltehetően a hallgatók leterheltsége is szerepet játszhat benne, ugyanakkor az 

alacsony érdeklődést legalább részben az információhiány is okozhatja. Az, hogy a hallgatók 

figyelmét nem hívják fel a más karokon szerezhető tudás hasznosságára, és a konkrét, számukra 

hasznos tárgyakról, előadásokról szóló információk sem jut el hozzájuk. Az is biztos, hogy az 

órákat tartó oktatók számára nem jár előnyökkel az, hogyha olyan hallgatók is felveszik a 

kurzusukat, akiknek az nem kötelező, így az amúgy is leterhelt oktatók nem érdekeltek az ilyen 

lehetőségek népszerűsítésében. 

Valamivel magasabb arányban vesznek részt a hallgatók a többi kar programjain. A 

válaszok alapján itt túlsúlyban vannak a szórakoztató rendezvények, bulik, gólyabálok. 

Kiemelkedő a Lágymányosi Eötvös Napok (LEN) és kisebb mértékben a Bölcsész napok 

említésszáma. Szakmai jellegű programokat, konferenciákat, előadásokat itt kevesebben, főleg 

az ÁJK (pl. vitaestek, egyéb előadások) és a PPK (pl. érzékenyítő programok, egyéb előadások) 

kapcsán említettek meg. 

A fejezetben bemutatott utolsó kérdés a hallgatók személyes kapcsolataira vonatkozott, ez 

a más karokon meglévő ismerősök/barátok meglétét, illetve számát mérte fel (9. táblázat). Talán 

kissé meglepő módon ebből a szempontból kisebb különbségeket tapasztalhatunk, bár vannak 

eltérések a karok között. Az egyetem többi karán tanulók 51,8%-ának van legalább egy TTK-s 

ismerőse, a Bárczi esetében 29,1% ez az arány, a többi kar értéke pedig ezek között helyezkedik 

el (a 9. táblázat két részének összege). Valamivel nagyobb különbség az „Igen, több is” 

válaszok arányában van. Itt lényegesen magasabb a BTK, a TTK és a PPK értéke, jóval 

kevesebb volt viszont a Bárczira és a TÓK-ra vonatkozó ilyen válasz. 

A karok közötti kapcsolatokra vonatkozó kérdések válaszai alapján összefoglalva 

megállapítható, hogy a 2000-ben integrálódott két karnak, a BGGyK-nak és a TÓK-nak nagyon 

gyengék az egyetemen belüli kapcsolataik. Ez egyértelműen megállapítható a többi karra 

vonatkozó válaszokból, azonban az eredmények alapján kijelenthetjük azt is, hogy az 

Egyetemen belül összességében is gyengék a karok közötti kapcsolatok, még ha ezt az állítást 

nem is tudjuk megtámogatni más felsőoktatási intézményt felmérő, az eredmények 

összehasonlító értékelésére alkalmas adatsorral. 

A következőkben az egyetemen belüli kapcsolatok erősségének két elemét, az egyetemen 

belüli identitásokat, és a hallgatók egymással szemben meglévő előítéleteit kísérlem meg 

bemutatni. 
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Igen, egy/néhány  ÁJK BGGyK BTK IK PPK TÓK TáTK TTK 

válaszok aránya  karon 

ÁJK 

ka
r 

h
al

lg
at

ó
ja

 

  29,0% 29,0% 37,7% 37,7% 31,9% 42,6% 46,4% 

BGGyK 61,9%   33,3% 38,1% 42,9% 57,1% 28,6% 38,1% 

BTK 50,3% 20,6%   30,7% 39,4% 34,4% 32,3% 40,2% 

IK 30,9% 14,5% 45,5%   25,5% 21,8% 34,5% 49,1% 

PPK 37,3% 27,5% 41,2% 25,5%   51,0% 29,4% 33,3% 

TÓK 33,3% 41,0% 53,8% 23,1% 35,9%   23,1% 41,0% 

TáTK 40,4% 23,1% 28,8% 31,4% 42,3% 28,8%   34,6% 

TTK 47,5% 27,0% 43,4% 40,2% 33,6% 34,4% 41,8%   

ELTE összesen 39,5% 23,7% 27,1% 30,0% 33,5% 32,4% 31,8% 32,4% 

          

Igen, több is   ÁJK BGGyK BTK IK PPK TÓK TáTK TTK 

válaszok aránya  karon 

ÁJK 

ka
r 

h
al

lg
at

ó
ja

 

  1,4% 53,6% 5,8% 13,0% 8,7% 13,2% 18,8% 

BGGyK 9,5%   33,3% 9,5% 33,3% 28,6% 0,0% 23,8% 

BTK 14,8% 6,3%   7,9% 28,2% 10,1% 11,1% 28,6% 

IK 5,5% 0,0% 16,4%   1,8% 7,3% 14,5% 29,1% 

PPK 7,8% 7,8% 31,4% 7,8%   5,9% 17,6% 7,8% 

TÓK 5,1% 5,1% 17,9% 2,6% 12,8%   2,6% 10,3% 

TáTK 23,1% 5,8% 48,1% 13,7% 13,5% 5,8%   38,5% 

TTK 11,5% 8,2% 33,6% 22,1% 19,7% 5,7% 15,6%   

ELTE összesen 10,9% 5,4% 23,7% 10,1% 17,8% 8,0% 11,2% 19,4% 

 

 

3.4.  Vélemények az ELTE-ről, egyetemi identitások 

A fejezet első részében bemutatom, hogy a hallgatói felmérés kérdései alapján a hallgatók 

mennyire elégedettek az egyetemükkel, milyen véleményeket fogalmaztak meg róla, illetve 

röviden összefoglalom, hogy mik azok a pozitívumok, problémák és fejlesztési javaslatok 

amiket kiemeltek az ELTE-vel kapcsolatban. Ezután az egyetemi-kari-szakos identitásokat 

elemzem részletesebben. Az identitások kérdésköre kiemelt jelentőségű a disszertáció 

témájának szempontjából, hiszen ezek nem csak az egyetemi közösségek kohéziós erejét 

írhatják le, de megmutathatják azt is, hogy az Egyetem egyes szervezeti szintjei közül melyik, 

milyen jelentőségű az egyetemi polgárok számára. A szabályzatokból megismerhető a formális 

szervezeti rendszer, azonban ezek az eredmények árnyaltabb információkat szolgáltathatnak az 

9. táblázat: A „Van-e barátod/ismerősöd más karokon?” kérdés válaszai közül az „Igen, 

egy/néhány” és az „Igen, több is” válaszok aránya 
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egyetem belső teréről. A fejezet végén a két rész pedig összekapcsolódik az egyetemi képzéssel 

való elégedettség és az identitás között kirajzolódó összefüggésben. 

Az ELTE-vel való elégedettségre vonatkozó kérdések eredményeit a 10. táblázat foglalja 

össze. Összességében elmondható, hogy a két kérdésre hasonló módon válaszoltak a hallgatók, 

olyannyira, hogy az egyetemi átlag érték a két kérdés esetében azonos. A többségében 4 és 4,5 

közötti kari értékek azt mutatják, hogy lehetne még javítani a hallgatók elégedettségén, főleg 

az alacsonyabb értékkel rendelkező karokon. 

A Bárczi hallgatói kiemelkedően elégedettek a képzésükkel, és kevésbé magával az ELTE-

vel (bár még ez utóbbi értékük is az egyetemi átlag feletti). Kevésbé nyilatkoztak pozitívan 

viszont az ÁJK, a TTK és TÓK esetében a hallgatók, mind a képzésükkel, mind az ELTE-vel 

kapcsolatban. A jogi karon a kari áltagnál is valamivel negatívabban nyilatkoztak a jogász 

szakos hallgatók, a természettudósok közül pedig a nagyobb szakok közül a környezettan BSc-

s és a biológia BSc-s hallgatók negatívabban, a matematika BSc-sek viszont a kari átlagnál 

jóval jobbnak ítélték meg saját képzésüket. Ezen a két karon a válaszok szórása is valamivel 

nagyobb volt, mint a többi karon, tehát itt nagyobbak az eltérések is a hallgatók véleményében. 

 „Mi az az első három szó, ami eszedbe jut az egyetemről, illetve saját karodról?”. Az ezekre 

a kérdésekre adott válaszok árnyalt képet festenek az Egyetemmel kapcsolatos véleményekről. 

Az egyetemi szintre adott válaszok összesítéséből készült szófelhő alapján látszik (15. ábra), 

hogy a hallgatók alapvetően pozitív érzéseket társítanak az ELTE-hez. A negatív jelzések 

között az oktatás elméleti és elavult jellegére, személytelenségére és a pénzhiányra utaló 

kifejezések fordulnak elő, azonban karonként a negatív kifejezések aránya, és a negatívumként 

megjelölt jelenségek is különböznek. A saját karra vonatkozó válaszok hasonló képet mutatnak 

ehhez, ami azt jelzi, hogy a hallgatók - érthető módon - sokszor nem tesznek különbséget az 

egyetem és a saját karuk között. 

 ÁJK BGGyK BTK IK PPK TáTK TÓK TTK 
ELTE 

összesen 

Mennyire vagy elégedett összességében 
az egyetemi képzésed minőségével? 

3,96 4,76 4,44 4,38 4,35 4,48 4,13 4,06 4,29 

Mennyire vagy elégedett összességében 
az ELTE-vel? 

4,06 4,43 4,46 4,54 4,55 4,46 4,13 3,92 4,29 

10. táblázat: Az átlagos elégedettség karonként az egyetemi képzéssel és az ELTE-vel (1-6-ig 

terjedő skálán) 
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Egyetemi összesítésben a kifejezések 12,8%-a volt negatív az ELTE-vel, és 13,4% a saját 

karral kapcsolatosan, ami azért közel sem tekinthető elhanyagolhatónak. A teljes 

disszertációban csak az egyértelműen negatív töltetű kifejezéseket osztottam be ezekbe a 

kategóriákba, ennek ellenére a beosztás természetszerűen nem teljesen tárgyilagos. A 

szubjektivitás előfordulása letagadhatatlan, azonban az eredmények értékelése szempontjából 

megítélésem szerint ez a tényező elhanyagolható. 

 
Mi az a három szó, amivel leginkább 

jellemeznéd az ELTE-t? 

Mi az a három szó, amivel leginkább 

jellemeznéd saját karod? 

 Megadott szó 

Ebből 

egyértelműen 

negatív 

Negatívak 

aránya 
Megadott szó 

Ebből 

egyértelműen 

negatív 

Negatívak 

aránya 

ÁJK 193 35 18,1% 185 43 23,2% 

Bárczi 70 7 10,0% 71 4 5,6% 

BTK 537 57 10,6% 460 63 13,7% 

IK 125 12 9,6% 122 11 9,0% 

PPK 149 7 4,7% 136 5 3,7% 

TÓK 133 6 4,5% 125 11 8,8% 

TáTK 111 13 11,7% 105 18 17,1% 

TTK 367 78 21,3% 316 49 15,5% 

ELTE összesen 1685 215 12,8% 1520 204 13,4% 

15. ábra: A hallgatók szerint az ELTE-t jellemző kifejezések szófelhője 

 

11. táblázat: A hallgatók egyetemmel és saját karukkal kapcsolatban megadott szavak száma és az 

egyértelműen negatív kifejezések aránya 
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A legtöbb negatív kifejezést az egyetemre a Természettudományi Kar és az Állam- és 

Jogtudományi Kar hallgatói adták, a saját kar esetében pedig az ÁJK-sok, a TÓK-osok és a 

TTK-sok. Legkevésbé negatívan pedig az ELTE-vel kapcsolatban a TáTK-sok és a PPK-sok, a 

saját karral kapcsolatban pedig a PPK-sok és a Bárczisok nyilatkoztak. Saját tapasztalataikból 

kiindulva az egyes karok hallgatóinak véleménye eltérő karakterisztikát vesz fel, a 

következőkben a karonként leginkább egyedi jellemzőket emelem ki. 

Az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói az egyetem hírnevét, a magas színvonalat, a 

hagyományokat és a presztízst emelték ki sokszor az ELTE-vel és karukkal kapcsolatban is. A 

legtöbb negatívum egyrészt az oktatást (igazságtalan, elavult, bürokratikus), másrészt a 

szellemiséget (sznob, elitista) jellemezte. 

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar hallgatóinak válaszaiban jobban elkülönülnek az 

ELTE-re és a karra adott válaszok. Az egyetemmel kapcsolatban inkább a híres, a nagy, a 

tudomány kifejezés fordul elő, míg a karról inkább a barátságos, empatikus szavak jutnak a 

hallgatók eszébe. A kevés negatívum közül kiemelhetőek a kar földrajzi helyzetére utaló 

kifejezések, ezek egyrészt a belvárostól való távolságra, másrészt a többi kartól való 

elkülönülésre vonatkoznak. 

A Bölcsészettudományi Kar esetében a hallgatók leginkább a hagyomány, a patina szavak 

fordulnak elő nagyobb arányban, a minőségi képzésre utaló kifejezések mellett a pozitívumok 

között az ELTE-re vonatkozva, a karra vonatkozóan pedig ezeket kiegészíti a sokszínűség is. 

Negatívum a többi karhoz képest közepes mennyiségben fordul elő, ezek közül a 

szervezetlenségre és a tömegképzésre utalóak vannak többségben az egyetemre és a karra 

vonatkozóan is. 

Az Informatikai Kar képviselői döntően pozitívan nyilatkoztak, a negatívumok közül 

kiemelhető, hogy a hallgatók egy része elavultnak tartja a képzést. Többször előfordul az 

elméleti kifejezés is, ami a képzés jellegére utal és nem tekinthető egyértelműen negatívnak. 

A Pedagógia és Pszichológiai Kar hallgatói kifejezetten pozitívan nyilatkoztak, kiemelhető, 

hogy itt fordul elő legtöbbször a jó közösségre és összetartásra, barátságosságra utaló kifejezés 

a saját karral kapcsolatban. A negatívumok közül viszont semmit sem lehet kiemelni, a kevés 

ilyen megjegyzés eltérő dolgokra utal. 

A Társadalomtudományi Kar esetében nagy arányban fordulnak elő a nyitott, sokszínű, 

kritikus jellemzések, már az egyetemre, de még inkább a karra vonatkoztatva. A negatívumok 

közül – talán kissé meglepő módon – a tömegképzésre utalóak fordulnak elő gyakrabban. 

A Tanító- és Óvóképző Kar hallgatóinak válaszai alapján szintén jobban elkülönül az 

egyetem és a kar megítélése, saját karukkal kapcsolatban kritikusabbak a hallgatók itt. Az 
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egyetemre vonatkozóan gyakran előfordul a nagy és hírnév kifejezések, míg a karra inkább a 

családiasságot és barátságosságot használják. A negatívumok közül kiemelkedik a 

szervezetlenség, de előfordulnak az épület rossz állapotát hangsúlyozó kifejezések is a karral 

kapcsolatosan. 

 A Természettudományi Karon a pozitívumok közül nem lehet kiemelni egyedi jellemzőket, 

sokan dicsérik a minőségi képzést, viszont a kar hallgatói voltak a legkritikusabbak is az 

egyetemmel kapcsolatban. Itt volt a legtöbb negatív kifejezés az oktatás minőségéhez kötődően, 

de sokan a szervezetlenségre, a tömegképzésre és a pénzhiányra is panaszkodtak. Jellemző, 

hogy a kar és az egyetem jellemzése nem válik el erőteljesen, talán csak a pénzhiányt lehet 

kiemelni, ami inkább az egyetemmel kapcsolatban fordult elő. 

A kérdőív megtervezése során törekedtem arra, hogy olyan kérdések kerüljenek bele, 

amiknek a válaszai viszonylag könnyen kvantifikálhatóak. Ahogy azonban már írtam, a 

Kancellária kérésére bekerült a 19., 20. és 21. kérdés is a kérdőívbe, amik során a megkérdezett 

hallgatóknak hosszabban is volt lehetőségük elmondani a véleményüket az Egyetemmel 

kapcsolatban. Röviden az e kérdések alapján szerezhető benyomásokról is írok. A „Mik azok a 

pozitívumok, hiányosságok, problémák, amiket megosztanál a képzéseddel kapcsolatban?” 

kérdésre adott válaszok az előzőekben bemutatott három szavas ELTE és saját kari 

jellemzésekhez hasonlóak voltak, bár annál sokszor részletesebben közölték a véleményüket a 

hallgatók. Így a Kancellária számára hasznos részletek derülhettek ki, az én disszertációm 

szempontjából viszont ezek az árnyalatok talán kevésbé fontosak most. A 20. és 21. kérdés az 

ELTE működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos véleményeket, javaslatokat és fejlesztési 

ötleteket mérte fel. Az itt kapott válaszokban már több olyan szempont, fejlesztendő terület is 

felmerült, ami a többi kérdéseknél nem, vagy csak kevésbé. A legtömegesebben a NEPTUN 

tanulmányi rendszer hibáira hívták fel a figyelmet. Ezen kívül viszonylag sokan jellemezték 

negatívan a tanulmányi osztályok működését, valamint fejlesztendő területként jelölték meg az 

egyetemen belüli kommunikációt is. Többször megemlítették az egyetem széttagoltságát, azt, 

hogy gyenge a kapcsolat a karok között, és ezt fejleszteni lehetne. Az egyetemi közösségi életet 

volt, aki dicsérte, más kevésnek tartotta a programok számát. Bár nem tömegesen, de a Bárczit 

leszámítva minden karral kapcsolatban megemlítették a leromlott infrastruktúra felújításának 

igényét. Ehhez hasonlóan szintén mindenhol megjegyezték a közösségi terek, ülőhelyek, padok 

kis számát, és nem kielégítő minőségét, illetve ezek fejlesztését kívánatosnak tartanák. 

Kiemelkedően igaz volt ez Lágymányos esetében, ahol az előzőek mellett a menza hiányát is 

többen szóvá tették. 
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Az egyetem működését számos szempontból befolyásolhatja az intézményi identitás. Az 

egyetemen belüli kapcsolatokban, de a tanulás hatékonyságában is szerepe lehet annak, hogy 

mennyire erős a hallgatók intézményi, kari, szakos identitása. Az egyetemek közötti verseny 

erősödése szintén elősegítette azt, hogy megnőtt az intézményi hírnév és identitás jelentősége. 

Ez a kérdéskör már Magyarországon is igen széleskörűen ismert, elég csak az évente ismétlődő 

Educatio kiállításra, vagy az egyetemek nyílt napjaira gondolni. Ezeken a rendezvényeken a 

leendő hallgatónak nem csak az intézmények által nyújtott képzést, valamint az azzal 

megszerezhető munkaerőpiaci előnyöket mutatják be, hanem az egyetemek által nyújtott egyéb 

lehetőségeket is. A nyílt napokon meg lehet nézni az intézmény infrastruktúráját, a tanítási 

épületek mellett tájékozódni lehet a sportolási és kulturális lehetőségekről is. Találkozhatunk 

az intézmény brandjével is. Az egyetem nevével, címerével, logójával ellátott ajándékokat, 

tollakat, mappákat, jegyzetfüzeteket osztogatnak. A jelentkezők döntésében az intézmény 

hírneve mellett a bemutatott elemeken keresztül az egyetem identitása is szerepet játszhat. 

Burton R. Clark intézményi saga kifejezése erősen kapcsolódik az egyetemi identitás 

fogalmához (CLARK, B. R. 1972). A saga szó jelentése történet, a középkorban, főleg óészaki 

nyelven, Izlandon szájhagyomány útján terjedő, majd lejegyzett műfaj volt. Jellemzően egy 

neves személy, vagy csoport legendáját, nagy tettét mesélték el bennük. Fontos jellemzőjük, 

hogy nem egyszerű történetek, hanem a szereplők leszármazottainak közösségének és 

identitásának fontos részei, az összetartozás és büszkeség forrásai is. A kutató ezért is 

választotta az intézményi saga kifejezést annak a fogalomnak a megnevezésére, ahogy egy 

formális csoport sajátos önképét, teljesítményét kollektíven meghatározza. (A sagát gesta vagy 

ballada szóra fordíthatnánk, de én most a magyarítástól eltekintek, már csak azért is, mert 

használja az eredeti kifejezést is a nyelvünk.) A saga a múltban gyökerezik, a csoport 

eredményein alapul, és erős érzelmek kapcsolódnak hozzá. A szervezetek tagjai nagyon 

különbözőképpen kerülnek a hatása alá, egyesek számára akár olyan erőssé is válhat a kötődés, 

hogy számukra a szervezet válik az egyedüli valósággá. Tartósságuk változatos, például egy 

sportklub esetében gyorsan létrejöhetnek, de ugyanolyan gyorsan le is rombolódhatnak. Clark 

felsőoktatási intézményeket vizsgált munkájában, és ezeknél a szervezeteknél lassabban 

alakulhatnak ki, de sokkal tartósabbak is lehetnek az intézményi sagák. A kialakulásuk 

nyilvánvalóan megtörténhet új szervezetek létrejövetelekor, ugyanakkor jellemzően jelentősen 

átformálódhatnak szervezeti válságok, illetve új célok kitűzése idején is. Megállapítja, hogy 

azokban a főiskolákban, ahol erős az elnöki (rektori) hatalom könnyebben tudják 

megreformálni a sagát, mint ahol nagyobb a kontroll az egyszemélyi vezetők felett. Maga a 

saga több tényezőn keresztül is megnyilvánul. Az egyetemi vezető oktatók kulcsszerepet 
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játszanak az intézményi kép megőrzésében, ebben segíthetik őket a végzett hallgatók is. 

Fennmaradása szempontjából fontos, hogy a hallgatók elkötelezettek legyenek iránta, így 

érezhető a hallgatói szubkultúrákban is. Továbbá a képzési program egyes elemeiben, és az 

intézményi tradíciókban, ceremóniákban is kitapintható (ez érezhető a disszertáció 1. ábráján is 

az ELTE esetében). Összességében az intézményi saga így egy értékes erőforrása lehet a 

felsőoktatási intézményeknek (CLARK, B. R. 1972). 

