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1. Bevezetés: a kutatás előzményei és célja 
 

A külföldről Magyarország felé irányuló migrációt és trendjeit, a tartósan Magyarországon 
tartózkodó külföldi állampolgárokkal kapcsolatos jelenségeket már több dimenzió mentén 
vizsgálták, elemezték és számszerűsítették a szakértők. E kutatások általában a teljes, 
tartósan vagy ideiglenesen Magyarországon élő külföldi, harmadik országbeli populációt 
vizsgálták. Külön a diákokkal csak kevés tanulmány foglalkozott.  

Utóbbi kérdéskörhöz kíván csatlakozni kutatásunk, mely fókuszában a harmadik országokból 
Magyarországra érkező (vagy itt született) egyetemi hallgatók állnak.  

A kutatás a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap által támogatást nyert a „Munkaerő-
piaci és integrációt segítő szolgáltatások felsőoktatásban tanuló migránsoknak” című, MMIA-
2.2.3-2015-00003 azonosító számú projektje keretében valósult meg (a projekt fő célja a 
magyarországi felsőfokú képzési intézményben tanuló, harmadik országbeli állampolgárok 
munkaerő-piaci és társadalmi integrációját segítő készségfejlesztő és tanácsadó program 
megvalósítása komplex szolgáltatáscsomag biztosításával). 

A kutatás azzal a céllal jött létre, hogy – adott keretek között – a hazai felsőoktatási 
intézményekben tanuló harmadik országbeli hallgatók esetében feltárja  

 az ideérkezésük, Magyarország választásának mozgatórugóit; 
 hogy milyen szolgáltatásban részesülnek az egyetemeken, ahová járnak; 
 hogy mennyiben jelenik meg esetükben a magyar nyelv használata; 
 hogy milyen környezetben, kikkel laknak együtt; 
 hogy miként van lehetőségük diákmunkát végezni. 

 

A kutatás céljaiban lefektetetteket kombinált módszertannal terveztük megvalósítani, a 
kutatási téma és a célcsoportok sajátosságaihoz való illeszkedés igénye miatt. A kutatási 
témához való illeszkedés azt jelentette, hogy a kvalitatív és kvantitatív kutatási módszereket 
együttesen alkalmaztuk: egyes témakörök mélyebb körbejárása esetén a kvalitatív technikák 
bizonyultak hatékonyabbnak, a kvantitatív technika pedig abban segített, hogy a harmadik 
országbeli diákok motivációs-integrációs helyzetének egy-egy jól körülhatárolható, jól 
konceptualizált kérdésére számszerű választ adjon. A célcsoportok sajátosságaihoz való 
illeszkedés azt jelentette, hogy olyan kutatási módszereket választottunk, melyek nem 
idegenek számukra, és adott szituációban oldottan, hatékonyan képesek adatot szolgáltatni.  

Mindezek alapján a kombinált kutatás négy pillére a következő volt: 

 Adat-másodelemzéssel a harmadik országbeli hallgatók számszerűsítése, 
megoszlásainak bemutatása (desk research).  

 Kvalitatív, félig strukturált szakmai interjúk a célcsoport helyzetére az egyetemi 
struktúrából rálátó szakemberekkel. 

 Kvalitatív, félig strukturált interjúk a célcsoport tagjaival. 
 Kvantitatív online önkitöltő kérdőíves adatfelvétel harmadik országbeli hallgatókkal.  

 

A következő oldalakon e kutatás eredményeit kívánjuk bemutatni. Elsőként képet kívánunk 
nyújtani a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi diákok számáról, származási 
országáról. Majd a fenti kérdésköröket tárjuk fel szakmai interjúk, kvantitatív kismintás 
mérésünk, és a célcsoport tagjai körében lefolytatott kvalitatív interjúk tükrében.1  

                                                           
1
 A különböző kutatási fázisok eredményeinek értelmezéséhez fontos módszertanilag előrebocsájtanunk, hogy 

célcsoporttal készített interjúk esetében a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasai felülreprezentáltak, míg a 
kvantitatív mérésben csupán a minta felét adják.  
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2. Vezetői összefoglaló 
 

A harmadik országbeli hallgatókkal kapcsolatos kutatásunk azzal a szándékkal valósult meg, 
hogy egyfelől a vizsgált területen mutatkozó ismeret-űrt valamelyest csökkentsük, illetve 
muníciót szolgáltassunk a felsőoktatásban tanuló migráns hallgatók beilleszkedését 
támogató programokhoz.  

A kutatás több részfolyamatot takart: egyfelől számszerűsítettük a harmadik országbeli 
hallgatókat adat-másodelemzéssel, másfelől kvalitatív (5 darab szakmai interjú, és 10 darab 
a célcsoport tagjaival lefolytatott interjú) és kismintás kvantitatív (N=221, online kutatás) 
mérésekkel próbáltuk a (budapesti) célcsoport jellemzőit feltárni.  