Az egyetemi identitás kérdésének tárgyalásakor érdemes röviden tisztázni a fogalom 

kapcsolatát az intézményi hírnévvel, mivel a kutatások szerint szoros összefüggés van a kettő 

között. Az intézményi identitás megteremti az intézmény képét, és ez a kép idővel hatással van 

az intézmény hírnevére is (ALESSANDRI, S. W. et al. 2006). Az egyetemi hírnévnek alapvetően 

három dimenziója van, az akadémiai teljesítmény (pl. oktatás minősége, a kutatási teljesítmény, 

hallgatók teljesítménye), a külső megjelenés (elismertség és láthatóság a médiában, közösségi 

felelősségvállalás) és az érzelmi elkötelezettség az intézmény iránt. (ALESSANDRI, S. W. et al. 

2006). 

Az intézményi képnek és identitásnak két okból is fontos szerepe van a szervezetek 

működésében. Ez a kép egyrészről információkat szolgáltat az intézmény működéséről, 

szellemiségéről, ennek segítségével el lehet a piacon helyezni a céget/szervezetet. Egy 

felsőoktatási intézmény esetében természetesen különbség van egy elit egyetem és egy kisebb 

vidéki főiskola között – ezt a különbséget pedig megtudhatják a potenciális jelentkezők az 

intézmények magukról sugárzott képéből. Az intézményi képen keresztül pedig hosszú távon 

fennmaradnak a szervezet jellemzői, mivel azok fogják választani az egyetemet, akik 

azonosulni tudnak a képpel, és hosszú távon erősítik is majd azt. Másrészről az intézményi 

képnek fontos szerepe van a szervezetek megfelelő működése szempontjából is. Optimális 

esetben a résztvevők hasonlóképpen gondolkodnak a szervezetük feladatáról és elkötelezettek 

iránta. A résztvevőknek lehet eltérő tudása és véleménye a működésről, de a különböző képek 

akadályozhatják az elérendő célok megvalósulását (TREADWELL, D.F.–HARRISON, T.M. 1994). 

Az intézményi kép és identitás az egyetemek esetében megnyilvánulhat az intézmények 

küldetésnyilatkozataiban megfogalmazott üzenetekben és célokban is. Ezeket már 

Magyarországon is elemezték, a bennük megjelenő tartalom csoportosításával (BANDER K. 

2011; GÉRING et al. 2017). Az ELTE 2009-ben elfogadott küldetésnyilatkozatában is 

megjelenik szinte az összes, ezekben a kutatásokban szereplő tartalmi elem, természetesen egy 

nagy tudományegyetemre jellemző hangsúlyokkal (www.elte.hu/kuldetesnyilatkozat). Az 

persze kérdéses, hogy a mindennapokban az intézményi identitást mennyire ismerik és érzik az 

egyetemi polgárok, illetve, hogy mennyire azonosulnak vele – ez például a 
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küldetésnyilatkozatokra gondolva is kifejezetten érdekes lehet. Véleményem szerint az ELTE 

küldetésnyilatkozata a hétköznapokban nem él az egyetemi polgárok tudatában, inkább csak 

szimbolikus jelentőséggel bír. 

Az ELTE-s hallgatók egyetemi identitásának megvizsgálására a kérdőívben a hallgatók 

különböző közösségekhez kötődő kapcsolatára is rákérdeztünk (12. táblázat). Az egyetemhez 

kötődő identitásokon kívül, más identitások is felmérésre kerültek, ezeket megnézve lehet 

pontosabban megítélni az egyetemi identitások erősségét is, hiszen a sorban jövő kérdések 

esetében a hallgatók valószínűleg egymáshoz is hasonlították az identitásaik erősségét. 

A válaszok alapján megállapítható, hogy az egyetemi identitások közül minden kar esetében 

a szakos identitás a legerősebb, ezt követi a kari és végül az egyetemi identitás. Ez alól egyedül 

az IK a kivétel, ahol a kari és szakos identitás gyakorlatilag megegyezik, ami annak tudható be, 

hogy a kar hallgatóinak jelentős részét a programtervező informatikus szakra járók teszik ki. 

Az eredmények alapján a legerősebb a PPK-sok egyetemi identitása, ebben valószínűleg 

szerepet játszik az, hogy a hallgatóik jelentős része a tanárszak struktúrája miatt több karon is 

tanul, ezért szélesebb tudásuk van az egyetemről, valamint az is, hogy a kar hallgatói 

elégedettek a képzésükkel. A leggyengébb pedig a két később csatlakozott, volt főiskolai kar 

ELTE-s identitása, ebben minden bizonnyal szerepet játszik az egyetem többi részétől meglévő 

nagyobb földrajzi távolság, és az ebből eredő nehézkes kapcsolattartás. Különösen nagy a 

különbség a Bárczis hallgatók kari és egyetemi identitása között, hiszen itt a két érték között 

egy egész pont van, míg az egyetemi átlag csak 0,26. A szakhoz kötődés esetében szintén a 

gyógypedagógus hallgatók érték el a legmagasabb értéket. 

 

Kar 
ELTE-s 

identitásod 
Kari 

identitásod 
Szakos 

identitásod 
Nemzeti 

identitásod 

Településed-
hez kötődő 
identitásod 

Európai 
identitásod 

ÁJK 3,90 4,25 4,48 4,19 3,72 3,77 

Bárczi 3,70 4,70 5,32 3,95 4,20 3,74 

BTK 4,19 4,30 4,79 4,22 3,87 4,12 

IK 4,20 4,49 4,48 3,75 3,40 3,49 

PPK 4,37 4,43 5,00 3,92 3,45 3,80 

TÓK 3,68 4,24 4,61 4,03 4,00 3,79 

TáTK 4,27 4,44 4,65 3,87 3,90 4,29 

TTK 3,85 4,18 4,59 4,11 3,89 3,89 

ELTE összesen 4,06 4,32 4,69 4,07 3,80 3,93 

12. táblázat: Az egyes kari hallgatók identitásainak erőssége 



84 

A kontrollként felvett más identitások azt mutatják, hogy a hallgatók egyetemhez kötődése 

erős, hiszen a válaszok összesítése alapján a kari és szakos identitás minden esetben meghaladja 

ezeket, az ELTE-s identitás pedig összegyetemi szinten a nemzeti identitással közel azonos 

szintet mutat a válaszok alapján. Érdekességként megjegyezhető, hogy a hallgatók nemzeti 

identitása csak a Társadalomtudományi Kar esetében alacsonyabb, mint az európai. Az 

Informatikai Kar hallgatói pedig mind a három kontrollidentitás esetében a legalacsonyabb 

átlagértékeket érték el a karok között, ebből arra következtethetünk, hogy őket a társadalom 

ezen dimenziói kevésbé foglalkoztatják. 

A képzési szintenként talán kissé meglepő módon az eredmények nem mutatnak jelentős 

eltérést. Az összes megkérdezett hallgató szintjén az alap és mesterszakosok identitás értéke 

csaknem megegyezik. A BTK és a TáTK esetében kissé alacsonyabb, a PPK-n és a TTK-n 

pedig kissé magasabb értékeket adtak meg a hallgatók a mesterszakon, mint az alapszakon. 

Az előzetes feltevéseimmel ellentétben az, hogy a hallgató honnan jár be az egyetemre, 

kevésbé befolyásolta az egyetemi identitások erősségét. A hatszáz válaszolóból a legtöbben a 

szülők lakásából járnak be az egyetemre, az ő egyetemi identitásaik gyakorlatilag megegyeznek 

az egyetemi átlaggal. Az ELTE-s kollégiumban lakók az átlagtól kissé erőssebben, a nem 

ELTE-s kollégiumban lakók pedig kissé gyengébben kötődnek az egyetemhez. Azonban ezeket 

az eredményeket összegezve elmondható, hogy önmagában ez a szempont nem befolyásolja 

jelentősen az egyetemi identitások erősségét. 

 

Hallgatók 
száma 

ELTE-s 
identitásod 

Kari 
identitásod 

Szakos 
identitásod 

Szüleim lakása 239 -0,03 -0,01 0,03 

Saját lakás (önálló háztartással) 57 -0,01 -0,14 0,03 

Albérlet 166 0,03 -0,02 -0,12 

Kollégium - ELTE-s 100 0,11 0,15 0,11 

Kollégium - nem ELTE-s 25 -0,30 -0,16 -0,05 

Egyéb 13 0,02 0,37 0,08 

ELTE összesen 600 4,06 4,32 4,69 

 

Sokkal erősebb összefüggést találtam viszont a hallgatók egyetemi képzéssel való 

megelégedettsége és az egyetemi identitások között. Erre a már említett kapcsolatra világít rá a 

14. táblázat első három oszlopa. Látható, hogy egyértelmű korreláció van a két válasz között, 

nem meglepő módon azok kötődnek jobban az egyetemhez, akik jobban meg vannak elégedve 

a képzéssel. Ez az összefüggés jól mutatja, hogy az egyetemi identitás építése nem lehetséges 

13. táblázat: Az identitások erősségének eltérése az átlagtól az egyetemre bejárás típusa szerint 
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a megfelelő képzés nélkül, ami gyakorlatilag az előfeltétele egy működő közösség 

kialakításának és fejlesztésének. 

 

3.5.  ELTE-s hallgatók egymásról alkotott véleménye 

 „Minden csoport, amely egy társas szempontból jelentéssel bíró közös jellemzőben 

osztozik, céltáblája lehet az előítéletnek” (SMITH, E. R.–MACKIE, D. M. 2004, 263.). Ilyen 

csoportot alkothatnak az egyetemisták, azon belül az ELTE-sek, a különböző karok, sőt egyes 

szakok hallgatói is. 

Társadalmi kategorizációról akkor beszélhetünk, amikor az embereket inkább csoportok 

tagjaiként határozzák meg, nem pedig egyénekként. Ez a meghatározás valójában hasznos, 

hiszen ennek segítségével igazodhatunk el a világban. Ugyanakkor a kategorizációknak 

megvannak a negatív hatásai is, diszkriminációhoz, sztereotípiák kialakulásához vezethetnek 

(SMITH, E. R.–MACKIE, D. M. 2004). Az előítélet pozitív vagy negatív érzés egy személy vagy 

dolog kapcsán, mely megelőzi a tényleges tapasztalatot, illetve nem a tapasztalaton alapul. 

Legtöbbször a tények, amelyek alapjukat képezik, szórványosak és túlzásokon alapulnak 

(ALLPORT, G. 1999). A sztereotípiák lehetnek pontosak vagy pontatlanok, bár a „valóság” 

szempontjából nehéz őket mérni, mégis vizsgálható, hogy ha a mértéket nem is, de az irányt az 

adott jelenség eltérése esetében pontosan, vagy pontatlanul mutatják (SMITH, E. R.–MACKIE, D. 

M. 2004). 

Hasonlóan a mentális térképezéshez ezen a kutatási területen is előfordulnak vizsgálatok 

ahol a felsőoktatási hallgatókat kérdezik meg. Ebben valószínűleg a csoport speciális 

tulajdonságai iránti kíváncsiság mellett az is szerepet játszhat, hogy az egyetemi kutatók 

számára ez a célcsoport könnyen elérhető. Vizsgálták már hazánkban az egyetemisták 

 ELTE-s 

identitásod 

Kari 

identitásod 

Szakos 

identitásod 

Nemzeti 

identitásod 

Településed-

hez kötődő 

identitásod 

Európai 

identitásod 
Hallgatószám 

1 2,75 3,50 3,63 4,13 3,63 3,88 8 

2 2,78 3,16 3,59 3,78 3,66 3,53 32 

3 3,51 3,84 4,18 3,84 3,67 3,82 88 

4 3,92 4,16 4,58 4,08 3,96 3,95 187 

5 4,44 4,67 5,05 4,18 3,78 3,99 209 

6 4,71 4,93 5,17 4,13 3,68 4,00 69 

ELTE összesen 4,06 4,32 4,69 4,07 3,80 3,93 600 

14. táblázat: Az egyes kari hallgatók identitásainak erőssége a képzésükkel való elégedettség 

szerinti bontásban 
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értékvilágát, különböző csoportokkal kapcsolatos véleményét és előítéletességét (MARIÁN B. 

2012; PACZÁRI V. 2013), és szűkebb fókusszal a homoszexuálisokkal szembeni előítéletét is 

(DUSA Á. R. 2010). Ezek a kutatások azonban jellemzően a hallgatók nem egy egyetemhez 

kötődő csoporttal (például bizonyos kar, szak hallgatói, vagy egyes szakmák képviselői) 

kapcsolatos véleményét vizsgáltak, hanem etnikai, vallási, kulturális vagy politikai kisebbségek 

megítélését mérték. Marián Béla és Paczári Viktória is a Debreceni Egyetem hallgatóinak 

előítéletességét vizsgálta. Kisebb hangsúllyal szerepelnek itt az egyetemen belüli különbségek, 

de megállapítják, hogy van eltérés az egyes karok hallgatóinak előítéletessége között. Ezt 

leginkább a különböző karok eltérő nemi összetételével magyarázzák. Eredményeik szerint – 

összhangban a magyar társadalom szélesebb rétegeit vizsgáló kutatásokkal - a férfiakra az 

egyetemisták között is jellemzőbb az előítéletesség, és ezért a férfi többségű karok is 

előítéletesebbnek bizonyulnak. (MARIÁN B. 2012; PACZÁRI V. 2013). 

A hallgatók egyetemi életéhez kapcsolódó előítéletességét több nemzetközi kutatás is 

vizsgálta már természetesen. Az Amerikai Egyesült Államokban a kutatások között 

hangsúlyosan szerepel a különböző rasszok képviselőinek eltérő megítélését vizsgáló kutatások 

(YEE A. H. 1992; SAILES, G. A. 1993; ANCIS, J. R. et al. 2000). Szoros összefüggés van az egyes 

szakmákkal kapcsolatos vélemények és a szakmát tanuló hallgatókról alkotott vélemények 

között is. Saját eredményeink is azt mutatják, hogy ha egy egyetemi karról és hallgatóiról 

kérdezzük a hallgatókat, akkor ez a vélemény szorosan összefügg a karon oktatott szakmák 

megítélésével is. A kutatások szerint jellemző, hogy a különböző szakmáknak megvan a sajátos 

foglalkozási kultúrájuk, ami például megnyilvánul a használt nyelvezetben és 

kommunikációban. Az egyedi jellemzők pedig elvezethetnek a róluk kialakuló sztereotípiákhoz 

(MANDY, A. et al. 2004; AKBULUT, A. Y. 2009). Ezek a tulajdonságok természetesen már 

megjelenhetnek az egyetemi oktatás során, így hatással lehetnek az egyetemisták közötti 

viszonyokra is. Kimutatták, hogy még viszonylag közelálló szakmák képviselőinél (pl. az 

egészségügyben és szociális ellátásban) már az egyetemi tanulmányok előtt és alatt kialakulnak 

egymásról sztereotípiák, amik hatással lehetnek a jövőbeli szükséges munkakapcsolatokra is 

(HEAN, S. et al. 2006). 

Az egyetemistákkal kapcsolatos előítéletesség kutatási témák közül ki lehet még emelni a 

nők természettudományi, műszaki és informatikai területeken való részvételének kutatását is. 

Itt a STEM képzések esetében a nők alacsony arányú részvételének okait vizsgálják, és 

megállapításaik szerint ebben a nőkkel szembeni előítéleteknek is jelentős szerepe van 

(KROLIFY 2012; SCHADT M.–PÉNTEK E. 2013; SMEDING, A. 2012). 
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Az ELTE különböző karaira járó hallgatóinak egymásról kialakított képe is hatással 

van/lehet az egyetem belső működésére. Hiszen ha élnek negatív sztereotípiák a hallgatók 

között a más területeken tanulók irányába az rontja az egyetem működésének hatékonyságát, 

mivel megnehezíti az interdiszciplináris kapcsolatok kialakítását. Éppen ezért azt a kérdéskört, 

ami arra vonatkozott, hogy mennyire ismerik egymást a különböző karok hallgatói 

kiegészítettem olyan kérdésekkel is a kérdőívben, hogy mit gondolnak a másik karról („Mi az 

a három szó, szókapcsolat, amivel leginkább jellemeznéd az ELTE-s karokat?” Saját karukról 

ebben a kérdésben nem nyilatkoztak a hallgatók.) 

Érdekes szempont a hallgatók egymásról alkotott véleménye kapcsán, hogy mindannyian 

egy szűk társadalmi csoport tagjai (ELTE-s hallgatók), és véleményük sokkal nagyobb 

mértékben alapulhat személyes tapasztalatokon, mint egy nem egyetemi polgár esetében, épp 

ezért a csoportkategorizálás feltehetően pontosabb is esetükben. 

A vizsgált kérdés különösen érzékeny, ezért itt külön felhívtuk a hallgatók figyelmét arra, 

hogy nem kötelező válaszolniuk. Így a hallgatók hatvan százaléka adott meg szavakat legalább 

egy másik karra vonatkozóan. A meghatározások közül kiválasztottam az egyértelműen negatív 

kifejezéseket, és ezek arányát vizsgáltam meg. 

Itt nagyon nagy eltérések voltak az egyes karok között. Kiemelkedő az Állam- és 

Jogtudományi Kar negatív megítélése a hallgatók között, jelentős számú, de az ÁJK-tól 

lényegesen alacsonyabb számú negatív kifejezést kapott még a BTK, a PPK és a TÓK is. A 

Bárczi és a TTK esetében kevés volt a negatív kifejezés, a Bárczi megítélése pedig – az 

alacsonyabb ismertség ellenére - kifejezetten pozitívnak mondható a hallgatók között. 

 
 

Kar   ÁJK Bárczi BTK IK PPK TÓK TáTK TTK 
ELTE 

összesen 

    hallgatókkal kapcsolatban 

ÁJK 

h
al

lg
at

ó
k 

vá
la

sz
ai

 

  7,7% 30,4% 0,0% 9,1% 17,4% 9,5% 7,5% 13,8% 

Bárczi 27,3%   10,5% 14,3% 0,0% 11,8% 9,1% 4,5% 11,7% 

BTK 34,0% 5,2%   5,3% 20,9% 13,9% 12,3% 1,8% 15,8% 

IK 37,5% 0,0% 14,8%   41,2% 15,4% 15,4% 2,7% 16,8% 

PPK 50,0% 3,7% 9,6% 4,0%   11,1% 0,0% 3,6% 14,0% 

TÓK 42,1% 0,0% 9,3% 5,3% 4,8%   0,0% 0,0% 9,3% 

TáTK 43,9% 0,0% 7,0% 23,5% 7,1% 6,3%   10,8% 18,3% 

TTK 36,4% 6,2% 29,3% 12,6% 16,2% 17,9% 17,3%   20,7% 

ELTE összesen 37,7% 4,3% 19,6% 8,5% 16,8% 14,5% 11,7% 4,1% 16,4% 

15. táblázat: A más karokkal kapcsolatos hallgatói vélemények közül az egyértelműen negatív 

kifejezések aránya 
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Az egyes karokról alkotott vélemények jobb érzékeltetésére szófelhőket is készítettem a 

megadott szavakból (az elkészítés módszeréről a 8.1.1-es mellékletben írtam részletesebben). 

Ezeknek a szófelhőknek nem az elemzés a célja, hanem a vélemények lehető legjobb 

szemléltetése (16-23. ábra). 

Az Állam- és Jogtudományi Karral kapcsolatban megadott szavak 37,7%-a negatív volt, 

ami kiemelkedően magas aránynak tekinthető. A többi ELTE kar hallgatói egységesen nagyon 

negatív véleménnyel voltak a jogi karról, azonban a PPK-s hallgatók rossz véleménye 

kiemelhető, itt minden második kifejezés egyértelműen negatív volt. A Bárczisok véleménye 

pedig valamivel kevésbé volt kedvezőtlen, bár ők más karokkal kapcsolatban is átlagosan 

kevesebb negatív véleményt fogalmaztak meg. Az ÁJK-val kapcsolatban megadott szavak 

között leggyakrabban előfordulók a ”sznob”, ”nehéz”, ”jog”, ”jogász”, ”öltöny”, 

”beképzeltség”, ”magolás”, ”ügyvéd”, ”pénz”, ”elit”. 

A jogászok társadalmi helyzete egy alaposan kutatott téma hazánkban. A foglalkozás egyedi 

jellege már régóta fennáll, aminek egyik fontos oka a hatalomhoz való viszony volt. A 

jogászság speciális társadalmi helyzete már az Osztrák-Magyar Monarchia idején is megvolt, 

többségük a két világháború között is lojális volt a hatalomhoz (SZABÓ A. 1975; ARATÓ K. 

2000). Így volt ez a szocializmus évtizedeiben is, amikor lecserélték az előző rendszerhez hű 

réteget, és az újonnan kinevezett jogászok esetében gyakran szintén fontosabb volt a párthűség, 

mint a szakmai tudás. A jogászság társadalmi megítélésének nem tett jót az sem, hogy a 

rendszerváltozás után számos botrányban központi szerepet játszottak (ARATÓ K. 2000). Ezen 

kívül megemlíthető még a jogászság meglehetősen zárt világa is, az, hogy nehéz bekerülni a 

köreikbe, valamint a magas társadalmi státuszhoz és jövedelemhez esetlegesen társuló irigység. 

A magyar felsőoktatás szempontjából érdemes megjegyezni itt azt is, hogy bár 

folyamatosan csökkent a részarányuk, a II. világháború előtt a legtöbb hallgató jogi képzésekre 

járt. Ennek oka a magas presztízs, és a sok esetben alacsony színvonalú képzés miatt a diploma 

viszonylag könnyű megszerzése volt (LADÁNYI A. 1999). 