 

A harmadik országbeli hallgatók száma 

A felsőoktatásban a 2017/2018-as tanév első félévében, a FIR statisztika alapján, 32 300 
nem magyar, illetve kettős állampolgárságú hallgató tanult Magyarországon, arányuk először 
haladta meg a felsőoktatási hallgatók 10 százalékát. 

A 32 ezer külföldi diák több mint hattizede nem az Európai Unió valamely országából 
származik, a számuk 20 803 fő volt az őszi félév elején.  

A magyar felsőoktatásban tanuló külföldi hallgatók száma 2010-11-es tanév óta 2017 őszére 
nagyjából megkétszereződött. E nagyarányú elmozdulás mögött a harmadik országbeli 
hallgatók kontingensének 2012 őszétől tartó jelentős növekedése áll – évente nagyjából 20 
százalékos, mely növekedésben igen jelentős faktort jelent a Stipendium Hungaricum 
ösztöndíjprogram, a különböző államközi egyezmények és a költségtérítéses helyek 
népszerűsödése.  

A harmadik országbeli hallgatók körében a legnagyobb súllyal a kínai diákok vannak jelen, 
számuk meghaladta a 2 ezer főt, ami a 2010-es érték majd nyolcszorosa. A második 
legnépesebb csoportot a szerbiaiak (1931 fő), a harmadikat pedig az iráni hallgatók 
képviselik (1878 fő). Rajtuk kívül még Ukrajna, Norvégia, Törökország és Nigéria ad ezer 
főnél több tanulót. 

A legtöbb harmadik országbeli hallgató három vidéki egyetemen koncentrálódik: a Debreceni 
Egyetemen (20%), a Szegedi Tudományegyetemen (13%) és a Pécsi Tudományegyetemen 
(12%). A budapesti felsőoktatási intézményeket együttesen nagyjából ugyanannyi harmadik 
országbeli hallgató látogatja mint a három vidéki egyetemet, közülük a legtöbben az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemre (8,5%), a Semmelweis Egyetemre (7%), a Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemre (6%); illetve a Corvinusra (5,5%) járnak. 

 

A magyar felsőoktatás választása 

A magyar felsőoktatást a legtöbb harmadik országbeli diák a kétoldalú, országok közötti 
egyezményeknek, szerződéseknek, a kedvező ösztöndíj-lehetőségeknek, a megfelelő 
képzés megtalálásának, a különböző baráti-ismerősi és egyetemi ajánlásoknak 
köszönhetően választották. 

A diákokkal készült interjúk alapján úgy tűnik, hogy a Stipendiumos hallgatók nem 
Magyarországot választották, hanem az ösztöndíj révén találtak a magyarországi 
egyetemükre. A hazájukból elvágyódók motivációi között szerepel a máshol élni, a 
szabadabban élni, a szülőktől függetlenül élni, valamint a családi és egyéb érzelmileg nehéz 
helyzetekből való kiszakadás lehetősége is. 
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A tanulmányaikat saját forrásból finanszírozó diákok esetében nagyobb szerep jut a 
mérlegelésnek: elsősorban a tanulmányok (beleértve az itt tartózkodás költségét) ár-
értékaránya mentén hozzák meg a magyarországi továbbtanulás melletti döntést.  

 

A magyar nyelv tanulása 

A válaszadók 70 százaléka részt vett már valamilyen magyar nyelvi képzésen, tanfolyamon.  

A nyelvi képzések elsődleges helye a válaszadó fogadóintézménye – a magyar nyelvet 
tanulók 80 százaléka esetében.  

Mind a kvantitatív, mind a kvalitatív mérés tapasztalatai szerint a magyar nyelvtanulás 
mögötti motivációk között elsősorban az a felismerés áll, hogy Magyarországon nem lehet 
boldogulni magyar nyelv nélkül. Attól függően, hogy ki milyen hosszú távon fűzi össze 
jövőbeli terveit az országgal, annak megfelelően fordítja erőforrásait a magyar nyelv 
elsajátítására. A legerősebb motiváció azoknál a hallgatóknál tapasztalható, akik az egyetem 
elvégzése után (is) magyarországi munkavállalásban gondolkodnak. 

 

Budapesti lakóhely 

A mintába került legtöbb harmadik országbeli kollégiumban vagy albérletben él együtt más 
országokból származó diákokkal vagy magyar és egyéb országbeliekkel vegyesen.  

Az interjúk tapasztalata alapján, a külföldi diákok elhelyezése céljából az egyetemek 
bővítették korábbi kollégiumi infrastruktúrájukat. Ennek hatására az újonnan bevont 
elhelyezési formák sokszor a külföldi és magyar hallgatók egymástól elkülönített 
elszállásolásával jártak/járnak.  

A külföldi diákok lakhatással kapcsolatos félelmei között szerepelt többek között a koedukált 
elhelyezés, ami a muszlim lányoknál váltott ki bizonytalanságot. 

Az érintett kollégiumok városi térben való elhelyezkedését tekintve a kérdezettek szinte 
kivétel nélkül elégedettek voltak. Rövid idő alatt praktikusnak és szerethetőnek érezték az új 
otthonukat. 