Utasi Ágnes az ügyvédek társadalmi jellemzőit vizsgálta részletesen (a jogászi hivatást sok 

ember ezzel a foglalkozási csoporttal azonosítja). Eredményei közül ki lehet emelni, hogy az 

ügyvédek túlnyomó része nagyvárosokban él, jelentős arányban az elit-felső és a 

középosztályba sorolják magukat, többségében legalább középosztálybeli családból 

származnak, az alacsony státuszúak közül kevesen juthatnak be az ügyvédek hivatásrendjébe, 

nagy arányban vesznek részt a civil és a politikai-közösségi életben, sok befolyásos kapcsolattal 

rendelkeznek. (UTASI Á. 2000) Ezek a megállapítások magyarázhatják, hogy a társadalomban 

miért él egy erős kép a jogászságról, és ez a kép miért lehet alapja sokszor erős sztereotípiáknak.  
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16. ábra: A nem ÁJK-s hallgatók szerint az ELTE ÁJK-t jellemző kifejezések szófelhője, és a 

leggyakoribb kifejezések említésszáma 

 

17. ábra: A nem BTK-s hallgatók szerint az ELTE BTK-t jellemző kifejezések szófelhője, és a 

leggyakoribb kifejezések említésszáma 
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18. ábra: A nem BGGyK-s hallgatók szerint az ELTE BGGyK-t jellemző kifejezések szófelhője, 

és a leggyakoribb kifejezések említésszáma 

 

 

19. ábra: A nem IK-s hallgatók szerint az ELTE IK-t jellemző kifejezések szófelhője, és a 

leggyakoribb kifejezések említésszáma 
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21. ábra: A nem TáTK-s hallgatók szerint az ELTE TáTK-t jellemző kifejezések szófelhője, és a 

leggyakoribb kifejezések említésszáma 

 

 

20. ábra: A nem PPK-s hallgatók szerint az ELTE PPK-t jellemző kifejezések szófelhője, és a 

leggyakoribb kifejezések említésszáma 
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22. ábra: A nem TÓK-s hallgatók szerint az ELTE TÓK-ot jellemző kifejezések szófelhője, és a 

leggyakoribb kifejezések említésszáma 

 

 

23. ábra: A nem TTK-s hallgatók szerint az ELTE TTK-ot jellemző kifejezések szófelhője, és a 

leggyakoribb kifejezések említésszáma 
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A különböző jogi végzettséget igénylő hivatásokkal kapcsolatos előítéleteket meglétét 

vizsgálta Arató Kinga kutatásában. Megállapításai szerint a jogászság nem teljesen egységes 

csoport, a bírók, ügyvédek, ügyészek, hivatalnokok társadalmi státusza és megítélése jelentősen 

különbözik (ARATÓ K. 2000). 

Tehát látható, hogy a kutatásom eredményei megerősítik, hogy ezek az erős sztereotípiák 

még az egy egyetemen belül tanuló hallgatók esetében is léteznek. 

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karral kapcsolatban kifejezetten pozitívak voltak a 

vélemények, a leggyakrabban említett kifejezések itt a ”segítőkészség”, a ”lányok”, a 

”segítségnyújtás”, a ”gyógypedagógia”, a ”gyógypedagógus”, a ”kedvesek”, a ”segítség” 

szavak.  A szófelhőre egyetlen negatív szó került fel a ”pénz”, amivel a gyógypedagógusok 

túlfizetettségére utalhattak (meglehetősen pontatlan ismeretek alapján). Egyébként az elszórt 

negatív vélemények között olyanok szerepeltek, mint a ”butuskák”, ”életunt”, ”unalmas”, 

”besült picsa”. Érdekes megjegyezni, hogy a karok közül egyedül a Bárczi volt az, amire 

arányaiban a női válaszolók minimálisan több negatív kifejezést adtak meg, mint a férfiak. 

A társadalomban talán a bölcsész sztereotípiákról hallani a legtöbbet az egyetemistákkal 

kapcsolatban, mégis a hallgatók között jóval kevesebb volt az egyértelműen negatív kifejezés 

a BTK-s, mint az ÁJK-s hallgatókra vonatkozóan. A közel 20% negatív kifejezés azonban azért 

közel sem tekinthető elhanyagolhatónak. A legtöbbször előforduló kifejezés a ”McDonald’s” 

és a ”büfészak” volt, ezek említésszáma azonban nem volt kimagasló. Sokszor jellemezték még 

a hallgatók a kart a ”laza”, ”elvont”, ”filozófia”, ”sokszínű”, ”bölcsész” szavakkal is. 

Viszonylag sok volt a kar épületeire, helyszínére utaló kifejezés is, mint a ”szép épület”, 

”Könyvtár Klub”, ”Gólyavár”, ”Treffort-kert”. A negatív kifejezések között pedig olyanokat 

találunk még, mint a ”felesleges”, ”munkanélküliek”, ”Meki”, ”haszontalan”, ”ostobaság” – 

ezek azok a kifejezések, amik illeszkednek a társadalomban széles körben elterjedt, 

bölcsészekkel kapcsolatban megfogalmazott negatív véleményekhez. Érdekes azt is 

megemlíteni, hogy a BTK-ra az ÁJK-sok és a TTK-sok sokkal több negatív kifejezést mondtak, 

mind a többi kar képviselői. 

Az Informatikai Kar szófelhője meglehetősen egyedi, aminek az az oka, hogy az összes kar 

közül az IK-ra vonatkozó ”kocka” kifejezés fordult elő a legtöbbször, összesen 105-ször. Ezt a 

szót nem soroltam az egyértelműen negatív kifejezések közé az elemzésekben, bár 

feltételezhetően a többség inkább negatív értelemben használhatta, utalva az informatikusok 

szűk érdeklődési körére. 

A Pedagógiai és Pszichológiai Karral kapcsolatos vélemények 16,8%-a volt negatív. A 

karhoz kapcsolt képzettársítások esetében sok esetben láthatóan kettéválnak a kar pedagógiai 
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(pl. tanítás, nevelés, tanárok), és pszichológiai részéhez kötődőek (pl. pszichológia, beszélgetés, 

Izabella utca). A legtöbb említést az ”érdekes”, a ”pszichológia”, az ”elvont” és a ”tanítás” 

szavak kapták. A negatívumok közül kiemelhetőek a szervezetlenséget és a pedagógia képzés 

minőségét kritizálók, de voltak akiknek az ”álszentség”, ”féltudományos”, vagy az ”onnan ne 

legyen barátnőm” kifejezés jutott eszébe a karról. Megjegyzendő, hogy azon negyvenkét 

hallgató közül, akik megemlítettek negatívumot a PPK-val kapcsolatban, tizenhatan BTK-s, 

IK-s és TTK-s tanárszakos hallgatók voltak. Összesen huszonkilenc tanárszakos hallgató adott 

meg legalább egy szót a PPK-val kapcsolatban, tehát több mint felük említett legalább egy 

negatív kifejezést. 

A Tanító- és Óvóképző Kar esetében a legnépszerűbb kifejezések a ”gyerekek”, ”erőszak”, 

”lányok”, ”könnyű”, ”cuki”, ”kedvesség”, ”óvónéni” voltak. A nem negatív kifejezések közül 

a legtöbb szó a kisgyermekekkel való foglalkozásra utal. A 14,5%-nyi egyértelműen negatív 

kifejezést viszont két részre lehet osztani. Ezek egyik fele szerint a képzés könnyű, a karon 

tanuló hallgatók pedig gyengébb képességűek (pl. könnyű, buták, gyenge tanterv). A másik fele 

pedig egyértelműen a felvétel előtti nyáron történt, nagy visszhangot keltő gólyatábori nemi 

erőszak esetre utal (pl. erőszak, nemi erőszak, gólyatábori incidens). Bár ez az eset rendkívüli 

volt, jól mutatja, hogy a felsőoktatás médiamegjelenése is erőteljesen hatással van az 

intézményekkel kapcsolatos véleményekre. Az hogy egy ilyen súlyos, egyszeri alkalom hatása 

mennyire tartós kérdéses lehet, és további vizsgálatokat igényelne. Ebben az esetben maga a 

bűntény nyáron történt, a felvétel pedig csaknem egy évvel ezután májusban, ugyanakkor a 

nyomozás miatt rendszeresen szerepelt az eset a hírekben még a kérdőívezés előtt is. Érdekes 

azt is megjegyezni, hogy a TÓK-kal kapcsolatos bűntény mellett egy hasonló eset történt az 

ÁJK-n is, amit azonban sokkal kevésbé kapcsoltak a megkérdezett hallgatók a karhoz. 

A Társadalomtudományi Karral kapcsolatban a hallgatóknak legtöbbször a ”szociológia” 

szó jutott eszébe, ennek a tudományágnak és szaknak a neve uralja az elkészült szófelhőt is. A 

”nemzetközi tanulmányok”, ”politológia”, ”szociális munka” szakok nevét összesítve is jóval 

kevesebbszer említették. A kifejezések között több utal a kar hallgatóinak aktív társadalmi 

szerepvállalására (pl. tüntetés, aktivitás, politika), ez ismét az aktualitásokra és a 

médiaszereplésre utal, hiszen a felvétel időszakában jelentős tüntetéseket szerveztek a TáTK 

képviselői a kart érintő tervezett szakmegszüntetések miatt. Az ELTE-s átlagnál valamivel 

kevesebb, 11,7% volt az egyértelműen negatív kifejezések aránya. A Bölcsészettudományi 

Karhoz kissé hasonlóan, a karon folyó képzések haszontalanságára vonatkozott több 

megjegyzés (pl. haszontalan, büfészak, sokat képzelnek, felesleges). Feltűnő, hogy a TáTK-val 
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egy kampuszon lévő informatikus és természettudós hallgatók kissé nagyobb arányban voltak 

rossz véleménnyel a karról. 

A Természettudományi Karral kapcsolatban megfogalmazott vélemények közül nagyon 

kevés volt a negatív, a 4,1%-os arány az összes kar közül a legalacsonyabb. Egyedül a TáTK-s 

hallgatók között érte el a 10%-ot az ilyen kifejezések aránya, ami talán visszavezethető a 

földrajzi közelségre, és az ”együttélésből” származó súrlódásokra. A leggyakoribb kifejezés a 

”nehéz” volt, valamint sokak egyes szakokkal, tudományokkal – ”biológia”, ”földrajz”, 

”fizika”, ”matek”, ”kémia” – azonosították a kart. A kevés negatív kifejezés közül pedig 

kiemelhető a ”fura”, a ”beszűkült” és a ”nagyképű”. 

Érdemes a hallgatók különböző jellemzői szerint is megvizsgálni az egyértelműen negatív 

vélemények arányát. 

Jelentős különbségek vannak az egyes karok megítélésének változásában aszerint, hogy a 

válaszoló (értékelő) mennyire ismeri az adott kart (24. ábra). Itt a „Mennyire ismered az ELTE-

s karokat?” kérdést (1-től 6-ig lehetett osztályozni az egyes karokat), és a karra adott 

egyértelműen negatív kifejezések arányának összefüggését vizsgáltam meg. Összegyetemi 

szinten az egyes karokkal kapcsolatban azok, akik 1-es és 2-es szinten ismerték a kart csak kissé 

adtak meg alacsonyabb arányban negatív kifejezéseket, mint azok, akik 5-ös és 6-os szinten. 

Azok pedig akik az ismeretekre 3-as és 4-es értéket adtak meg, valamivel kevesebb negatív 

véleményt fogalmaztak meg. Ebből az összesített értékből arra lehet következtetni, hogy a 

hallgatókra csak kisebb mértékben igaz az, hogy valódi személyes ismeretek nélkül negatívan 

ítélik meg hallgatótársaikat. Ebben valószínűleg annak is lehet szerepe, hogy a társadalom 

átlagos szintjénél tanultabbnak tekinthető hallgatók közül sokan tudják, hogy valódi ismeretek 

nélkül nem „illik” negatív véleményt megfogalmazni másokról. 

Külön kiemelhető az Állam- és Jogtudományi Kar és a Bölcsészettudományi Kar közötti 

különbség ebből a szempontból. A BTK esetében azok, akik a kart 1-es vagy 2-es szinten 

ismerték mintegy 30% arányban adtak meg negatív kifejezéseket a karról, és az ismeretek 

növekedésével folyamatosan csökkennek a negatív vélemények, 15%-os arány alá. Ezzel 

szemben az ÁJK-n nem csökkent, hanem inkább növekedett a mélyebb ismeretek meglétével a 

negatív érzések aránya a karral kapcsolatban. Felületes ismeretek mellett is 35%-os arányban 

adtak meg negatív kifejezéseket a karral kapcsolatban, míg mélyebbnek vélt tudás mellett ez az 

arány elérte, sőt meghaladta a 45%-ot is. 

A többi kar esetében az alacsonyabb elemszámok miatt nem feltétlenül érdemes 

részletesebb elemzésekbe bocsátkozni, de azért feltűnő, hogy az Informatikai Kar és a 
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Pedagógiai és Pszichológiai Kar megítélése az ÁJK-hoz hasonló, a Tanító- és Óvóképző Kar 

megítélése pedig inkább a BTK-éhoz. 

      

 

 

 

Érdekes még az előítéletességet nemek szerint is megvizsgálni (16. és 17. táblázat). A férfi 

hallgatók jelentősen nagyobb mértékben adtak meg negatív kifejezéseket más karokkal 

kapcsolatban, mint a női hallgatók (22,9% és 13,1%). Ez az eredmény összhangban van az 

eddigi hallgatókat érintő magyar vizsgálatokkal (MARIÁN B. 2012; PACZÁRI V. 2013). 

Kari részletezettségben a nemek közötti különbségeket két szempontból vizsgáltam meg. 

Egyrészt a legtöbb karral kapcsolatban a férfiak jóval több negatív véleményt fogalmaztak meg, 

ez alól egyedül a BGGyK a kivétel, itt valamivel több nő fogalmazott meg negatív véleményt 

meg arról a karról, ahová döntő mértékben női hallgatók járnak.  

A második szempont pedig az volt, hogy az adott kar hallgatói nemenként milyen 

válaszokat adtak. Ebből a szempontból azért fenntartásokkal kell értékelni az eredményeket, 

mivel sok esetben alacsonyak az elemszámok (pl. Bárczis fiú csak egy került a mintába). Azért 

érdekes megjegyezni, hogy a TáTK-s fiúk (18-ból, nyolc adott meg legalább egy karral 

kapcsolatban kifejezést) milyen nagy arányban mondtak negatív véleményt – ennek döntő 

részét az ÁJK-val kapcsolatban. Említésre méltó még, hogy természetesen ebből a szempontból 

is a legtöbb kar esetében a kar hallgatói közül a fiúk fogalmaztak meg több negatív véleményt, 
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24. ábra: A karra adott egyértelműen negatív szavak aránya (%) aszerint, hogy a válaszoló 

mennyire ismeri (1-6-os megadott érték) az adott kart 
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kivéve a PPK-t (bár itt is viszonylag kevés férfi hallgató volt a mintában), valamint az ÁJK 

hallgatói esetében is csak minimális különbségek voltak nemek szerint. 

 

 ÁJK BGGyK BTK IK PPK TÓK TáTK TTK ELTE 

férfi 49,6% 3,1% 27,3% 12,0% 27,2% 23,0% 17,6% 5,2% 22,9% 

nő 31,9% 4,9% 15,2% 6,5% 11,4% 10,7% 8,3% 3,6% 13,1% 

összesen 37,7% 4,3% 19,6% 8,5% 16,8% 14,5% 11,7% 4,1% 16,4% 

 

 

 ÁJK BGGyK BTK IK PPK TÓK TáTK TTK ELTE 

férfi 14,8% 33,3%* 22,7% 19,0% 13,6%* 20,0%* 37,1%* 24,0% 22,9% 

nő 13,2% 11,1% 13,2% 7,7%* 14,1% 6,0% 9,1% 17,7% 13,1% 

összesen 13,8% 11,7% 15,8% 16,8% 14,0% 9,3% 18,3% 20,8% 16,4% 

 

 

A fejezetben leírt eredmények új szempontot világítanak meg az egyetemek belső 

működésével kapcsolatban. Hangsúlyozandó, hogy a leírt eredmények feltételezhetően a 

hallgatók mélyebb személyes tapasztalatain alapulhatnak. Ebből a szempontból külön 

kiemelendő az ÁJK és a BTK megítélésének eltérő változása a kar ismeretének alapján. Bár a 

kutatás mélysége nem megfelelő arra, hogy részleteiben megítéljük ezeket az eredményeket, 

azonban arra mindenképpen alkalmas, hogy az egyetem működésének szempontjából fontos, 

meglévő negatív érzelmek létezésére felhívja a figyelmet. 

 

3.6.  Egyetemek belső kapcsolatrendszerének elemei 

Az egyetemek tudásmiliőjének vizsgálatáról olvashatjuk, hogy „a különböző tényezők 

kapcsolata rendkívül bonyolult, így naiv, egyszersmind téves kísérlet volna valamiféle általános 

érvényű értelmező modellek megalkotására törekednünk. Sokkal inkább olyan megközelítésekre 

van szükségünk, amelyek láthatóvá teszik a cselekvők, az intézmények, valamint az ezek 

környezete és a háttérben húzódó általános mechanizmusok szövedékét” (MEUSBURGER, P. 

2014, 31.). Ennek a gondolatnak a fényében teszek kísérletet arra, hogy a hallgatói kutatás 

eredményeit egy összefoglaló ábrán mutassam be, ami megpróbálja szemléltetni az egyetemek 

működését, belső kapcsolatrendszerét meghatározó elemeket. Ezek közül a földrajzi térről, az 

intézményi identitásról és az előítéletekről bővebben is írtam, a többi elemet a következőkben 

16. táblázat: Az adott karra adott egyértelműen negatív szavak aránya a válaszoló neme szerint 

 

 

17. táblázat: Az adott kar hallgatói által megadott szavak közül az egyértelműen negatívak aránya 

nemek szerint (* tájékoztató jellegű információ, húsz fő alatti hallgató válaszai alapján) 
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csak rövidebben érintem. Ezeknek a tényezőknek a részletesebb vizsgálata további kutatások 

feladata lehet. 

A szakirodalom és saját kutatásom alapján meghatározott elemeket négy csoportba 

rendeztem. Az elsőbe a földrajzi térhez kapcsolódó hatások tartoznak, amik egyrészt 

vonatkozhatnak az intézményre, másrészt a hallgató egyéni jellemzőire. A másodikba az egyes 

intézményi jellemzők kerültek, amik az egyetem szervezeti struktúráját és a működését írják le. 

A harmadikba a hallgatók személyes tapasztalatai tartoznak, amik reflektálnak arra, hogy az 

egyes hallgatók különböző kapcsolatokat építenek ki egyetemi éveik során. A negyedik 

csoportot az intézménytől részben függetlenül működő külső fórumok alkotják, amik szintén 

hatással lehetnek az egyetemen belül kialakuló kapcsolatokra. Fontos ezen jellemzők kapcsán 

hangsúlyozni azt is, hogy nem elszigetelten működnek, hanem egyszerre fejtik ki hatásaikat, 

ezért sem próbáltam meg számszerűsíteni jelentőségüket. 

 

3.6.1.  A földrajzi tér egyes jellemzői 

A 25. ábra kezdő oszlopának első ilyen eleme az eddigiek alapján talán a legnyilvánvalóbb, 

a földrajzi térben meglévő távolság szerepe az egyetemen belüli kapcsolatokban. A 

szakirodalom leginkább ezt a kérdést az intézményi integrációk értékelésénél vizsgálja 

25. ábra: Az egyetemek belső kapcsolatrendszerét meghatározó elemek 
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(HARMAN, K. 2002; NORGÅRD, J. D.–SKODVIN, O-J. 2002), és megállapítják, hogy a földrajzi 

térben lévő távolság megnehezíti a kapcsolattartást az egyetem egymástól távol lévő egységei 

között. Saját eredményeim ezt szintén megerősítik, az ELTE esetében akár a Lágymányosi 

kampusz karai, akár a belvárosi karok között erősebbek a kapcsolatok a legtöbb szempontból, 

míg a távol működő volt főiskolai karok szinte minden vizsgálati eredményünkben 

elszigeteltebben működnek az egyetem többi részétől. 

 

A település jellegzetességei 

„Mivel az intézmény szerves része közvetlen környezetének, ahogyan az egész általában 

meghatározza a részt, úgy határozza meg a székhelytelepülés számos jellemzője – nagysága, 

urbanizációs fejlettsége, kulturális intézményekkel való ellátottsága, lakosságának összetétele 

stb. – az intézmény működési feltételeinek bizonyos tartományait.” (GARAMI L. 1980, 125.). A 

Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpontban végzett kutatásban azt állapították meg, hogy a 

fővárosi hallgatók egyetemükhöz kötődése igen laza. Ezt akkor azzal indokolták, hogy nagy 

arányban budapestiek tanulnak ezekben az intézményekben, akiknek már kialakult 

kapcsolatrendszere van a fővárosban az egyetemtől függetlenül is, ellentétben a vidéki 

intézményekkel, ahol sokkal több a kollégista. Bár ebből a szempontból csökkentek a 

különbségek a budapesti és vidéki intézmények között, ez a megállapítás máig igaz. 

Ahogy azok is, hogy hátrányos az egyetemen belüli kapcsolatokra a főváros esetében az, 

hogy a település nagy mérete és a vidéki egyetemvárosokhoz képesti jóval nagyobb 

népességszáma miatt könnyebben elvesznek, kevésbé feltűnőek a hallgatók Budapesten. 

Valamint továbbra is igaz, hogy a főváros sokkal szélesebb kulturális programkínálattal, és 

számos más lehetőséggel szolgálhat az egyetemistáknak, ezért azok kisebb eséllyel választják 

a felsőoktatási intézményük programjait. Egy vidéki településen ezzel szemben a tanuláson 

kívüli lehetőségeknek is sokkal nagyobb százalékát adják az egyetemek-főiskolák 

rendezvényei, szolgáltató egységei. Így a nem nagyvárosi környezetekben a hallgatók életének 

nagyobb része kötődik a felsőoktatási intézményhez, ami megkönnyíti a kapcsolatok, és az 

erősebb kötődés kialakulását is (GARAMI L. 1980). 

 

Láthatóság – településen belüli helyzet 

A „láthatóság” alatt röviden a felsőoktatási intézmény épületeinek térbeli, forgalmi 

helyzetét értem a városon belül. Ennek szerepét mutathatja a magasabb említésszám a BME 

(483 db jelölés) és BCE (376 db) vonatkozásában, hiszen ezen intézmények jelentősen 
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meghaladják a hozzájuk sok szempontból hasonlító, mégis említésszámban jelentősen 

elmaradó Semmelweis Egyetemet (161 db). Ugyanígy a Lágymányoshoz való közelség mellett 

a feltűnő építészeti jelleg, és helyzet is megmutatkozhat a BME Schönherz és Kármán 

kollégiumának jelentősebb ismeretében. Hasonlóan szerepet játszhat a Közép-európai Egyetem 

alacsony említésszámában (15 db) is, hogy a városon belül kevésbé látványos helyzete van (ez 

a kevés említés különösen a felmérés óta történt felsőoktatás-politikai események fényében 

nagyon alacsony, egy 2018-ban megismételt vizsgálatban ezt az egyetemet minden bizonnyal 

többen neveznék meg). 

Az ELTE-n belül is valószínűleg a két volt főiskolai kar kisebb ismertségében – a számos 

más tényező mellett – minden bizonnyal szerepet játszik a karok épületeinek kevésbé egyedi 

építészeti jellege, valamint a településen belüli perifériás helyzetük, és az, hogy ebből fakadóan 

kevésbé találkoznak velük azok a hallgatók, akik nem tudatosan keresik fel a Bárczit vagy a 

TÓK-ot.  

 

A hallgatók lakóhelye 

Az, hogy a hallgató honnan jár be az egyetemre befolyásolhatja az intézményen belüli 

kapcsolatait is. A területileg nagy kiterjedésű fővárosban ez különösen fontos lehet. Bár a 

kutatásom eredményei azt mutatták, hogy a kollégisták csak kisebb mértékben ismerik jobban 

az egyetemet, mint a többi hallgató, az a tapasztalatom, hogy a kollégiumban lakó hallgatók 

nagyobb arányban vesznek részt az intézmény életében, mint azok, akik saját lakásukból, vagy 

albérletből járnak be az egyetemre. 

A kollégistáknak – főleg a tanulmányaik kezdetén – kevesebb kapcsolata van a felsőoktatási 

intézmény településén, és a helyismeretük is szegényesebb, ezért sokkal inkább támaszkodhatnak 

az egyetemhez kapcsolódó ismerőseikhez. Ők könnyebben alakíthatnak ki kapcsolatokat más 

szakok és karok képviselőivel is az olyan diákszállókon, ahol az Egyetem számos részéből laknak 

együtt a hallgatók. A kollégiumi kapcsolatokra is konkrétan több válasz utalt a kérdőívben, hiszen 

sokszor egy-egy karral kapcsolatban a kollégiumi szobatárs jutott a megkérdezettek eszébe. A 

szakkollégiumokban ez a hatás kissé más lehet, mivel itt előfordulnak szűkebb képzési profilú 

intézmények (pl. az ELTE esetében a Bibó István Szakkollégium). 

 

3.6.2.  Intézményi szervezeti jellemzők 

Az intézményi identitással részletesen foglalkoztam a 3.4-es fejezetben, most a további, az 

Egyetem szervezetéből következő jellemzőkről írok röviden. 
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Intézményi történelem 

Az eltérő történelmi háttérrel rendelkező karok szervezeti kultúrája (NORGÅRD, J. D.–

SKODVIN, O-J. 2002), és például önképe, intézményi sagája (CLARK, B. R. 1972) is különböző 

lehet, és ezek egységesüléséhez időre van szükség. A disszertáció bevezetőjében láthattuk, hogy 

az ELTE-n belül is az egyes karok, vagy a szombathelyi képzések nagyon eltérő helyet 

foglalnak el még a magyar felsőoktatási rangsorokban is. Ez is az egyik megnyilvánulása annak, 

hogy a különböző múltú karoknak eltérő volt a szervezetei kultúrája, a korábbi főiskolai 

karokon például kevésbé volt hangsúlyos a kutatómunka, inkább a szakemberek gyakorlati 

felkészítésén volt a hangsúly. Bár a helyzet az egyetemi közvélekedés szerint változott az 

ELTE-hez történt csatlakozás után, azonban ez egy lassú folyamat, így a meglévő különbségek 

még mindig akadályozhatják az egyetemen belüli együttműködéseket. 

Az intézményi történelem hatással van a szervezeten belüli kapcsolatokra is. Nyilvánvalóan 

a karok közötti kapcsolatok kialakulásához is idő kell, ezért a később csatlakozott karoknak 

hátránya van a rövidebb távú együttműködések miatt. A hallgatók között ezek a kapcsolatok 

talán még gyorsabban kialakulhatnak, mint az oktatók között, hiszen a gyorsabb cserélődés 

miatt már néhány éven belül minden hallgató ELTE-sként végzi tanulmányainak teljes egészét. 

Azonban még ezen a szinten is lehetnek lassabban lejátszódó folyamatok, amire jó példa, hogy 

az integráció után csaknem tíz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a tanulmányaikat megkezdő 

hallgatók gólyatábora a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon már ne egy külső 

intézménnyel (a Budapesti Műszaki Főiskolával), hanem ELTE-n belül, a matematika szakos 

hallgatókkal kerüljön megrendezésre. 

A történelmi tradíciók szimbolikus dolgokban is megnyilvánulhatnak az egyetemen. 

Például a szenátusi ülésrendben, ahol a Bölcsészettudományi, az Állam- és Jogtudományi és a 

Természettudományi Kar képviselői ülnek elöl, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai és a Tanító- 

és Óvóképző Kar szenátorai pedig a hátsó sorokban. Vagy például abban, hogy az egyetemi 

rendezvényeken az asztalfő közepén ül a rektor és hozzá közelebb a karok alapítása szerinti 

meghatározott sorrendben a dékánok (1. ábra). 

 

A tudományterületek közötti távolságok szerepe 

Az egy felsőoktatási intézményen belül művelt tudományterületek különbözőségei és 

kapcsolódási pontjai is szerepet játszhatnak a kapcsolatok kialakulásában. 
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Tudománymetriai módszerekkel lehetőség van egy intézmény tudományos profiljának 

jellemzésére, és az intézményen belül művelt tudományterületek közötti kapcsolatok 

feltárására. Ezek ábrázolására használható az úgynevezett tudománytérkép is, ami egy olyan 

gráf, aminek csomópontjai a tudomány egyes szakterületei, az élei pedig az ezek közötti 

szakmai kapcsolatok. Ha létezik ilyen él két szakterület között, akkor az a meglévő kapcsolatot, 

az élek erőssége, pedig a kapcsolatok erősségét, a tudományterületek közelségét jelöli. A 

Kampis György által vezetett csoport az ELTE tudománytérképét is elkészítette (KAMPIS GY. 

et al. 2011). A tudománymetria eszközeivel tehát lehetőség van arra, hogy empirikus úton 

jellemezzük egy intézményen belül a már meglévő, például közös kutatási kapcsolatokat. 

A tudományterületek közötti távolságok hatását lehet tetten érni bizonyos, a kérdőívben 

kapott eredmények esetében is. Ez legjobban a Lágymányosi kampusz három kara esetében 

látható. Itt kimutathatóan erősebbek a kapcsolatok az IK–TTK között, mint a TTK–TáTK és 

még inkább az IK–TáTK között. Ez a különbség feltehetően legalább részben a 

tudományterületek közötti távolságokkal magyarázható, hiszen a TTK szakjainak többsége 

sokkal szorosabb kapcsolatban van az informatika tudományával, mint a 

társadalomtudományokkal. Hasonló jelenséget láthatunk a különböző pedagógiai területek 

képviselői között is az ELTE-n belül. 

Bár jellemzően az egyetemi karok profilja nem feleltethető meg egy az egyben a hasonló 

tudománymetriai vizsgálatok felosztásának, mégis adalékot adhat ez a szempont is az 

egyetemen belüli kapcsolatok megértéséhez. 

 

Intézményen belüli kommunikáció, programok 

Az egyetemen belüli kapcsolatokban szerepe van annak is, hogy hogyan és mit kommunikál 

az egyetem a hallgatóinak és oktatóinak. Itt olyan dolgokra gondolhatunk, mint az egyetemi 

hírlevelek, amikből megismerhetik az egyetemi polgárok nemcsak saját szakterületük, hanem 

akár másik karok képviselőit, eredményeit is. Kifejezetten hangsúlyos szerepe lehet a hatékony 

kommunikációnak a nem kari szervezetek népszerűsítésében is. A BEAC, az Egyetemi 

Könyvtár, vagy a Füvészkert megismerésében kiemelt jelentősége van annak, hogy ezeket a 

szervezetek, és az általuk nyújtott lehetőségek az egyetemen belüli kommunikációs felületeken 

megjelenjenek a hallgatók és az oktatók számára is. 

Az egyetemi programoknak szintén fontos hatása lehet a kapcsolatok alakulására. Ilyen 

programok lehetnek az összes egyetemi polgár számára szervezett szórakoztató, kulturális és 

tudományos programok, a sportolási lehetőségek. Például a kérdőív eredményeiben is szerepelt, 
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hogy sok nem lágymányosi ELTE-s hallgatónak a Lágymányosi Eötvös Napok (LEN) 

programja jutott az eszébe az itteni karokról. Vagy láthattuk azt is, hogy egy közös rendezvény 

számottevően tudja erősíteni a karok közötti kapcsolatot (Bárczi-matematikus gólyatábor). Meg 

lehet még itt említeni akár az Alumni programokat is, hiszen ezek a végzés után is lehetőséget 

adnak arra, hogy a volt ELTE-s hallgatók tartsák a kapcsolatot egymással. 

 

3.6.3.  Személyes tapasztalatok 

Ezek azok a tényezők, amik nem szorosan az intézmény jellemzőiből következnek, hanem 

a hallgatók személyes sajátosságaiból, tapasztalataiból. Ezek közül a hallgatók egymásról 

kialakított véleményével, a meglévő előítéletekkel részletesebben is foglalkoztunk már a 3.5-

ös fejezetben, itt pedig a továbbiakat tekintjük át. 

 

Családi háttér, barátok, rokonok 

A nevelésszociológia tudományág jelentős kutatási területe a diákok-hallgatók társadalmi 

hátterének, és annak az oktatási rendszerben részvétel során megnyilvánuló vetületeinek 

vizsgálata (PUSZTAI G. 2009). 

Egy alacsonyabb társadalmi státuszú hallgatónak jellemzően nehezebb körülmények között 

kell elvégeznie az egyetemet. Amellett, hogy sokszor kevésbé számíthat a család támogatására, 

az egyetemi tevékenységektől több idejét elveheti a munkavállalás, ami sokak számára 

elengedhetetlen a tanulmányaik folytatásához. Így akinek jelentős óraszámban dolgoznia kell 

az egyetemi évei alatt, annak sokszor még a legfontosabb óráit sincs lehetősége látogatni, nem 

csak az egyetem által nyújtott más lehetőségekről kell lemondania. Ehhez hasonlóan a nem 

tradicionális hallgatók, például akik nem a középiskola után kezdik tanulmányaikat, hanem 

munka mellett tanulnak, az idősebb korban tanulók, vagy éppen a kismamák esetében szintén 

általánosan elmondható, hogy sokkal kevesebb idejük és lehetőségük van részt venni a 

képzésükhöz szorosan nem kapcsolódó egyetemi programokon (PUSZTAI G. 2011). 

A barátok, rokonok úgy is hatással lehetnek az egyetemen belüli kapcsolatokra, hogy 

sokszor rajtuk keresztül ismernek egyes szakokat, karokat a hallgatók. A felmérés más karok 

jellemzéséről szóló kérdéseire sok olyan válasz érkezett, amik erre utalnak. Például családtag 

(„húgom”, „Anyum itt végzett”), vagy más ismerős („oda jár a barátom”, „volt barátnőm”) 

jutott az eszébe a karról a megkérdezettnek.  
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Évfolyam, tanulmányi eredmények, egyetemen belüli aktivitás 

A kérdőív eredményei igazolták azt az előrelátható jellemzőt, hogy az egyetemen eltöltött 

hosszabb idő szélesebb ismereteket eredményez az intézményről. Az alapszakos hallgatóknál 

átlagosan több ELTE-épületet tudtak megnevezni a mesterszakosok, és még többet a 

doktorandusz hallgatók. Itt az idő tényező mellett érdemes a minőségi szelekciót is okként 

megemlíteni, miszerint a magasabb képzési szintekre a legjobb képességű hallgatók kerülnek 

be, akik szintén feltételezhetően jobban ismerik a saját Egyetemüket. 

Szintén láttuk, hogy az egyetemen belüli aktivitás, például a hallgatói önkormányzatban 

való munka, vagy más szakmai szervezetben meglévő tagság erősítheti az egyetemi kötődést, 

és szélesebb körű ismereteket eredményezhet az egyetemről.  

 

3.6.4.  Média, kormányzati kommunikáció 

Az intézményen kívüli médiumuknak is lehet ráhatása az egyetemekről kialakított képre. A 

hallgatói kutatás során erre egyértelmű példát adnak a Tanító- és Óvóképző Kar jellemzései, 

hiszen nagyon sokan kötötték össze a kart a felmérés előtti időszakban széles sajtóvisszhangot 

kapott gólyatábori erőszakkal. 

A média jelentőségére utalhat például a BCE Budai kampuszának magasabb említésszáma 

is a mentális térképezés során, mivel a kérdőívek felvételének időpontjában sűrűn szerepelt a 

hírekben ezen karok Szent István Egyetemhez csatolása. 

A kormányzat, mint a felsőoktatás-politika irányítója szintén számos módon lehet hatással 

az intézmények megítélésére és kapcsolataira. Gondolhatunk itt akár a felsőoktatási struktúra 

különböző átalakításaira, amik alapvetően meghatározhatják az intézmények működését. De 

ennél kevésbé drasztikus módon is hatással lehetnek, elég csak a kiemelten és kevésbé 

finanszírozott képzések támogatására, és ezek népszerűsítésére gondolnunk. 

 

 

Ahogy a fejezet elején szereplő idézet is hangsúlyozza, nem volt célom ezen tényezők 

súlyának pontos meghatározása. Azonban ez az egy kutatás is megmutatta, hogy mindegyiknek 

van, lehet szerepe az egyetemek belső működésében, kapcsolataikban, valamint azt hogy a 

tényezők szerepét érdemes figyelembe venni az egyetemeket érintő döntésekben. A hatások 

alaposabb megismerése mindenképpen további kutatásokat igényel. 
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4. Az oktatók kapcsolati rendszere az ELTE-n 

4.1.  A kérdőív és a felhasznált minta 

Az oktatók egyetemi kapcsolatrendszerét, egyetemről alkotott képét egy elektronikus 

kérdőív segítségével mértem fel, ami többségében a hallgatói kérdőívben szereplő kérdésekhez 

hasonlóakat tartalmazott (8.3. mellékletként csatolva a teljes kérdőív). Ugyanakkor a mentális 

térképezés rajzoltatós feladata ebből a felmérésből kimaradt, részben a technikai nehézségek 

miatt, valamint az online forma miatt az oktatók Egyetemmel kapcsolatos ”lexikális tudását” is 

kevésbé volt célszerű felmérni a kutatásban. 

A kérdőívezéshez a lebonyolítási platformot az ELTE Minőségügyi Irodája biztosította – a 

segítségüket ezúton is köszönöm. A felvételkor nem alkalmaztunk mintavételezési eljárást, a 

teljes – elérhető – populáció megkapta a kérdőívet, összesen 1.740 fő. Ez azt jelenti, hogy – az 

Informatikai Igazgatóság közreműködésével – minden olyan ELTE-s oktatónak és kutatónak 

kiküldték a kérdőívet, akiknek az e-mail-címe rendelkezésre állt az Egyetem központi vezetése 

számára. Az 18. táblázatban szereplő meglévő létszámadatok valamivel nagyobbak, ezt az 

eltérést az okozza, hogy a megkapott kari adatok kissé korábbiak, így mintegy húsz főnek a 

kiküldésig megszűnt a jogviszonya, a többieknek pedig nem volt meg az elektronikus 

elérhetősége. 

A kérdőívezésről szóló felhívást az oktatók 2017. augusztus 7-én 8:00-kor kapták meg, és 

három hétig, augusztus 27. 24:00-ig volt lehetőségük kitölteni azt. Az időponttal kapcsolatban 

felmerülhet a kérdés, hogy miért a nyári időszakban történt meg a felmérés. Az előzetes 

tervezéskor a nyári hónapok mellett szólt, hogy feltételezhetően ilyenkor több a szabadideje az 

oktatóknak, mint a szorgalmi vagy a vizsgaidőszakban. Ellene pedig, hogy nyáron esetleg 

kevésbé foglalkoznak az egyetemi teendőikkel, és nem olvassák az ELTE-s levelezésüket. 

Ebből a két tényezőből én előzetesen a nagyobb szabadidőt valamivel fontosabbnak gondoltam, 

ezért valósult meg végül a felmérés augusztusban. A három hét alatt összesen 430 kitöltést 

rögzített a rendszer, amiből harminchárom semmilyen információt nem tartalmazott, a maradék 

397-ből pedig 112-en nem fejezték be a kitöltést. A kiértékelés során csak a 285 teljes kérdőívet 

használtam fel. 

Egyetemi szinten az oktatók és kutatók 15,7%-a töltötte ki a kérdőívet (16,4%-a azoknak, 

akik megkapták). A mintavételi eljárás nélküli felmérés miatt számottevő különbségek vannak 

a mintában az egyes karok kitöltési arányában. A Pedagógiai és Pszichológiai Karon több mint 

24%-os, a Természettudományi karon csaknem 21%-os, a Bölcsészettudományi Karon 18%-os 

volt ez az arány. Ezeken a karokon töltötték ki a legtöbben is a kérdőívet, főleg a BTK-n és a 
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TTK-n. A többi fakultáson alacsonyabb volt a kitöltési hajlandóság, és mivel ezeken a karokon 

eleve kisebb az oktatói létszám, itt jóval kevesebb a kitöltött kérdőívek száma is. Bár azért csak 

két kar esetében nem érte el a 10%-ot a kitöltési ráta. Érdekes, hogy a legalacsonyabb arányban 

a kérdőívekkel többségében sűrűn találkozó Társadalomtudományi Kar oktatói válaszoltak a 

felmérésben. Az alacsony elemszámok miatt az elemzés során csak a három legtöbb kérdőívet 

adó kar eredményeit értékelem majd részletesebben, de a táblázatokban általában szerepel a 

többi kar értéke is – ezeket, ahogy külön jelzem is, érdemes tájékoztató jellegűnek tekinteni. 

 

  
Alapsokaság Minta Alapsokaság (n=1821) 

Minta (n=285, 
mintanagyság 15,7%) 

  száma aránya 

  nő férfi össz. nő férfi össz. nő férfi össz. nő férfi össz. 

ÁJK 47 88 135 2 12 14 2,6% 4,8% 7,4% 0,7% 4,2% 4,9% 

BGGyK 64 13 77 7 2 9 3,5% 0,7% 4,2% 2,5% 0,7% 3,2% 

BTK 246 323 569 46 55 102 13,5% 17,7% 31,2% 16,1% 19,3% 35,8% 

IK 24 91 115 0 10 10 1,3% 5,0% 6,3% 0,0% 3,5% 3,5% 

PPK 119 54 173 27 15 42 6,5% 3,0% 9,5% 9,5% 5,3% 14,7% 

TÓK 46 15 61 7 2 9 2,5% 0,8% 3,3% 2,5% 0,7% 3,2% 

TáTK 36 59 95 1 6 7 2,0% 3,2% 5,2% 0,4% 2,1% 2,5% 

TTK 111 310 421 24 64 88 6,1% 17,0% 23,1% 8,4% 22,5% 30,9% 

Nem kari szervezet 83 92 175 - - - 4,6% 5,1% 9,6% - - - 

Nincs megadva kar - - - 3 0 4 - - - 1,1% 0,0% 1,4% 

Összesen 776 1 045 1 821 117 166 285 42,6% 57,4% 100,0% 41,1% 58,2% 100,0% 

A felmért ELTE-s oktatók volumenét jól érzékeltetheti, hogy a kitöltők száma meghaladja 

például a Neumann János Egyetem, illetve a Közép-európai Egyetem teljes oktatói létszámát, 

és nagyjából megegyezik a Kaposvári vagy a Nyíregyházi Egyetemen, tehát egy közepes 

méretű felsőoktatási intézményben foglalkoztatott oktatók számával. 

A 285-ből tizenheten voltak a Szombathelyen dolgozó oktatók. Az elemzés során őket 

külön kezeltem, mivel a Savaria Egyetemi Központ a felmérés előtt mindössze fél évvel, 2017. 

február 1-én lett az ELTE része. Így a földrajzi távolság mellett a kapcsolat rövid ideje miatt is 

az itt dolgozók válaszait érdemes röviden külön elemezni, ezért a 4.5. fejezeten kívül csak a 

Budapesten dolgozók válaszait vettem figyelembe.  

 A teljes körű, az összes egyetemi oktatót elérő felmérés esetében figyelembe kell venni azt 

is, hogy a kérdőívet kitöltők miben különbözhetnek a teljes populációtól, tehát milyen a minta 

torzítása. Itt leginkább csak feltételezésekkel élhetünk, mely szerint valószínűleg a mintában 

szereplők erősebben kötődnek az Egyetemhez. Ezt erősíti az, hogy a kitöltők 97%-a teljes 

18. táblázat: Az alapsokaság (oktatói-kutatói létszámok 2017. augusztus), és a felhasznált minta 

karonkénti és nemenkénti bontásban (a „Nem kari szervezet” sor olyan pályázati forrásból 

finanszírozott kollégákat takar, akiket nem sorolnak be karokhoz) 
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állásban foglalkoztatott az ELTE-n, 98%-uk pedig oktatási tevékenységet is végez, tehát a 

részmunkaidős és csak kutató pozícióban dolgozók kisebb arányban töltötték ki a kérdőívet. A 

szorosabb kötődés jeleinek vehetjük az intenzívebb érzelmeket is, amik lehetnek pozitív és 

negatív gondolatok is. Ahogy majd látni fogjuk a kérdőív eredményeinek feldolgozása során, 

főleg az utóbbiak nagyon hangsúlyosak. Az értelmezéskor tehát érdemes figyelembe venni a 

minta torzító hatását is. 

Összefoglalva a minta alkalmas arra, hogy következtetéseket vonjunk le belőle, hiszen az 

Egyetem csaknem minden hatodik oktatója kitöltötte azt. Azonban az online kérdőívezés 

módszertani kérdései, valamint az egyenetlen kitöltés miatt kisebb ezeknek az eredményeknek 

a megbízhatósága. A disszertációban az oktatói kérdőív ezért is kisebb súllyal szerepel, inkább 

kiegészítő szerepe van a hallgatói felmérés mellett. 

 

4.2.  Az Egyetemen belüli kapcsolatok erőssége 

Az oktatók egyetemi kapcsolatrendszerét a hallgatókétól részben eltérő kérdésekkel mértem 

fel. Elsőként arra voltam kíváncsi, hogy az egyes egyetemen belüli szervezeti szintek, valamint 

szóba jöhető külső kapcsolatok egymáshoz képest mennyire fontosak az oktatási és kutatási 

kapcsolatrendszerekben. A 19. táblázatban szereplő eredmények alapján megállapítható, hogy 

a legszűkebb szervezeti szinten, a tanszéken belüli kapcsolatok a legerősebbek. Az egyetemi 

intézeten és a karon belüliek már gyengébbek, a karok közötti szint pedig még kisebb szerepet 

játszik az oktatók kapcsolatrendszerében. A külső partnerek közül erősek a külföldi 

egyetemekkel és kutatóintézetekkel meglévő kapcsolatok, közepesek a belföldi akadémiai 

szereplőkkel, és nagyon gyengék a vállalati szférával való együttműködések. 
 

Kar 

Saját 
tanszéken 

belüli 

Egyetemi 
intézeten 

belüli (saját 
tanszéken 

kívüli) 

Saját karon 
belüli (saját 

intézeten 
kívüli) 

ELTE-n 
belüli (saját 

karon kívüli) 

Más 
magyar-
országi 

egyetemek
kel való 

MTA-val, 
más állami 
kutatóinté

zetekkel 
való 

Külföldi 
egyetemek-

kel/ 
kutatóintéze
tekkel való 

Vállalati 
szférával 

való 

kapcsolatok 

ÁJK* 4,15 3,20 3,43 2,36 3,79 3,00 3,93 2,14 
BGGyK* 4,89 5,22 4,67 3,89 3,44 3,67 3,78 2,78 
BTK 4,94 4,29 3,95 2,78 3,74 3,88 4,64 1,99 

IK* 5,14 4,43 4,29 3,14 3,43 3,57 4,86 3,86 

PPK 5,08 4,08 3,38 2,74 3,05 2,86 4,08 2,87 
TÓK* 4,75 4,00 4,00 4,00 3,63 3,88 3,25 2,71 
TáTK* 5,29 3,14 3,43 2,00 2,43 4,29 5,00 2,71 
TTK 4,88 3,98 3,01 2,18 3,39 4,30 4,69 2,77 

ELTE összes 4,91 4,10 3,56 2,64 3,48 3,80 4,47 2,51 

 
 

19. táblázat: Az egyetemen belüli szintek, szervezetek szerepének jelentősége az oktatók oktatási 

és kutatási kapcsolatrendszerében (* a kis kari elemszám miatt az értékek tájékoztató jellegűek) 
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Az oktatók számára egyetemi szinten tehát a legszűkebb tanszéki kör, és a külföldi kutatási 

kapcsolatok játsszák a legfontosabb szerepet. A Természettudományi Kar esetében kifejezetten 

igaz ez - kiegészítve az MTA-val és más állami kutatóintézetekkel folytatott 

együttműködésekkel. A TTK kapcsán viszont kiemelendő még, hogy nemcsak az ELTE más 

karaival nem jellemző a partnerség, hanem már a karon belüli, más intézetekkel is kifejezetten 

gyengék az oktatók kapcsolatai. Tehát már a kar is széttagolt képet mutat. A BTK-n ezzel 

szemben a karon belüli együttműködések fontosabbak, bár itt az eredményekben valószínűleg 

szerepet játszik az is, hogy a Bölcsészettudományi Karon kisebbek az intézetek, és így van a 

sajáthoz profiljában közelebb lévő intézet is a karon belül. A PPK-n a felmérés eredményei 

szerint a TTK-hoz hasonlóan szintén gyengék az intézetek közötti kapcsolatok. 

A következő elemzett kérdés arra vonatkozott, hogy mennyire ismerik az oktatók a többi 

kart. Itt a hallgatói válaszokhoz hasonlóak, bár még azoknál is alacsonyabb értékeket mutatnak 

az eredmények. A legmagasabb pontszámokat a PPK és a BTK kapta, bár az egytől hatig terjedő 

skálán elért 2,3-2,4-es átlag is nagyon alacsonynak mondható. Kifejezetten gyenge a Bárczi és 

a TÓK ismertsége, csak a három pedagógiai kar (BGGyK, TÓK, PPK) oktatói közötti 

kapcsolatok erősebbek valamivel. Megjegyzendő, hogy a földrajzi közelség nem mutatkozik 

meg egyértelműen az eredményekben, a TTK-sok az IK-t az egyetemi átlaghoz képest jobban, 

a TáTK-t viszont kevésbé ismerik a közös kampusz ellenére – a földrajzi távolság helyett úgy 

tűnik, hogy a tudományterületek közötti távolság játszik nagyobb szerepet ebben. Fordított 

irányban a két másik lágymányosi kar oktatói valamivel jobban ismerik a TTK-t, bár itt kevés 

kitöltő válaszai összegződnek csak. 

 

    ÁJK BGGyK BTK IK PPK TÓK TáTK TTK 

    Karokra vonatkozóan 

ÁJK* 

o
kt

at
ó

k 
vá

la
sz

ai
 

- 1,50 3,00 1,57 1,93 1,36 2,43 1,54 

BGGyK* 1,67 - 2,22 2,38 3,78 2,78 2,56 2,33 

BTK 2,13 1,51 - 1,53 2,72 1,56 2,29 1,92 

IK* 1,83 1,67 2,17 - 1,67 1,50 2,67 4,17 

PPK 1,64 2,31 2,69 1,77 - 2,33 2,21 2,05 

TÓK* 2,00 2,38 2,50 2,25 4,13 - 2,50 3,13 

TáTK* 2,14 1,43 2,43 1,57 1,86 1,43 - 2,43 

TTK 1,55 1,38 2,11 2,46 2,00 1,30 1,82 - 

ELTE összes 1,83 1,62 2,36 1,92 2,46 1,65 2,15 2,08 

 

 

20. táblázat: Az egyes kari oktatók válaszai a „Mennyire ismeri az adott kart” kérdésre (* a kis kari 

elemszám miatt az értékek tájékoztató jellegűek) 
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Tovább árnyalják ezt a képet az egymás kampuszainak felkeresésére vonatkozó kérdések. 

Az ÁJK-n a többség járt már, bár döntően ritkábban, mint havonta. Ez minden bizonnyal az 

egyetemi ünnepségek, és egyéb központi programoknak köszönhető, és nem a karral van 

kapcsolatban. Hasonló arányokat láthatunk a BTK esetében is, itt a legalacsonyabb azon 

oktatók aránya, akik még nem jártak a karon. Ezzel szemben a BGGyK-n és a TÓK-on az 

oktatók több mint kétharmada még soha nem járt. Figyelemre méltó, hogy a TTK-s válaszadók 

közül a Bárczin 79-ből 70-en, a TÓK-on pedig 80-ból 69-en még egyszer sem voltak. A három 

lágymányosi kar esetében az összesített értékeket befolyásolja, hogy természetesen sokan 

válaszoltak úgy, hogy jártak egymás épületében. Azonban Lágymányos kapcsán is kiemelhető, 

hogy a felmérés szerint a BTK-s 94 válaszadó közül 41% a TTK-n, 50% a TáTK-n és 67% az 

IK-n még soha nem járt.  

 

 ÁJK BGGyK BTK IK PPK TÓK TáTK TTK 

Legalább 
havonta 

6,6% 2,0% 15,5% 20,5% 10,5% 2,9% 19,6% 10,2% 

Ritkábban, 
mint havonta 

81,9% 28,7% 73,9% 34,5% 55,3% 24,5% 39,2% 56,3% 

Nem, soha 11,5% 69,3% 10,6% 45,0% 34,2% 72,7% 41,2% 33,5% 

A kérdőív többi, karok közötti kapcsolatokra vonatkozó kérdése is ezekhez hasonló 

eredményeket adott. A „Mennyire ért egyet az egyes karok esetében a következő állítással” 

kérdések közül a „Sok ismerősöm van a karon” kérdésre kis különbségek mellett alacsony 

értékek születtek, a legalacsonyabb a TÓK és a Bárczi (1,6), a legmagasabb pedig a TáTK és a 

BTK (2,2) átlag pontszáma volt. 

A „Saját tudományterületemhez közel állnak a karon oktatott tudományterületek” kérdésre 

adott válaszokat részben tekinthetjük úgy is, mint még nem meglévő együttműködések 

potenciális lehetőségeit. Itt a Társadalomtudományi Kar van központi helyen (3,2 pont), a TTK 

kivételével minden kar oktatói magukhoz közelinek gondolják a TáTK tudományterületeit. 

Ettől szintén nem sokkal marad el a PPK (2,9 pont). Kiemelendő még, hogy az Állam- és 

Jogtudományi Kar 2,2-es átlag pontja a legalacsonyabb volt, alacsonyabb, mint a Bárczié és a 

TÓK-é (2,3 pont). Hasonlóan érdekes, de talán kevéssé meglepő eredmény az is, hogy a 

Természettudományi Kar oktatói egyedül az Informatikai Kart gondolják tudományterületileg 

magukhoz közel állónak, a többi kar még két pontot sem kapott átlagosan a TTK-soktól. 

21. táblázat: A „Járt már a többi kar valamelyik épületében?” kérdés válaszainak arányai 
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Az utolsó kérdés, amit a kapcsolatoknál megvizsgáltam az a karok közötti földrajzi távolság 

megítélése az oktatók véleménye alapján. Itt külön lehetőségként szerepelt a Savaria Egyetemi 

Központ is. Nem meglepő módon a szombathelyi képzéseket a budapesti oktatók földrajzilag 

nagyon távolinak értékelték. Az eredmények meglehetősen pontosan visszaadják a karok valós 

földrajzi helyzetét. A Lágymányosi kampusz három kara egymáshoz közel áll, a belvárosi 

karokat pedig távolabbinak érzékelik - ez fordítva igaz a belvárosi három karra is. A két volt 

főiskolai kar az oktatók megítélése szerint is földrajzilag szeparált. 

 

    
ÁJK BGGyK BTK IK PPK TÓK TáTK TTK 

Szombathelyi 
kampusz 

    Karokra vonatkozóan 

ÁJK* 

o
kt

at
ó

k 
vá

la
sz

ai
 

- 4,00 1,64 3,50 2,30 3,22 2,91 2,90 5,82 

BGGyK* 3,75 - 3,75 4,13 4,29 4,88 4,29 4,29 6,00 

BTK 1,22 2,96 - 3,30 1,95 3,51 3,30 3,41 5,54 

IK* 2,25 3,00 2,25 - 2,75 3,00 1,25 1,60 5,50 

PPK 2,49 3,84 2,29 3,54 - 3,82 3,41 3,35 5,94 

TÓK* 2,50 3,17 2,33 2,67 2,17 - 2,80 2,71 5,86 

TáTK* 3,40 4,50 3,60 1,00 3,33 3,50 - 1,00 6,00 

TTK 2,80 3,72 2,97 1,25 3,00 3,41 1,25 - 5,70 

ELTE összes 2,17 3,48 2,73 2,57 2,48 3,61 2,62 3,26 5,71 

Az oktatói felmérés egyetemen belüli kapcsolatokra vonatkozó kérdéseinek válaszai alapján 

tehát a hallgatói felmérésben megismertekhez nagyon hasonló kép rajzolódik ki az ELTE-ről. 

Az oktatók egyetemen belüli kapcsolataik közül a szűkebb tanszéki kapcsolatok a 

legfontosabbak, és a nagyobb szervezeti szinteknek egyre kisebb a jelentősége. Kiemelhető, 

hogy a Természettudományi Karon belül már az egyes intézetek is meglehetősen szeparáltak. 

Röviden összefoglalva az Egyetem karai között nagyon gyengék a kapcsolatok, és kifejezetten 

elkülönül a két volt főiskolai kar az ELTE többi részétől. 

 

4.3.  Vélemények az ELTE-ről, és az egyetemi identitások 

Az oktatók-kutatók véleményét az ELTE-ről, és egyetemi identitását is a hallgatókéhoz 

hasonló kérdésekkel vizsgáltam. Bár azoktól kissé eltértek az identitások erősségére vonatkozó 

kérdések, hiszen a meghatározó tudományos-egyetemi kisközösségnek a hallgatóknál a szakjuk 

tekinthető, az oktatók esetében pedig a tanszékük, illetve a tudományterületük. 

22. táblázat: A „Mennyire ért egyet az egyes karok esetében a következő állítással: 

Földrajzilag távol van a saját karomtól a kar” kérdés válaszainak eredményei (* a kis kari 

elemszám miatt az értékek tájékoztató jellegűek) 
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A 23. táblázat szerint az oktatói identitások erősségei jelentősen eltérnek a hallgatói 

eredményektől. A tudományos-egyetemi identitások közül nem meglepő módon a szűkebb, 

majd a tágabb tudományterülethez kötődő identitás lett a legerősebb. Ezektől elmarad a 

tanszékhez kötődő identitás, és még inkább az intézeti, a kari és az ELTE-s identitás. Feltűnő 

az is, hogy a három részletesebben elemzett kar közül a BTK-n, a PPK-n és a TTK-n is az 

egyetemi szintet kissé magasabb értékkel jellemezték, mint a karit, vagy az intézetit. Továbbá 

a TTK-n kifejezetten alacsony a kari és az ELTE-s identitás, a BTK-n ezek közelítik az 

egyetemi átlagot, a PPK-n pedig – főleg az ELTE-s – meghaladja azt.  

A kontrollként felvett változók esetében – a hallgatókkal ellentétben – egyetemi szinten az 

európai identitás magasabb értéket kapott, mint a nemzeti (a nagyobb karok közül a TTK-s 

oktatók ez alól kivételt jelentenek). Ezek a kontrollszámok megerősítik, hogy az oktatók 

szakterületükhöz kötődnek leginkább, hiszen ezek értékei elérik, vagy meg is haladják a 

nemzeti és európai identitást, a magasabb egyetemi szervezeti szintekhez kötődés viszont már 

nem közelíti meg azokat. 

 

Kar 
ELTE-s 

identitás 
Kari 

identitás 
Intézeti 

identitás 

Tanszék-
hez 

kötődő 
identitás 

Bővebb 
tudomány

terület-
hez 

kötődő 
identitás** 

Szűkebb 
szakterü-

lethez 
kötődő 

identitás*** 

Európai 
identitás 

Nemzeti 
identitás 

Település-
hez 

kötődő 
identitás 

ÁJK* 4,15 4,46 3,40 4,69 4,86 5,21 5,42 5,00 3,92 

Bárczi* 3,67 4,44 4,11 4,13 5,00 5,56 5,22 4,78 3,56 

BTK 4,23 4,10 4,17 4,66 5,05 5,26 5,42 4,74 4,39 

IK* 4,29 4,00 3,50 4,00 4,86 5,00 4,29 5,00 4,14 

PPK 4,60 4,26 4,56 4,33 4,95 5,08 5,00 4,42 3,89 

TÓK* 4,50 5,00 4,50 4,75 4,50 5,13 4,75 5,13 4,00 

TáTK* 2,86 3,14 2,71 4,20 5,43 5,43 4,14 3,43 3,17 

TTK 3,78 3,66 3,63 4,40 4,96 5,16 4,59 4,86 3,99 
ELTE 
összesen 

4,10 4,01 3,99 4,49 4,98 5,21 5,00 4,72 4,09 

Ahogy a hallgatói felmérésben láthattuk az egyetemi identitások szoros összefüggésben 

voltak a képzéssel való elégedettséggel a képzésben résztvevők esetében. Az oktatók 

elégedettségét jól jellemezheti, ha megvizsgáljuk az Egyetem és a saját kar jellemzésekor 

megadott szavak között az egyértelműen negatívak arányát (24. táblázat).  

23. táblázat: Az egyes kari oktatók identitásainak erőssége (* a kis kari elemszám miatt az értékek 

tájékoztató jellegűek, ** pl. biológia, történettudomány, *** pl. immunológia, művelődéstörténet) 
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Meglehetősen lesújtó képet festenek az Egyetemről az oktatók erre a két kérdésre adott 

válaszai. Míg a hallgatók esetében ezekre a kérdésekre 12-13%-os arányban adtak meg 

egyértelműen negatív kifejezéseket, az oktatók esetében ez az arány 44-45% volt, tehát 

egyetemi szinten csaknem minden második jellemzés negatív. A két legnagyobb karon, a BTK-

n és a TTK-n pedig el is érte az 50%-ot az ilyen válaszok aránya. Figyelemre méltó, hogy abból 

a 218 oktatóból, aki legalább egy szóval jellemezte az Egyetemet csak hetven olyan volt, aki 

egy negatív szót sem adott meg. A 78 bölcsész oktatóból 23, a 68 természettudósból pedig csak 

18 volt ilyen (29% és 26%). A karra vonatkozó vélemények esetében pedig ugyanezek az 

arányok egyetemi szinten 215-ből 69 fő, a BTK-n 77-ből 14 fő, a TTK-n 64-ből 15 fő volt. Míg 

a PPK-n 34-ből 26 fő nem nyilatkozott negatívan karáról. Az egyetemi átlagot a PPK-s oktatók 

válaszai javították jelentősen (és a kevés választ adók közül az ÁJK-s, a Bárczis és a TáTK-s 

oktatóké is), az ELTE-vel kapcsolatban a PPK-sok csak fele akkora arányban nyilatkoztak 

negatívan, saját karukkal kapcsolatban pedig csak nagyjából minden hetedik megadott szó volt 

negatív. 

Az oktatói felmérésből csak egy szófelhő készült az ELTE-re vonatkozó jellemzésekből 

(27. ábra), mivel a kisebb elemszám miatt kevesebb, a szófelhők készítésére alkalmas 

szóismétlés volt a megadott egyetemi és kari jellemzésekben. Az oktatókra jellemzőbb volt az 

is, hogy nem egy egyszerű szóval, hanem inkább szókapcsolattal, vagy akár teljes mondattal 

válaszoltak, ami szintén csökkentette az ismétlődő, ábrázolható szavak számát. 

 
Mi az a három szó, szókapcsolat, amivel 

leginkább jellemezné az ELTE-t? 
Mi az a három szó, szókapcsolat, amivel 

leginkább jellemezné saját egyetemi karát? 

  Megadott szó 
Ebből 

egyértelműen 
negatív 

Negatívak 
aránya 

Megadott szó 
Ebből 

egyértelműen 
negatív 

Negatívak 
aránya 

ÁJK* 38 10 26,3% 39 13 33,3% 

Bárczi* 22 5 22,7% 22 5 22,7% 

BTK 227 118 52,0% 224 128 57,1% 

IK* 15 9 60,0% 18 7 38,9% 

PPK 97 25 25,8% 101 14 13,9% 

TÓK* 15 8 53,3% 14 8 57,1% 

TáTK* 20 4 20,0% 21 6 28,6% 

TTK 192 97 50,5% 185 97 52,4% 

ELTE összesen 629 278 44,2% 627 281 44,8% 

24. táblázat: Az oktatók egyetemmel és saját karukkal kapcsolatban megadott szavak száma és az 

egyértelműen negatív kifejezések aránya (* a kis kari elemszám miatt az értékek tájékoztató 

jellegűek) 
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A pozitív vagy semlegesnek mondható jellemzések közül a legtöbbször említett a 

„hagyomány”, „nagy”, „sokszínű”, „minőség”, „tradíció”, „tudomány”, „oktatás”, „presztízs”, 

„hírnév” szavak voltak. A hosszabb ilyen kifejezések közül a vélemények érzékeltetése 

kedvéért kiemeltem a következőket: „elhivatottság az oktatók részéről”, ”legjobb egyetem 

Magyarországon”, „magas színvonalú oktatás és kutatás”, „oktatás kutatás egysége”, „szellemi 

műhely”. 

A konkrétabban meghatározott negatív érzelmeknek pedig két nagyobb csoportját lehet 

kiemelni, ezek a bürokráciára, valamint a pénzhiányra utaltak. Az Egyetemre vonatkozó 278 

egyértelműen negatív kifejezés közül minden ötödik (56 darab) a bürokráciára, a nehézkes 

adminisztrációra utalt. Elgondolkoztató, hogy a TTK-s oktatók összes megadott jellemzése 

közül 14%, a BTK-s oktatóknál 9% ebbe a csoportba tartozik. A másik nagy csoport az anyagi 

források elégtelenségéről szólt, a harminckilenc ilyen kifejezésből húszat a bölcsészek, 

tizenegyet pedig a természettudósok adtak meg. 

A saját karra vonatkozóan is ez a két csoport emelkedik ki a negatív megjegyzések közül. 

Itt azonban megfordul a két csoport közötti arány, a pénzhiányra ötvenkilenc, a bürokráciára 

27. ábra: Az oktatók szerint az ELTE-t jellemző kifejezések szófelhője 
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huszonegy kifejezés utalt. Itt is érdemes kiemelni, hogy a BTK-s oktatóknak a karra adott összes 

jellemzése közül 14%, a TTK-s esetében pedig a 12%-a az anyagi lehetőségek elégtelenségére 

mutatott rá. Kifejezetten a TTK-s oktatókra igaz, hogy a bürokráciát az egyetemi, a pénzhiányt 

pedig inkább a kari szinthez kötötték a válaszokban. Határozott eltérés a BTK-hoz és a TTK-

hoz képest, hogy a PPK-s oktatók közül az ELTE-re vonatkozóan csak hárman utaltak a 

bürokráciára, és ketten a pénzhiányra, saját karukkal kapcsolatban pedig nem fordultak elő ilyen 

jellemzések. 

Az egyetemi szintre vonatkozó negatív kifejezések közül szintén kiemelek néhány jellemző 

kifejezést: „hanyatlás”, „reményvesztett”, „alulfinanszírozott lélektelen nagyvállalat”, 

„igazságtalan egyenlősdi”, „méltatlanul kivéreztetett”, „túlélő szocialista nagyvállalat”, 

„anyagi megbecsültség teljes hiánya”, „a nevéből él”, „tömegegyetem”. Ez a pár szó, 

szókapcsolat jól visszaadja a negatív válaszokból tükröződő hangulatot.  

A saját karok jellemzésekor a BTK-n a többi karnál határozottabban jelennek meg a 

tekintélyelvűségre, valamint a rossz állapotban lévő épületekre utaló negatív kifejezések is. Bár 

nem tömeges, de említésre méltó egyedi jellemző a BTK esetében az, hogy a harmincöt, leírást 

adó női kitöltő közül, négyen is a patriarchális szóval (vagy ilyen jelentésű kifejezéssel) 

jellemezték a kart. A TTK esetében a legtöbb pozitív és semleges kifejezés nem meglepő 

módon a tudományra, a kutatásra, és azok jó minőségére vonatkozott. Egyediség pedig, hogy 

többen is az ELTE más karai által elnyomottként jellemezték a TTK-t. Ahogy az összefoglaló 

táblázatban is látható, a PPK-sok kevés negatív véleménynek adtak hangot saját karukkal 

kapcsolatban, a legtöbben a minőségre, dinamizmusra, nyitottságra, hallgatóbarátságra utaló 

kifejezésekkel jellemezték a Pedagógiai és Pszichológiai Kart.  

 

4.4.  ELTE-s oktatók egymásról alkotott véleménye 

Az oktatók egymásról alkotott véleménye szintén fontos lehet, nemcsak az oktatási és 

kutatási interdiszciplináris kapcsolatok, de az Egyetem harmonikus működtetése szempontjából 

is. Hiszen, ha túl sok konfliktus és előítélet terheli a karok közötti kapcsolatokat, akkor az az 

egyetemi szintű kérdések eldöntését, és az egyetemi bizottságokban való munkát is 

megnehezítheti. 

Ebben a témában elsőként a „Mennyire ért egyet az egyes karok esetében a következő 

állítással: Magas szakmai színvonalú a karon folyó munka” kérdésre adott válaszokat nézhetjük 

meg. Itt is egytől hatig osztályozhatták a sajátjukon kívüli ELTE-s karokat az oktatók. Az 

eredmények alapján kiemelkedően jó a Természettudományi Kar megítélése (5,28), őket követi 
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nagyjából azonos értékekkel a Bölcsészettudományi (4,73), az Állam- és Jogtudományi (4,72), 

a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai (4,66), és az Informatikai Kar (4,57).  A 

Társadalomtudományi Karnak már alacsonyabb az átlagpontszáma (4,38), a Pedagógiai és 

Pszichológiai (4,12) és a Tanító- és Óvóképző Kar (3,96) pedig még ettől is számottevően 

elmarad. 

Az egyes kari oktatók közül kiemelhető, hogy a TTK-sok minden karról az átlagnál 

negatívabban nyilatkoztak, és egyedül a Bölcsészettudományi Kar esetében közelítették csak 

meg az egyetemi átlagos értéket (4,68). Kifejezetten negatív véleménnyel voltak azonban a 

Bárcziról (3,72), a TáTK-ról (3,53), a PPK-ról (3,37) és a TÓK-ról is (3,05) – ezeknél a 

karoknál az egyetemi átlagnál 0,75-0,94 ponttal alacsonyabb értéket adtak meg a 

természettudósok. Ezzel szemben a bölcsész oktatók minden karról az egyetemi átlagnál 

pozitívabban nyilatkoztak, bár itt a pozitív eltérés kisebb volt (0,08-0,34). 

A hosszú távú együttműködés szempontjából érdemes azt is megjegyezni, hogy a budapesti 

ELTE-s oktatók meglehetősen negatív véleményt mondtak a Savaria Egyetemi Központról, 

hiszen a szombathelyi képzés minőségét csak 3,06-os értékkel jellemezték összességében. 

Érdekes módon a többi ELTE-s karról az átlagtól pozitívabban nyilatkozó bölcsészek voltak a 

legnegatívabb véleménnyel (2,67) az itt folyó szakmai munkáról. 

A hallgatókhoz hasonlóan az oktatókat szintén megkértem, hogy a többi kart jellemezzék 

három szóval, szókapcsolattal. Az ezekre a kérdésekre adott válaszokból árnyalt kép rajzolódik 

ki a karok között fennálló kapcsolatokról. A hallgatói felmérésben az összes megadott kifejezés 

16,4%-a volt egyértelműen negatív. A 25. összefoglaló táblázatban látható, hogy az oktatói 

felmérésben nagyobb volt az ilyen jellemzések aránya, továbbá az átlag érték mögött itt is 

jelentős különbségeket láthatunk a különböző karok megítélésében. 

Első helyen kell kiemelni, hogy a Pedagógiai és Pszichológiai Kart nagyon magas arányban 

jellemezték negatívan a többi kar képviselői. Ezek főleg a BTK-s és a TTK-s oktatóktól 

származnak, a többi kar már kevésbé volt negatív véleménnyel a PPK-ról (összesítve 15%-os 

arányban). A semleges és pozitív kifejezések itt a tanárképzésre és a pszichológiára, valamint 

a jó minőségre utaltak (több esetben konkrétan a pszichológia magas színvonalára). A negatívak 

közül pedig a következő megadott kifejezések jól érzékeltetik a karral kapcsolatos vélemények 

egy részét: „önző”, „túlreprezentált”, „méltánytalan érdekérvényesítés”, „a kollegialitás 

hiánya”, „változó minőségű kurzusok a tanárszakos hallgatók szerint”, „a tanárképzést megöli”, 

„súlyos konfliktusok forrása”, „meg kellene szüntetni”, „miért külön kar?”. Ezekből a 

kifejezésekből is látható, hogy a fő konfliktusforrást a PPK-val szemben a BTK-s és a TTK-s 
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oktatók szerint a kar tanárképzésben, valamint az egyetemi döntéshozatalban betöltött túlzott 

szerepe okozza. 

   ÁJK BGGyK BTK IK PPK TÓK TáTK TTK Összesen 

   karra vonatkozóan 

BTK 

o
kt

at
ó

k 
vá

la
sz

ai
 

megadott szó 57 42 

  

33 59 29 35 42 297 

ebből negatív 17 5 4 34 6 4 3 73 

negatívak aránya 29,8% 11,9% 12,1% 57,6% 20,7% 11,4% 7,1% 24,6% 

PPK 

megadott szó 42 48 49 35 

  

34 43 42 293 

ebből negatív 10 4 11 5 6 5 9 50 

negatívak aránya 23,8% 8,3% 22,4% 14,3% 17,6% 11,6% 21,4% 17,1% 

TTK 

megadott szó 56 31 56 59 42 29 36 

  

309 

ebből negatív 13 5 12 14 19 5 16 84 

negatívak aránya 23,2% 16,1% 21,4% 23,7% 45,2% 17,2% 44,4% 27,2% 

ELTE 
összesen 

megadott szó 175 136 137 150 128 106 133 114 1079 

ebből negatív 42 16 32 23 57 20 28 14 232 

negatívak aránya 24,0% 11,8% 23,4% 15,3% 44,5% 18,9% 21,1% 12,3% 21,5% 

A többi kar már kisebb mértékben elutasított, de a húsz százalék feletti negatív arányok még 

magasnak mondhatók, és a legkevésbé negatívan jellemzett három kar 11-15%-os aránya sem 

elhanyagolható (a hallgatók között a TTK és a Bárczi leírásainak is csak 4%-a volt 

egyértelműen negatív). 

A hallgatók között magasan a legrosszabban megítélt ÁJK-ról az oktatók kevésbé 

gondolkoztak elutasítóan, bár a negatív kifejezések aránya itt is kissé meghaladja az egyetemi 

átlagot, és csaknem minden negyedik megadott szó ilyen volt. A pozitív és semleges szavak a 

jogra, a minőségre, a tradícióra, a hagyományra, a presztízsre, a politikára utalnak, a negatívak 

pedig a nagyképűségre, a zártságra, a maradiságra. 

Szinte az ÁJK-val azonos arányú negatív kifejezést kapott a Bölcsészettudományi Kar is, 

amik főleg a szervezetlenséggel, túl sok hallgatóval jellemezték a kart. Ezeken kívül a 

sokszínűséget, a hagyományokat, a magas szakmai színvonalat társították a BTK-hoz a többi 

kar oktatói. 

A Társadalomtudományi Karral kapcsolatban legtöbben a szociológiát, a nyitottságot, a 

magas minőséget emelték ki. Negatív kifejezéssel az egyetemi átlaggal azonos arányban illették 

a kart, amik közül több a politikai elfogultságra, a gyenge minőségre, az egyetemen belüli 

túlreprezentáltságra utalt. Kari szinten még kiemelendő, hogy az azonos kampuszon dolgozó 

természettudósok jellemzéseinek 44,4%-a negatív volt, ez arányaiban négyszerese a BTK-sok 

és PPK-sok értékének. 

25. táblázat: A más karokkal kapcsolatos oktatói vélemények közül az egyértelműen negatív 

kifejezések aránya 
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A többi kar már az egyetemi átlagnál kevesebb negatív jellemzést kapott. A Tanító- és 

Óvóképző Karról a gyerekcentrikusság, a kis méret, és a női többség jutott többeknek eszébe, 

valamint a szakmailag alacsonyabb színvonal, és az elszigeteltség is. 

Az Informatikai Kart modernséggel, dinamizmussal, a piaci kapcsolatok meglétével írták 

le, a negatívumok közül pedig a kapcsolathiányt és a kutatómunka alacsonyabb színvonalát 

jegyezték meg többször. Itt szintén ki lehet emelni, hogy a TTK-sok a többi karhoz képest több 

negatív véleményt fogalmaztak meg lágymányosi szomszédaikról. 

Hasonlóan a hallgatói véleményekhez a legpozitívabban az oktatók is a 

Természettudományi Karról és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karról nyilatkoztak, bár 

azért a 12%-nyi negatív vélemény itt is jóval magasabb. mint a hallgatóknál. A TTK-t leginkább 

a kutatással, a magas és nemzetközi színvonallal azonosították. Érdemes azonban megjegyezni, 

hogy az egyetemi átlagánál csaknem kétszeres mértékben kaptak negatív jellemzést a PPK-s 

oktatóktól a TTK-sok. A néhány ilyen vélemény változatos témákra utal, csak azt lehet 

kiemelni, hogy zártnak érzik a kart az Egyetem bizonyos oktatói. 

A Bárczit a gyógypedagógiával, a gyakorlatiassággal, a nyitottsággal, a segítséggel, a 

magas színvonallal írták le. A kevesebb negatív megjegyzés az elszigeteltségre vonatkozott, 

illetve ketten úgy fogalmaztak, hogy a karnak „semmi köze az ELTE-hez”. 

A negatív véleményeket itt is megvizsgáltam abból a szempontból, hogy ezek a válaszok 

mennyire mély ismereteken alapulnak (28. ábra). Egyetemi szinten csak kisebb különbségeket 

tapasztalhatunk, azok fogalmaztak meg valamivel több negatív véleményt, akik kettes számmal 

jellemezték az adott karról meglévő tudásukat. Feltűnő, hogy a hármas, négyes és hatos értékkel 

leírt ismeretekhez azonos arányú negatív vélemény kapcsolódott egyetemi szinten. 

28. ábra: A karra adott egyértelműen negatív szavak aránya (%) aszerint, hogy a válaszoló 

mennyire ismeri (1-6-os megadott érték) az adott kart 
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A karok között azonban itt is számottevő különbségeket láthatunk. Mivel több kar esetében 

senki, vagy csak néhányan jellemezték a kar ismeretét ötös, vagy hatos számmal, ez 

megtévesztő lehet az ábrán. Ettől függetlenül az ÁJK, a Bárczi, a TÓK és a TáTK kapcsán is 

egyértelműen csökken a negatív vélemények aránya az alaposabb ismeretekkel párhuzamosan. 

Hasonló tendenciát láthatunk a PPK eredményeinél is, bár itt csak a legmélyebb ismeretek 

esetében javul a kar megítélése, és még ezeknél az értékeknél is rosszabb, mint az egyetemi 

átlag. Az Informatikai Kar az egyetlen, aminek inkább romlik az értékelése az alaposabb 

ismeretek alapján. Az egyetem két legnagyobb karának eredményei már nem mutatnak ilyen 

egyértelmű tendenciákat. A BTK-ra mondott vélemények közepes ismeretek esetében a 

legkevésbé negatívak, a TTK viszont pont fordított arányokat mutat. Az alapvetően kevés rossz 

véleményt kapott karral kapcsolatban valamivel többen fogalmaztak meg kritikát közepes 

mélységű ismeretekkel, mint felületes, vagy alapos tudás alapján. 

 

4.5.  Szombathelyi oktatók eredményei 

Összesen tizenhét szombathelyi oktató töltötte ki a kérdőívet, ami meglehetősen alacsony 

szám, ezért csak röviden írok le néhány benyomást a válaszaik alapján. 2016 őszén 170 oktatója 

volt a Nyugat-magyarországi Egyetem két szombathelyi karának az oktatas.hu felsőoktatási 

statisztikája szerint, ezért a tizenhét válaszadó nagyjából 10%-os arányú kitöltésnek tekinthető. 

A Savaria Egyetemi Központ oktatói az ELTE-t a tudomány, minőség, nagyság, vonzerő 

szavakkal írták le, azonban már megjelentek a negatív kifejezések is (negyven jellemzésből 

tizenhárom), amik hasonlóan a budapesti véleményekhez a bürokráciára és a pénzhiányra 

utaltak, valamint többeknek a nehézkesség és a rugalmatlanság jutott az ELTE-ről az eszébe. 

Érdekes módon az identitásokra vonatkozó kérdéseknél ugyan az ELTE-s és kari identitás 

átlaga volt a legalacsonyabb, azonban a budapestiekkel szinte megegyező az érték a rövid 

kapcsolat ellenére is. A szombathelyiek számára is a szűkebb és bővebb tudományterületi 

identitás volt a legerősebb, ezek, és a települési identitás értéke is 0,3-0,5 ponttal meghaladta 

az esetükben a fővárosiakét. 

Nem meglepő módon a kapcsolataik is nagyon gyengék a szombathelyieknek az Egyetem 

többi részével, bár ezeknek az eredményeknek az értékelését nehezíti, hogy a Savaria Egyetemi 

Központ nem alkot önálló kart, hanem a budapesti székhelyű karok között osztották fel az itteni 

szervezeti egységeket. Az ÁJK-nak és a Bárczinak nem működik Szombathelyen része, 

jellemző, hogy ezen karok ismeretére 1,35-es és 1,41-es értéket adtak a válaszadók, valamint 

például a Bárczin és a Társadalomtudományi Karon a tizenhét Vas megyei oktatóból tizenhat 
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még soha nem járt a válaszaik alapján. Tanulságos az is, hogy más karokat szinte kizárólag 

vagy nem jellemeztek, vagy azt írták, hogy nincs ismeretük a karról. 

 

Összefoglalva az oktatói felmérés eredményeit tehát megállapítható, hogy az Egyetem 

oktatói számára a szakmai kapcsolatrendszerükben a legszűkebb, tanszéki körök a 

legfontosabbak, ez után pedig már a külföldi egyetemekkel, kutatóintézetekkel való 

kapcsolatok következnek a rangsorban. Identitásukban is a szűkebb, és tágabb szakterülethez 

kötődés játssza a legfontosabb szerepet. Az ELTE-n belüli többi szint már kevésbé hangsúlyos, 

különösen igaz ez a Természettudományi Kar esetében, ahol már az intézetek is erősen 

elkülönülnek. A válaszok alapján az Egyetem oktatói meglehetősen kevéssé ismerik a többi 

kart, és nem is nagyon látogatják egymás kampuszait. Különösen igaz ez a szeparáltság a két 

volt főiskolai kar esetében. Az erős külső kapcsolatok megléte persze önmagában nem 

probléma, sőt egy pozitív dolog, azonban az eredmények azt is mutatják, hogy az ELTE-n belüli 

kapcsolatokban még sok potenciális tartalék van. Ezek kibontakoztatásának egyik előfeltétele, 

hogy az oktatók elégedettségét növeljék, hiszen ez most nagyon alacsony, mint a saját karral, 

mind az egyetemmel kapcsolatban, amit mutat, hogy ezen szintek jellemzésekor csaknem 

minden második meghatározás egyértelműen negatív volt az oktatók válaszaiban. A két 

legnagyobb karon, a BTK-n és a TTK-n az 50%-ot is meghaladták az ilyen feleletek aránya, 

amik közül sok a bürokráciára és a pénzhiányra utalt. A PPK-sok ezzel szemben sokkal 

pozitívabban nyilatkoztak az egyetemről és saját karukról is. További akadályra utal a karok 

közötti együttműködések fejlesztésében az, hogy az egymásról alkotott vélemények alapján 

számottevő ellenérzés van a különböző karok között. Ezen feszültségek közük egyértelműen ki 

lehet emelni azt, hogy a PPK-ról mind a BTK-s, mind a TTK-s oktatók nagy arányban negatívan 

nyilatkoztak. 
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5. A disszertáció eredményeinek összefoglalása 

A doktori értekezésemben azt vizsgáltam, hogy milyen tényezők hatnak az egyetemeken 

belül kialakuló kapcsolatokra. Geográfusként kiemelten arra voltam kíváncsi, hogy a földrajzi 

tér milyen szerepet játszik ezekben a folyamatokban. Ezt megfogalmazhatjuk úgy is, hogy a 

földrajzi (külső) tér miként van kölcsönhatásban az egyetem szervezeti struktúrájával, és belső 

kapcsolatrendszerével (a belső térrel). 

A dolgozat elméleti bevezetőjében áttekintettem a kapcsolódó szakirodalmi előzményeket, 

az oktatásföldrajz, és azon belül az egyetemi miliővizsgálatok területét kiegészítettem a 

nevelésszociológia, a környezetpszichológia és az önálló felsőoktatás kutatás eredményeivel is. 

A munka során felhasznált empirikus vizsgálati módszerek közül pedig ki lehet emelni a 

mentális térképezést, és a kérdőívezést. A disszertáció írása során tehát megpróbáltam 

interdiszciplináris szemlélettel közelíteni a témához. Ezt az is indokolttá tette, hogy a vizsgálat 

témája, az egyetemen belüli kapcsolatok is értelmezhetőek úgy, mint maga az 

interdiszciplinaritás, a különböző tudományterületek együttműködései. 

Az egyetemeken belül ható tényezők vizsgálatát a jelenlegi állapotok leírásával kellett 

kezdenem, mivel azokat az egyetemen belüli kapcsolatokat, amikre én kíváncsi voltam még 

nem vizsgálták tudományos munkákban. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ezekkel a 

szempontokkal korábban még nem foglalkoztak, hiszen Klebelsberg Kuno már majdnem 

kilencven éve így írt a budapesti egyetemi fejlesztésekről: „A tágabb értelemben vett 

természettudományoknak ez intézeteit nem lehet az egész városban tervszerűtlenül szétszórni, 

az egyetemi hallgatók és a szakemberek nem nyargalhatnak ide-oda a város különböző részeire, 

hiszen az előadási órák között mindössze 15 perces szünet van. Mindenhol a világon az az 

irányzat, hogy a tudományos épületeket csoportosítják.” (KLEBELSBERG K. 1929a, 74.). Garami 

László pedig csaknem negyven éve sommásan úgy foglalta össze a pedagógusképző 

intézményekről szóló kutatásuk budapesti fejezetének végén, hogy „mindent összegezve: a 

fővárosi miliő számos előnye ellenére sem kedvező az oktató-hallgató kapcsolatok 

szempontjából.” (GARAMI L. 1980, 130.). Ebből a két idézetből is láthatjuk, hogy nem teljesen 

előzmények nélküli a belső működés és a felsőoktatási intézmények településen belüli 

elhelyezkedése, valamint az egyéb tényezők közötti kapcsolatok kutatása. Azonban azt is 

elmondhatjuk, hogy eddig meglehetősen kevés vizsgálat foglalkozott ezzel a témával, ezért az 

empirikus kutatásaim eredményei érdemben járulhattak hozzá a folyamatok jobb megértéséhez. 

A mentális térképezés tanulságai szerint a hallgatók leginkább a Lágymányosi kampuszt, a 

Bölcsészettudományi Kart és az Állam- és Jogtudományi Kart ismerik az Egyetemen belül. A 
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Pedagógiai és Pszichológiai Kart már jóval kevesebben jelölték, a Tanító- és Óvóképző Kart és 

a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kart pedig kifejezetten kevesen tudták ábrázolni a mentális 

térképeken. Nagyon gyengének mondható a kollégiumok és az egyéb szervezeti egységek 

ismertsége is. Ezért a karok mellett a BEAC, az Egyetemi Könyvtár és a Füvészkert nyújtotta 

lehetőségekről is érdemes lehet intenzívebben tájékoztatni a hallgatókat. 

A karok közötti kapcsolatokat további kérdésekkel is megvizsgáltam, mind a hallgatók, 

mind az oktatók esetében. Ezek alapján megállapítható, hogy az Egyetemen belül 

összességében igen gyengék a karok közötti kapcsolatok. Az egyetemi polgárok kevéssé 

ismerik a többi kart, egymás épületeit ritkán keresik fel. Az oktatók szakmai 

kapcsolatrendszerében az ELTE-n belüli, más karokkal folytatott együttműködések nem 

játszanak fontos szerepet. Ezek a megállapítások a 2000-ben integrálódott BGGyK és a TÓK 

esetében különösen igazak, a két kar meglehetősen szeparáltan működik az Egyetem többi 

részétől. 

A hallgatók egyetemi identitása erős a kérdőíveredmények alapján. Összegyetemi szinten 

az egyetemi identitás a nemzeti identitással egy szinten van, a kari, és kifejezetten a szakos 

identitás pedig még erősebb. Az Egyetemet és saját karukat is többségében pozitívan 

jellemezték a hallgatók. Fontos kiemelni, hogy erős összefüggést találtam a hallgatók egyetemi 

képzéssel való megelégedettsége és az egyetemi identitások között. Egyértelmű, hogy azok 

kötődnek jobban az Egyetemhez, akik jobban meg vannak elégedve a képzéssel. Ez az 

összefüggés jól mutatja, hogy az egyetemi identitás építése nem lehetséges a megfelelő képzés 

nélkül, ami gyakorlatilag az előfeltétele egy működő közösség kialakításának és fejlesztésének. 

Az oktatók egyetemmel és saját karukkal kapcsolatos negatív véleményének ez a megállapítás 

még nagyobb súlyt ad. A PPK-sok alapvetően pozitívabb hozzáállásával szemben a BTK-s és 

TTK-s oktatók ilyen értékeléseinek több mint fele egyértelműen negatív volt. Nagyon sokan a 

bürokráciát és a pénzhiányt kapcsolják össze az ELTE-vel és saját karukkal. Ezeken a 

területeken mindenképpen beavatkozásokat kell tenni a felmérések eredményei alapján az 

Egyetem sikeresebb működése érdekében. 

Az ELTE különböző karaira járó hallgatók és oktatók egymásról kialakított képe is hatással 

lehet az egyetem belső működésére. A kérdőívek erre vonatkozó kérdései alapján több 

problémás terület is kirajzolódik. A hallgatók között ki lehet emelni az ÁJK negatív megítélését, 

és azt, hogy a BTK-val ellentétben a jogászokkal kapcsolatos ellenérzések a mélyebb 

ismeretekkel nem csökkennek, hanem éppen nőnek. Az oktatói felmérésből kirajzolódik, hogy 

a legsúlyosabb nézeteltérés a PPK valamint a BTK és a TTK között van. A Pedagógiai és 

Pszichológiai Karról az utóbbi két kar képviselői kifejezetten negatívan nyilatkoztak, főleg a 
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tanárképzésben és az egyetemi döntéshozatalban betöltött szerepe miatt. Bár a kutatás mélysége 

nem megfelelő arra, hogy részleteiben megítéljük a karok közötti feszültségeket, azonban arra 

mindenképpen alkalmas, hogy az egyetem működésének szempontjából fontos, meglévő 

negatív érzelmek létezésére felhívja a figyelmet. A negatív vélemények az egyetemi polgárok 

között mindenképpen rontják az Egyetem működésének hatékonyságát, mivel megnehezítik az 

interdiszciplináris kapcsolatok kialakítását, valamint az Egyetemi döntéshozó folyamatokban 

is összeütközésekhez vezethetnek. 

A hallgatói felmérés eredményei alapján megkíséreltem egy összefoglaló modellben is 

bemutatni a kapcsolatokra ható tényezőket (25. ábra), fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezek 

közül szinte mindegyik esetében további vizsgálatok szükségesek. Az ábra azt is szemlélteti 

számomra, hogy az egyetemek belső kapcsolati rendszerét számos elem egyszerre alakítja, és 

ezek elkülönült vizsgálata véleményem szerint nem is lehetséges illetve célszerű minden 

esetben. Fontos eredmény, hogy a folyamatokban más tényezők mellett a földrajzi térnek is 

van, lehet szerepe, ez talán legnyilvánvalóbban a Bárczi és a TÓK gyenge egyetemen belüli 

kapcsolatrendszerében fedezhető fel. 

A tudományterületek közötti együttműködések a közelmúlt tudományos kapcsolódási 

pontjait mutatják. Akár ezt összevetve a kutatásom eredményeivel is érdemes lehet azon 

gondolkozni, hogy egyetemi szinten milyen potenciális lehetőségek vannak még a különböző 

tudományterületek együttműködésére. Ez jelenthet oktatók közötti tudományos 

együttműködéseket, de a hallgatók számára is érdekes lehet. Például érdemes lenne 

megvizsgálni, hogy az egyes szakterületek hallgatói számára milyen hasznos ismeretagyag 

lenne megszerezhető más szakok, vagy akár más karok kurzuskínálatából. Az egyetemen 

tanulók számára azonban nem csak a tudás megszerzése miatt, hanem a későbbi, akár 

munkahelyi, akár hétköznapi kapcsolatok szempontjából is hasznos lehet más szakterületek 

képviselőinek jobb megismerése még az egyetemi évek alatt. 

A doktori értekezésem egyik célja volt az is, hogy hozzájáruljon az intézményi integrációk 

belső működésre kifejtett hatásának megismeréséhez. Az ELTE esetében a Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar és a Tanító és Óvóképző Kar különösen érdekes ebből a szempontból. A 

kutatási eredményeim szinte minden szempontból megerősítették azt, hogy hiába tartoznak 

ezek a karok már több mint tizenöt éve az ELTE-hez, szinte minden szempontból nagyon 

gyenge a kapcsolatuk az Egyetem többi részével. A felmérések eredményei azt mutatják, hogy 

a felsőoktatási intézményi integrációk megvalósítása után nem elég a gazdasági hatásokat szem 

előtt tartani, hanem a kialakult új szervezeti struktúrákon belül is foglalkozni kell a működő 

kapcsolatok megteremtésével. A dolgozatban feltárt szempontokat nem csak utólag, egy már 
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megtörtént felsőoktatási átalakítás után lehet érdemes vizsgálni, hanem akár hipotetikusan egy 

tervezett integráció előtt is hasznos lehet átgondolni, hogy annak milyen hatása lesz az 

intézményeken belüli kapcsolatokra, hiszen az anyagi szempontok mellett ezek fontossága sem 

elhanyagolható. 

A különböző intézményeket érintő szerkezetváltások mellett előfordulnak belső integrációk 

és szétválások, ezek megvalósítása során szintén érdemes megfontolni, hogy milyen hatásokat 

eredményeznek az érintett területekre, milyen pozitív és negatív következményei lehetnek az 

egyetemen belüli kapcsolatokra.  

Véleményem szerint ezek az ELTE-s eredmények bizonyítják azt is, hogy ezzel a kutatási 

megközelítéssel hasznos lehet más felsőoktatási intézményeket is megvizsgálni. Fontos 

eredmény az is, hogy bebizonyosodott, hogy a földrajzi tér több pontján működő intézmények 

esetében érdemes vizsgálni a szervezet különböző részei közötti kapcsolatokat, és erre a 

kérdőíves felmérés, és a mentális térképezés hatékony eszköz lehet. A módszert nem csak 

egyetemek, hanem akár kormányzati intézmények, vagy a vállalati szféra tagjai között is fel 

lehetne használni – természetesen az adott szervezet jellemzői által megkívánt módosítások 

alkalmazásával. 

Talán azok számára, akik belülről, jól ismerik az ELTE-t a fentiek közül több megállapítás 

is ismerős lehet. Például az oktatói felmérésből kirajzolódó karok közötti ellentétek 

valószínűleg nem meglepőek azok számára, akik már részt vettek az egyetemi döntéshozási 

folyamatokban. Véleményem szerint azonban mindenképpen a kutatás eredményének 

tekinthetjük azt, hogy ezeket a jellemzőket az ELTE belső működésével kapcsolatban olyan 

formában közzétette, ami már alkalmas lehet a róluk való gondolkodásra, és megoldások 

keresésére is. 

Ahogy a bevezetőben is írtam a munkámnak elsősorban a helyzetfeltárás volt a célja, hiszen 

a javítandó területeken az Egyetem polgárainak közösen kellene együtt dolgoznia. Éppen ezért 

nagy öröm volt számomra, hogy a hallgatói felmérés elkészülése után az eredményeket már 

megkapta számos egyetemi vezető. A nem geográfus hátterű oktatáskutatók szintén 

érdeklődéssel figyelték a kutatás már közzétett eredményeit. Ezzel a dolgozat figyelemfelhívás 

célja részben már meg is valósult. A helyzetfeltárás után fontos azonban hangsúlyozni, hogy a 

folyamatok pontosabb értelmezéséhez mindenképpen további vizsgálatok szükségesek. 
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8. Mellékletek 

8.1.  Az empirikus kutatás során felhasznált ábrázolási módszerek 

8.1.1.  Szófelhők 

A kérdőívek több nyitott kérdést is tartalmaztak. Ezek közül azok voltak a legérdekesebbek, 

amik a hallgatók egyetemmel, saját és más karokkal kapcsolatos véleményét mérték fel. Az 

ezekre a kérdésekre adott válaszok alapján az érdekesebb esetekben szófelhőket is készítettem. 

Ezt a típusú ábrázolási formát már több földrajzos szerző is alkalmazta, leginkább a 

tartalomelemzési kutatásaik vizualizációjának céljából. Felhasználták már a szófelhőket a 

különböző területfejlesztési dokumentumok hívószavainak elemzése során (Izsák É. et al. 

2011), vagy a Regionális Tudományi Tanulmányok tartalmának megvizsgálásakor is (Zsom B. 

2012). A tartalomelemzési módszer maga egy nagy szakirodalommal bíró eszköz, számtalan 

módszertani kérdéssel, ezek azonban itt kevésbé voltak jelentősek, mivel a kutatásban a 

szófelhőket csak a hatékony vizualizáció céljára használtam, és eleve a vizsgált szavak, 

szókapcsolatok sem igényeltek jelentős előzetes átalakítást az ábrázolás előtt. 

A szófelhők elkészítését több online programmal is megpróbáltam, de végül a 

leghatékonyabbnak, és legprecízebbnek az bizonyult, hogy saját magam készítettem el őket 

képszerkesztő programmal, felhasználva az online automatizáló programok használata során 

nyert tapasztalatokat. Az ábrázolás kiinduló pontjaként az egyes kérdésekre adott válaszok 

esetében a teljesen egyértelműen azonos jelentésű szavakat összevontam. Itt sokszor nem volt 

egyértelmű, hogy mi az azonos értelmű, fontos volt számomra, hogy a megadott szavak érzetét 

is visszaadják a szófelhők, ezért például a TÓK esetében az óvónő és az óvónéni szavakat nem 

vontam össze. Kétségtelen, hogy bizonyos esetekben szubjektív szempontok is szerepet 

játszhattak a döntésekben, azonban ezek száma elenyésző volt. Minden esetben azokat a 

szavakat ábrázoltam, amik a legtöbb említésszámot kapták, ez a legtöbb esetben azt jelentette, 

hogy minden szó bekerült a szófelhőbe, ami legalább két említést kapott. A szavak betűméretét 

természetesen az említésszám határozta meg, számos változat kipróbálása után végül azt az 

egyszerű megoldást alkalmaztam, hogy a betűméret értéke egyenlő lett az említésszámmal. A 

módszer természetéből fakadóan a hosszabb szavak hangsúlyosabban jelennek meg a 

szófelhőkben, mint az azonos említésszámú (és így azonos betűméretű), de rövidebb szavak. 

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezeknek az ábráknak a legfontosabb célja az 

eredmények hatékony szemléltetése volt, nem pedig az eredmények pontos értékelése, ezért 

használtam az említett kérdések ellenére ezt az ábrázolási módot. 
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Érdekes jellemzője még ezeknek a szófelhőknek, hogy általában a negatív érzetű szavak 

kevésbé szerepelnek rajtuk, mivel ezek jellemzően nagyon változatosak, különböző 

kifejezésekkel nyilvánították ki a negatív véleményüket a megkérdezettek. 

 

8.1.2.  Táblázatok 

A disszertációban szereplő táblázatokat az Excel 2016-os változatával készítettem. Számos 

táblázatban, használtam a „Feltételes formázás” eszközét. A piros-sárga-zöld színskáláknál az 

alapbeállításokat alkalmaztam, ami a táblázatban szereplő legkisebb és legnagyobb érték között 

színátmenettel jelöli az értékeket. Ennek a kiegészítésnek a célja csupán az adatok könnyebb 

áttekinthetősége volt. A piros szín minden esetben a kedvezőtlenebb értéket mutatja (a piros az 

alacsony érték olyan esetekben, ahol például az ismertségek mértékét mutatja a táblázat, és a 

magas érték, amikor a karok közötti negatív előítéletek arányát), a zöld pedig a kedvezőbbet. 

 

8.1.3.  Mentális térképek digitalizálása, a belőlük készült térképek 

A hallgatói mentális térképek feldolgozása térinformatikai programok felhasználásával 

történt meg. A kitöltött térképekről a bejelöléseket először a Google Earth programban vettük 

fel helyjelzők segítéségével, amit megkönnyített, hogy az alaptérképen szereplő összes út, a 

programban is fontos útként volt jelölve. A Google Earthből kiexportált KMZ fájlok kisebb 

átalakítás után pedig már pontszerű elemként használhatóak voltak az ArcMap programban is. 

Érdemes itt megjegyezni, hogy a kézi felvétel kisebb pontatlanságokat okozhatott, azonban 

ezeket az elemzés szempontjából elhanyagolhatónak tekinthetjük. 

Az ELTE karok, és a legtöbb bejelölést kapó egyéb intézmények esetében perspektívikus 

(három dimenziós) formában is megjelenítettem az ArcScene program segítségével. Így 

lehetőség nyílt a pontsűrűsödések hatékony, áttekinthető ábrázolására is. Itt a kérdőívekből 

digitalizált információkat első lépésként az egyes bejelölt objektumonként 30-szor 30 méteres 

felbontású négyzetekbe összesítettem az ArcMap programban. Így elkészült egy raszteres 

térkép, amelynek egyes pixelei egy értékkel rendelkeztek, az adott területen eredetileg felvett 

objektumszámmal. A legnagyobb ilyen 30-szor 30 méteres területre eső érték 21 volt, a BTK 

esetében a Rákóczi út és a Kiskörút kereszteződésének közelében. Az ábrázoláshoz ezen 

pixelek középpontja köré rajzoltam 20 méter sugarú köröket (buffert), és ezeket ábrázoltam az 

ArcScene programban. A perspektívikus ábrázolás során végül az oszlopok magasságát a 

körökhöz tartozó adott objektumszám adta, húszszoros nyújtással (Extrusion value).   

 

8.2.  Hallgatói kérdőív 

 



135 
 

ELTE hallgatói kapcsolati rendszer - Kérdőív 
A kérdőívvel az egyetemről kialakult képedet, véleményedet 
szeretnénk felmérni. A kitöltés anonim és önkéntes, bármely 
kérdésnél mondhatod azt, hogy nem szeretnél válaszolni. A 
kérdőív eredményeit az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján 
kezeljük, és kizárólag tudományos célokra használjuk fel.

1. Személyes adatok                           
A kérdőív első szakaszában a személyes adatok felvétele szerepel, azért, hogy ezeket a tényezőket figyelembe tudjuk venni 
majd az eredmények értékelésénél. A kérdőív kitöltése ettől függetlenül természetesen anonim és önkéntes. 

1. Melyik évben születtél? 

    19     

 

2. Kérjük add meg a nemed:  

 nő 

 férfi 

 Egyéb:   

3. Melyik ELTE karra jársz? Ha több karra is jársz, akkor azt add meg itt, amelyikhez a legerősebb az érzelmi 
kötődésed! 

     

4. Melyik szakra (szakokra) jársz? Ha több szakra is jársz, akkor kezd azzal, amelyikhez a legerősebb az érzelmi 
kötődésed! 

Tanári szaknál a szakpár pontos megnevezését add meg, egyébként szakirányt nem szükséges megadni. 

Képzési szint: BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, doktori 

Munkarend: nappali, esti, levelező 

Finanszírozási forma: ösztöndíjas (államilag támogatott), önköltséges (költségtérítéses), részösztöndíjas 

Évfolyam, ahány éve az egyetemre jársz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, stb… 

Hány kreditet végeztél el a szakon: megközelítőleg a szakodon eddig összesen hány kreditet végeztél el? 

Szak pontos neve Képzési szint Munkarend 
Finanszírozási 

forma 
Évfolyam 

Hány kreditet 
végeztél el 

összesen eddig? 

            

            

            

5. Megközelítően milyen eredményességgel végzed a képzésedet szaktársaidhoz viszonyítva? 

 lényegesen jobb eredménnyel, mint a szaktársaim átlagosan 

 valamivel jobb eredménnyel, mint a szaktársaim átlagosan 

 megközelítően olyan eredménnyel, mint a szaktársaim átlagosan 

 valamivel rosszabb eredménnyel, mint a szaktársaim átlagosan 

 lényegesen rosszabb eredménnyel, mint a szaktársaim átlagosan 

 nem tudja/nem válaszol 

6. Jártál-e már régebben a felsoroltakon kívül másik felsőoktatási szakra? Ha igen, hová, milyen szakra? Ha 
mesterszakos vagy, akkor az alapszakodat add meg! 

 nem 

 igen, éspedig:           

             

Kitöltés ideje:          

Kitöltés helye:        

Kérdezőbiztos neve:       

Kérdőív kódja:        

Találkozott már a kérdőívvel:            IGEN         NEM 
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7. Mi az állampolgárságod? 

 magyar 

 egyéb (kettős állampolgár is):     

8. Mi az állandó lakhelyed? Add meg a település nevét, ahol állandó lakcímed van, budapesti állandó lakcím esetén a 
kerületet is! 

      

9. Honnan jársz be az egyetemre? Mi a tartózkodási helyed? 

 kollégium – ELTE-s 

     melyik ELTE-s kollégiumban laksz:     

 kollégium – Nem ELTE-s 

 albérlet 

 saját lakás (önálló háztartással) 

 szüleim lakása 

 Egyéb:   

10. Melyik településen jártál középiskolába? Add meg a település nevét, ahol a középiskolai éveidet töltötted! 
Budapesti középiskola esetén a kerületet is! 

      

11. Végzel, vagy végeztél közösségi tevékenységet az egyetemen? 

Pl. HÖK, szakkollégium, szakmai szervezet, néhány szóban mondd el, hogy mi ez, vagy mi volt a tevékenység! 

           

           

12. Végzel rendszeres kereső tevékenységet egyetemi tanulmányaid mellett? Ha igen, átlagosan hetente hány órát? 

 nem 

 igen, heti ___________órát, vagy egyéb formában___________ 

13. Jártál már külföldön ERASMUS vagy más ösztöndíjjal legalább három hónapot egyetemi tanulmányaid során? 

nem 

igen 

Melyik országban jártál:      

14. Vettél már részt nem kötelezően a képzésedhez tartozó online kurzuson, online képzésen? 

nem 

igen 

Milyen oldalon, milyen képzés(ek)en :      

2. Mentális térképezés                          

A kérdőív második szakaszában arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyik ELTE-s épületeket, szervezeti egységeket ismered 
(pl. kar, kollégium, stb.) Jelöld be a térképen az összes ELTE-s épületet, önálló szervezeti egységet, amit ismersz! Karon 
belüli intézeteket, tanszékeket nem kell megnevezned. A kitöltésre 8 perc áll rendelkezésedre! 

Ha valamit nem tudsz elhelyezni a térképen, de ismered, akkor csak sorold fel. 

Két térképet kapsz, amin be van jelölve a Duna, és a fő útvonalak Budapesten belül, lehetőséged van Budapesten kívüli 
helyeket is megnevezni, a belvárosi épületeket kérlek a belvárost ábrázoló térképen jelöld. 

Ha végeztél az ELTE-s épületekkel, akkor kérjük jelöld be a másik tollal Budapesten belül az összes felsőoktatási 
intézményt, azok épületeit amiket ismersz. A kitöltésre 5 perc áll rendelkezésedre! 

Jelöld be budapesti lakhelyedet a térképen! Ha nincs ilyen, akkor ne jelölj semmit. 
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A4-es méretben: 

 
 

A3-as méretben: 
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3. ELTE-s tapasztalatok                           

A kérdőív harmadik szakaszában az ELTE-s tapasztalataidra, ELTE-vel kapcsolatos véleményedre vagyunk kíváncsiak. 

15. Mi az a három szó, amivel leginkább jellemeznéd az ELTE-t? Bármit lehet mondani. 

              

16. Mennyire fontosak számodra a következő, nem csak ELTE-s identitásaid? Mennyire szorosan kötődsz a 
következőkhöz? 

egyáltalán      nagyon  nem tudja  

nem fontos     fontos   /nem válaszol 

1 2 3 4 5 6 

Nemzeti identitásod              

Településedhez kötődő identitásod             

Európai identitásod               

ELTE-s identitásod              

Kari identitásod               

Szakos identitásod               

Ha releváns - Szakon belüli 
(szakirány, tanszék) identitás              

17. Mennyire vagy elégedett összességében az egyetemi képzésed minőségével? 

         1     2     3     4     5     6 

     egyáltalán nem vagyok elégedett        teljes mértékig elégedett vagyok 

 

18. Mennyire vagy elégedett összességében az ELTE-vel? 

      1     2     3     4     5     6 

     egyáltalán nem vagyok elégedett        teljes mértékig elégedett vagyok 

 

19. Mik azok a pozitívumok, hiányosságok, problémák, amiket megosztanál a képzéseddel kapcsolatban? 

               

               

               

                

20. Mik azok a pozitívumok, hiányosságok, problémák, amiket megosztanál az ELTE működésével, szolgáltatásaival 
kapcsolatban? 

               

               

               

                

21. Milyen javaslataid, fejlesztési ötleteid lennének az ELTE működésével, szolgáltatásaival kapcsolatban? 
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22. Mennyire fontos számodra, hogy egyetemi képzésed során részt vegyél más kar előadásain, kurzusain is? 

         1     2     3     4     5     6 

egyáltalán nem fontos        nagyon fontos 

 

23. Milyen sűrűn veszel részt nem szorosan a képzésedhez kötődő egyetemi programokon? 

soha       hetente          hetente      havonta   ritkábban    nem tudja/ 

                 többször                        nem válaszol 

Tudományos előadások              

Szakmai kirándulások              

Egyetemi bulik               

Szakterületedhez kötődő bulik             

Kollégiumi bulik              

Egyetemi sportlehetőségek             

Egyéb program, éspedig:             

 

 24. Honnan szerzel információt az ELTE-vel kapcsolatos eseményekről, hírekről? Több lehetőséget is megadhatsz! 

 Egyetemi ismerősök 

 Oktatók 

 Egyetemi hírlevelek 

 Facebook 

 ELTE Online 

 Faliújságok 

 Egyéb:    

 25. Milyen ELTE-hez kötődő facebook oldalakat/csoportok kísérsz figyelemmel? Több lehetőséget is megadhatsz! 

 Évfolyam csoport 

 Szakos/szakterületi csoport 

 Egyetemi, kari oldal 

 Egyetemi/kari HÖK profilja 

 ELTE Online 

 Egyéb:    

4. Saját karodra vonatkozó tapasztalatok                        

A kérdőív negyedik szakaszában a saját karodra vonatkozó tapasztalataidra, véleményedre vagyunk kíváncsiak. 

26. Mi az a három szó, amivel leginkább jellemeznéd saját karod? Bármit lehet mondani. 

             

27. Mik azok a hivatalosan nem ELTE-s helyszínek, amik mégis szorosan kötődnek egyetemi életedhez? Konkrét 
helyszíneket adj meg. Sorold fel fontossági sorrendben őket, pl. tudományos, kulturális, sport, szórakozó intézmények, 
éttermek, stb. 
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28. Jártál már a saját karod másik szakján egyetemi előadáson?  

nem 

igen 

hetente többször 

hetente 

Ha igen, akkor milyen sűrűn?                  havonta 

alkalmanként 

soha 

29. Vettél már fel saját karod másik szakján olyan egyetemi kurzust, ami nem szerepelt kötelezően a tantervedben? 
Ha igen, milyen szakon, mit? 

              

              

              

30. Van barátod, jó ismerősöd saját karod más szakjain? 

 igen, több is 

 igen, egy/néhány 

 nincs 

 nem tudja/nem válaszol 

  

5. Más ELTE-s karokra vonatkozó tapasztalatok         
A kérdőív ötödik szakaszában a többi ELTE-s karra vonatkozó tapasztalataidra, véleményedre vagyunk kíváncsiak. 

 

31. Mennyire ismered az ELTE-s karokat? A saját karodat hagyd ki! 

 

          egyáltalán                alaposan            nem válaszol 

          nem ismerem               ismerem  

1 2 3 4 5 6 

ÁJK (Állam- és Jogtudományi Kar)            

BGGyK (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)           

BTK (Bölcsészettudományi Kar)             

IK (Informatikai Kar)              

PPK (Pedagógiai és Pszichológiai Kar)            

TÓK (Tanító és Óvóképző Kar)             

TÁTK (Társadalomtudományi Kar)            

TTK (Természettudományi Kar)             
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32. Mi az a három szó, szókapcsolat, amivel leginkább jellemeznéd az ELTE-s karokat?  Ha nem ismered a kart, vagy 
nem akarsz válaszolni, akkor ne adj meg szavakat. Bármit lehet mondani. Saját karodat hagyd ki. 

ÁJK (Állam- és Jogtudományi Kar)           

BGGyK (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)          

BTK (Bölcsészettudományi Kar)            

IK (Informatikai Kar)             

PPK (Pedagógiai és Pszichológiai Kar)           

TÓK (Tanító és Óvóképző Kar)            

TÁTK (Társadalomtudományi Kar)           

TTK (Természettudományi Kar)            

 

33. Jártál már a többi kar épületeiben? Ha igen, akkor milyen sűrűn? Saját karodat hagyd ki. 

                          soha        hetente          hetente        havonta       ritkábban,       nem tudja/  

                                  többször                       mint havonta   nem válaszol 

ÁJK (Állam- és Jogtudományi Kar)            

BGGyK (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)           

BTK (Bölcsészettudományi Kar)             

IK (Informatikai Kar)              

PPK (Pedagógiai és Pszichológiai Kar)            

TÓK (Tanító és Óvóképző Kar)             

TÁTK (Társadalomtudományi Kar)            

TTK (Természettudományi Kar)             

 

 

 

34. Vettél már fel teljes egyetemi kurzust más karon? Ha igen, akkor hányszor? 

Ha nem ismeri, vagy nem akar válaszolni, akkor hagyja üresen! 

nem,   igen,  igen,   nem tudja/ 

soha  egyszer  többször   nem válaszol 

ÁJK (Állam- és Jogtudományi Kar)            

BGGyK (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)           

BTK (Bölcsészettudományi Kar)             

IK (Informatikai Kar)              

PPK (Pedagógiai és Pszichológiai Kar)            

TÓK (Tanító és Óvóképző Kar)             

TÁTK (Társadalomtudományi Kar)            

TTK (Természettudományi Kar)             

 

35. Jártál már a többi ELTE-s karon egyetemi előadáson? Ha igen, akkor milyen sűrűn? 
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Ha nem ismeri, vagy nem akar válaszolni, akkor hagyja üresen! 

nem,         igen,      igen,    igen,     nem tudja/ 

        soha         egyszer     néhányszor  rendszeresen   nem válaszol 

ÁJK (Állam- és Jogtudományi Kar)            

BGGyK (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)           

BTK (Bölcsészettudományi Kar)             

IK (Informatikai Kar)              

PPK (Pedagógiai és Pszichológiai Kar)            

TÓK (Tanító és Óvóképző Kar)             

TÁTK (Társadalomtudományi Kar)            

TTK (Természettudományi Kar)             

 

36. Vettél már részt más kar programján? Ha igen, akkor min? 

Ha nem ismeri, vagy nem akar válaszolni, akkor hagyja üresen! 

 

         soha    igen       

ÁJK (Állam- és Jogtudományi Kar)     éspedig:      

BGGyK (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)    éspedig:      

BTK (Bölcsészettudományi Kar)      éspedig:      

IK (Informatikai Kar)       éspedig:      

PPK (Pedagógiai és Pszichológiai Kar)     éspedig:      

TÓK (Tanító és Óvóképző Kar)      éspedig:      

TÁTK (Társadalomtudományi Kar)     éspedig:      

TTK (Természettudományi Kar)      éspedig:      

 

37. Van-e barátod/ismerősöd más karokon? Ha igen, mennyi? 

 

  nincs     igen,    igen,      nem tudja/ 
            egy/néhány      több is                nem válaszol 

ÁJK (Állam- és Jogtudományi Kar)            

BGGyK (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)           

BTK (Bölcsészettudományi Kar)             

IK (Informatikai Kar)              

PPK (Pedagógiai és Pszichológiai Kar)            

TÓK (Tanító és Óvóképző Kar)             

TÁTK (Társadalomtudományi Kar)            

TTK (Természettudományi Kar)             
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6. Más egyetemre vonatkozó tapasztalatok         
A kérdőív utolsó szakaszában az ELTE-n kívüli magyarországi egyetemekre vonatkozó tapasztalataidra, véleményedre 
vagyunk kíváncsiak. 

 

38. Vettél már fel teljes felsőoktatási kurzust másik felsőoktatási intézményben jelenlegi tanulmányaid során? Ha igen, 
hol, mit? 

 nem 

 igen, éspedig:       

         

         

 

39. Vettél már részt egyetemi előadáson másik felsőoktatási intézményben jelenlegi tanulmányaid során? Ha igen, hol, 
min? 

 nem 

 igen, éspedig:       

         

         

 

40. Vettél már részt másik felsőoktatási intézmény valamilyen programján jelenlegi tanulmányaid során? Ha igen, hol, 
min? 

 nem 

 igen, éspedig:       

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.  Oktatói kérdőív 
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ELTE oktatói, kutatói felmérés 

Tisztelt Oktató, Kutató!  Jelen kutatás célja, hogy felmérje az ELTE oktatóinak és kutatóinak egyetemről kialakult képét, 

véleményét. A kutatás az ELTE Szolgáltató Központ támogatásával valósul meg.  A kitöltés anonim és önkéntes, 

bármelyik kérdés kihagyható.  A kérdőív eredményeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kezeljük, és kizárólag tudományos célokra használjuk fel.  Amennyiben kérdése van 

a kérdőívvel kapcsolatban, kérjük, írjon a jancsotamas@tgf.elte.hu email címre. 

 

1. oldal - Személyes adatok 

A kérdőív első szakaszában a személyes adatok felvétele szerepel, azért, hogy ezeket a tényezőket figyelembe tudjuk 

venni majd az eredmények értékelésénél. A kérdőív kitöltése ettől függetlenül természetesen anonim. 

1. Hány éves Ön?       Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 30-nál fiatalabb         30-40         41-50         51-60         61-70         70-nél idősebb 

2. Kérjük adja meg a nemét:       Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 férfi      nő 

3. Teljes állású alkalmazott az ELTE-n?       Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 igen 

 nem, 50 %-os, vagy annál nagyobb arányban dolgozom az ELTE-n 

 nem, kevesebb, mint 50 %-os arányban dolgozom az ELTE-n 

4. Végez Ön oktatási tevékenységet az ELTE-n? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 igen        nem, kizárólag kutató tevékenységet végzek 

5. Mióta az ELTE oktatója/kutatója? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 kevesebb, mint 5 éve      5-10 éve      11-20 éve      21-30 éve      több, mint 30 éve 

6. Volt Ön hallgatója az ELTE-nek? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 Igen     Nem 

7. Melyik ELTE karon dolgozik? Ha több karon is dolgozik, akkor azt adja meg itt, amelyiket fő 

munkaadójának tekinti. 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) 

 Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (BGGyK) 

 Bölcsészettudományi Kar (BTK) 

 Informatikai Kar (IK) 

 Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK) 

 Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK) 

 Társadalomtudományi Kar (TáTK) 

 Természettudományi Kar (TTK) 

8. Melyik településen végzi Ön az egyetemi munkáját? 

Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Budapest      Szombathely     Egyéb: _______________________  
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2. oldal - Személyes adatok 

9. Oktat Ön más ELTE karon is? Ha igen, akkor melyiken? 

Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Nem 

 Igen, Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) 

 Igen, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (BGGyK) 

 Igen, Bölcsészettudományi Kar (BTK) 

 Igen, Informatikai Kar (IK) 

 Igen, Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK) 

 Igen, Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK) 

 Igen, Társadalomtudományi Kar (TáTK) 

 Igen, Természettudományi Kar (TTK) 

10. Végez, vagy végzett valamilyen intézményvezetési tevékenységet az ELTE-n, vagy részt vesz/vett 

egyetemi bizottságban? 

Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Nem 

 Igen, Egyetemi szintű vezető, Szenátus, Egyetemi karközi bizottság 

 Igen, Kari vezető, Kari Tanács, Kari bizottság 

 Igen, Intézeti vezető, Intézeti Tanács, Intézeti szintű bizottság 

3. oldal - ELTE-vel kapcsolatos tapasztalatok 

A kérdőív második szakaszában az ELTE-vel kapcsolatos tapasztalataira vagyunk kíváncsiak. 

11. Mi az a három szó, szókapcsolat, amivel leginkább jellemezné az ELTE-t? 

Kérjük, az egyes kifejezéseket vesszővel válassza el! 

 ________________________________________________________  

12. Mi az a három szó, szókapcsolat, amivel leginkább jellemezné saját egyetemi karát? 

Kérjük, az egyes kifejezéseket vesszővel válassza el! 

 ________________________________________________________  

13. Mennyire játszanak fontos szerepet az Ön oktatási és kutatási szakmai kapcsolatrendszerében a 

következők? 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
egyáltalán 
nem fontos 

(1) 
(2) (3) (4) (5) 

nagyon 
fontos (6) 

nem 
tudja 

Saját tanszéken belüli kapcsolatok        

Egyetemi intézeten belüli kapcsolatok (saját 

tanszéken kívül) 
       

Saját karon belüli kapcsolatok (saját intézeten kívül)        

ELTE-n belüli kapcsolatok (saját karon kívül)        

Más magyarországi egyetemekkel való kapcsolatok        

Magyar Tudományos Akadémiával, más állami 

kutatóintézetekkel való kapcsolatok 
       

Külföldi egyetemekkel/kutatóintézetekkel való 

kapcsolatok 
       

Vállalati szférával való kapcsolatok        
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14. Mennyire fontosak az Ön számára a következő identitásai? Mennyire szorosan kötődik a 

következőkhöz? 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
egyáltalán 
nem fontos 

(1) 
(2) (3) (4) (5) 

nagyon 
fontos (6) 

nem 
tudja 

Európai identitása        

Nemzeti identitása        

Lakóhelyéhez, településéhez kötődő identitása        

ELTE-s identitása        

Kari identitása        

Intézeti identitása        

Tanszékéhez kötődő identitása        

Bővebb tudományterületéhez kötődő identitása 

(pl. biológia, történettudomány) 
       

Szűkebb szakterületéhez kötődő identitása (pl. 

immunológia, művelődéstörténet) 
       

4. oldal - Más ELTE-s karokra vonatkozó tapasztalatok 

A kérdőív harmadik szakaszában a többi ELTE-s karra vonatkozó tapasztalataira, véleményére vagyunk 

kíváncsiak. 

15. Mennyire ismeri az ELTE-s karokat? 

Kérjük, saját karát ne értékelje!  Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
egyáltalán nem 

ismerem (1) 
(2) (3) (4) (5) 

nagyon jól 
ismerem (6) 

Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK)       

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

(BGGyK) 
      

Bölcsészettudományi Kar (BTK)       

Informatikai Kar (IK)       

Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK)       

Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK)       

Társadalomtudományi Kar (TáTK)       

Természettudományi Kar (TTK)       

16. Járt már a többi kar valamelyik épületében? Ha igen, akkor milyen sűrűn? 

Kérjük, saját karát ne értékelje!  Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 nem, soha 
ritkábban, 

mint havonta 
havonta hetente 

hetente 
többször 

nem tudja 

Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK)       

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Kar (BGGyK) 
      

Bölcsészettudományi Kar (BTK)       

Informatikai Kar (IK)       

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

(PPK) 
      

Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK)       

Társadalomtudományi Kar (TáTK)       

Természettudományi Kar (TTK)       
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5. oldal - Mi az a három szó, szókapcsolat, amivel leginkább 
jellemezné az ELTE-s karokat? 

Kérjük, hogy saját karát ne értékelje, és az egyes kifejezéseket vesszővel válassza el! 

17. Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) 

 ______________________________________________________________  

18. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (BGGyK) 

 ______________________________________________________________  

19. Bölcsészettudományi Kar (BTK) 

 ______________________________________________________________  

20. Informatikai Kar (IK) 

 ______________________________________________________________  

21. Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK) 

 ______________________________________________________________  

22. Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK) 

 ______________________________________________________________  

23. Társadalomtudományi Kar (TáTK) 

 ______________________________________________________________  

24. Természettudományi Kar (TTK) 

 ________________________________________________________  

6. oldal - Más ELTE-s karokra vonatkozó tapasztalatok 

A kérdőív harmadik szakaszában a többi ELTE-s karra vonatkozó tapasztalataira, véleményére vagyunk 

kíváncsiak. 

25. Mennyire ért egyet az egyes karok esetében a következő állítással: Földrajzilag távol van a saját 

karomtól a kar. 

Kérjük, saját karát ne értékelje!  Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
egyáltalán 
nem értek 
egyet (1) 

(2) (3) (4) (5) 
teljes mértékig 
egyetértek (6) 

nem tudja 

Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK)        

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Kar (BGGyK) 
       

Bölcsészettudományi Kar (BTK)        

Informatikai Kar (IK)        

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

(PPK) 
       

Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK)        

Társadalomtudományi Kar (TáTK)        

Természettudományi Kar (TTK)        

Savaria Egyetemi Központ - 

Szombathely 
       

 

26. Mennyire ért egyet az egyes karok esetében a következő állítással: Saját tudományterületemhez 

közel állnak a karon oktatott tudományterületek. 

Kérjük, saját karát ne értékelje!  Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 
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egyáltalán 
nem értek 
egyet (1) 

(2) (3) (4) (5) 
teljes mértékig 
egyetértek (6) 

nem tudja 

Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK)        

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Kar (BGGyK) 
       

Bölcsészettudományi Kar (BTK)        

Informatikai Kar (IK)        

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

(PPK) 
       

Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK)        

Társadalomtudományi Kar (TáTK)        

Természettudományi Kar (TTK)        

Savaria Egyetemi Központ - 

Szombathely 
       

27. Mennyire ért egyet az egyes karok esetében a következő állítással: Magas szakmai színvonalú a 

karon folyó munka. 

Kérjük, saját karát ne értékelje!  Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
egyáltalán 
nem értek 
egyet (1) 

(2) (3) (4) (5) 
teljes mértékig 
egyetértek (6) 

nem tudja 

Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK)        

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Kar (BGGyK) 
       

Bölcsészettudományi Kar (BTK)        

Informatikai Kar (IK)        

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

(PPK) 
       

Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK)        

Társadalomtudományi Kar (TáTK)        

Természettudományi Kar (TTK)        

Savaria Egyetemi Központ - 

Szombathely 
       

28. Mennyire ért egyet az egyes karok esetében a következő állítással: Sok ismerősöm van a karon. 

Kérjük, saját karát ne értékelje!  Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
egyáltalán 
nem értek 
egyet (1) 

(2) (3) (4) (5) 
teljes mértékig 
egyetértek (6) 

nem tudja 

Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK)        

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Kar (BGGyK) 
       

Bölcsészettudományi Kar (BTK)        

Informatikai Kar (IK)        

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

(PPK) 
       

Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK)        

Társadalomtudományi Kar (TáTK)        

Természettudományi Kar (TTK)        

Savaria Egyetemi Központ - 

Szombathely 
       

7. oldal - Köszönjük, hogy időt szakított a kérdőív kitöltésére! 
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9. Összefoglaló 

Doktori értekezésemben az Eötvös Loránd Tudományegyetem belső kapcsolatrendszerét, 

és az ezt meghatározó elemeket vizsgáltam. ELTE a tudás közössége – így hangzik az egyetem 

egyik sokat használt jelmondata. Ezt olvasva felmerülhet a kérdés, hogy vajon mennyivel több 

ez a közösség az egyetem nyolc karának összegénél. Ez volt az a központi kérdés, amire 

kerestem a választ a disszertáció megírása során. 

A munkám elméleti keretében áttekintettem a kapcsolódó szakirodalmi előzményeket. 

Maga a disszertáció véleményem szerint az oktatásföldrajzon belül leginkább a 

miliővizsgálatok közé sorolható. Fontos eredménynek tartom, hogy számos olyan korábbi 

kutatásra hívhattam fel a figyelmet, amikről a tudományos közösség megfeledkezett az utóbbi 

időben. Törekedtem rá, hogy újszerű megközelítést alkalmazzak, a földrajzos kiindulási alap 

ellenére fontos volt számomra az interdiszciplináris szemlélet is. Ez kiemelt jelentőségű volt 

nem csak a más tudományterületek eredményeinek, módszereinek felhasználása miatt, de maga 

a vizsgált jelenség, az egyetemen belüli kapcsolati rendszerek is felfoghatók úgy, mint 

interdiszciplináris együttműködések. Ehhez tartozott például a szociológiai, 

szociálpszichológiai, környezetpszichológiai kapcsolódó gondolatvilágának felhasználása is. A 

mentális térképezés módszerét is alkalmaztam, amit egy jelentős térbeli kiterjedéssel 

rendelkező intézmény belső kapcsolatrendszerének megismerésére még nem használtak 

hazánkban. 

A disszertáció két kérdőíves vizsgálatra épül, amiket az ELTE hallgatói valamint oktatói-

kutatói körében végeztem el. Ezek alapján számos új, eddig kevésbé hangsúlyosan vizsgált 

kérdésre hívhattam fel a figyelmet az egyetemek működésével kapcsolatban. 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy számos szempontból gyengék a kapcsolatok 

az egyetemen belül, különösen igaz ez a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karra és a Tanító- és 

Óvóképző Karra. Ennek az ELTE-hez később csatlakozott két karnak működése lehetőséget 

teremtett arra is, hogy az egyetemi integrációk hatásait is megvizsgáljam a dolgozatban. A 

hallgatók egyetemi identitása erős, azonban az oktatói felmérés a bürokrácia és a pénzhiány 

komoly problémáira is felhívta a figyelmet. Az eredmények közül még kiemelhető az, hogy 

számos kapcsolatban súlyos konfliktusok rajzolódnak ki az egyetemen belül. Ezek közül 

kiemelhető a hallgatók között az Állam- és Jogtudományi Karral kapcsolatos negatív vélemény, 

ami ráadásul a mélyebb ismeretekkel párhuzamosan rosszabbodik. Az oktatók között pedig 

megemlíthető a súlyos konfliktus a természettudósok és bölcsészek részéről a Pedagógiai és 

Pszichológiai karral szemben. 
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10. Summary 

My PhD dissertation deals with the internal relationships within Eötvös Loránd University. 

Eötvös University – a community of knowledge. This motto of Eötvös University, has been 

used a lot in recent years. The question could arise, what kind of community is it really? Is the 

ELTE community more than just a single sum of the eight independent faculties? This was the 

central question I was looking for when writing the dissertation. 

In the theoretical part of my work, I reviewed the related academic literature. In my opinion, 

the dissertation itself is best placed within the field of geography of education. I used the 

university local milieus theory. It is an important achievement of the work to call attention to 

some earlier researches that the scientific community has recently forgotten. I prefer a novel 

approach, despite the geographic starting point, the interdisciplinary approach was important to 

me. This was important not only because of the use of the results and methods of other 

disciplines, but the phenomenon itself - the relationships within the university - can be 

perceived as interdisciplinary collaborations. This included for example the use of sociological, 

social psychological, environmental psychology related thoughts. I used the mental mapping 

method as well, which has not yet been used in Hungary for the investigation of an institution 

with significant spatial dimensions. 

The dissertation is based on two questionnaire surveys conducted by students and members 

of the university staff of ELTE. Based on these I had the opportunity to call attention to a 

number of new, less stressed questions about the functioning of universities. 

Based on the results, it can be concluded that relations in the university are weak in many 

ways, this is especially true for the Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education and the Faculty 

of Primary and Pre-School Education and the other part of the university. The operation of these 

two faculties that later joined ELTE also made it possible to examine the effects of university 

integration in the dissertation. The student’s identity is strong, but the staff survey shed light on 

the serious problems of bureaucracy and lack of money. Among the results, it can be highlighted 

that serious conflicts are existing within the university in many contexts. One can highlight the 

negative opinion of the students about the Faculty of Law, which actually worsens with deeper 

knowledge. Among the university staff we can mention the serious conflict between the Faculty 

of Science and Faculty of Education and Psychology, and between the Faculty of Humanities 

and Faculty of Education and Psychology. 

 