Az elmondottak alapján, a szobán két-három szobatárssal való osztozkodás nagy 
alkalmazkodást kíván mindenkitől, és még ideális esetben is „elfáradnak” az együttélésben a 
szobatársak, ami a kérdezettek többségénél a kollégiumból való kiköltözéssel, a saját 
albérletbe költözéssel jár(t). 

A szakmai interjúk során is érintett kérdés kapcsán, több forrásból is elhangzott, hogy nincs 
jó gyakorlat a kulturálisan sokszínű hallgatói kör elhelyezésére. Számtalan interkulturális 
konfliktusról számoltak be a külföldi diákokkal foglalkozó interjúalanyok, és annak a 
meggyőződésüknek adtak hangot, hogy nagyon sok szempont van, amit figyelembe kell 
venni az elhelyezés kialakításakor. 

 

A hallgatók egyetemi támogatása 

A megkérdezettek mintegy fele érzi úgy, hogy felsőoktatási intézménye a külföldi hallgatókra 
szabottan nyújt segítséget az egyetemi és a mindennapi élet különböző területein.  

Az interjúk alapján az látszik, hogy a hallgatók általában elégedettek az egyetemtől kapott 
segítséggel mind a hivatalos ügyintézés, mind az egyetemi beilleszkedés vonatkozásában. 
Többen kiemelték a származási országból való elindulás előtti online információ és 
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ügyintézés jelentőségét. A kevésbé elégedettek azt nehezményezték, hogy az 
ügyintézéshez vagy nem kaptak elégséges és könnyen érthető információt, vagy az 
információ nem jutott el hozzájuk időben. 

A szakértők elmondása szerint az egyetemek alkalmazkodni kényszerültek a megnövekedett 
számú és igényű külföldi diák jelenlétéhez. A nemzetközi irodákon folyó tevékenységek 
mellett, a tanulmányi osztályokon is általános, hogy egy-egy munkatárs kifejezetten a külföldi 
hallgatókkal foglalkozik.  

Egyetemi mentorációs lehetőségekről, tevékenységekről az online módon megkérdezettek 
negyede tud, s szinte mindegyikük él is ezen szolgáltatással: kap valamilyen formában 
mentori segítséget. Azonban ez a szolgáltatás csoportos mentorálást takar. 

Az interjúalanyok fele szerint a csoportos mentorálás a kezdeti ügyintézésben és az 
eligazodásban nagy segítséget jelentett. A diákok másik fele pedig vagy nem vette igénybe a 
felkínált szolgáltatást (mások segítettek nekik), vagy elégedetlen volt azzal kapcsolatban, 
mert vagy nem tudott mentorprogram létezéséről az intézményükben, vagy a létezéséről 
ugyan tudott, de a mentorálást mégsem sikerült igénybe vennie.  

Az interjúk alapján, majdnem minden egyetem kínál a hallgatóknak kulturális és szabadidős 
programokat, továbbá szemeszterenként egy-egy kisebb országon belüli utazást. Azonban a 
legtöbbször visszatérő észrevétel, hogy nemcsak a hivatalos egyetemi képzésben, de a 
szabadidős tevékenységekben is van egyfajta tendencia, miszerint a külföldi hallgatók a 
magyar diákoktól elszigetelve vesznek részt a programokon. 

 

Diákmunka 

A mintába került kérdezettek mintegy ötöde számolt be arról, hogy tanulmányai mellett végez 
valamilyen munkát. Az esetek túlnyomó részében úgy érzik a kérdezettek, hogy az általuk 
végzett munka kapcsolódik felsőoktatási tanulmányaikhoz. 

Az öt különböző felsőoktatási intézményt látogató interjúalanyaink egyike sem kapott 
anyaintézményében segítséget a magyar munkaerőpiacon való beilleszkedéshez, noha 
többségüknek voltak, vannak ilyen aspirációi.  

Ez nem véletlen, ugyanis a szakértői interjúk során megkérdezett egyetemek felében a 
külföldi hallgatók munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz való hozzáférése nem tartozott a 
megfogalmazott célok közé: egyfelől nehogy a diákmunka elvonja őket a tanulástól, másfelől 
a külföldi hallgatók munkavállalásának jogi hátterét nem mindenütt ismerik. 

Többen arról számoltak be, hogy a képzésük kötelező elemét jelentő szakmai gyakorlatot 
sem tudták teljesíteni fogadó cég hiányában. Ezt alátámasztják a szakértői interjúk is, 
szerintük ugyanis a külső cégeknél szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatókat nem fogadják 
kitörő lelkesedéssel, mivel a munkáltatók nem hiszik, hogy megtérül a befektetett energia, 
illetve sok esetben a nyelvi korlátok miatt nem tudnak velük mit kezdeni. 

Az online kutatás válaszadói szerint a magyar munkaerőpiacon, akár diákmunkásként, való 
elhelyezkedés leghátráltatóbb momentuma a magyar nyelv ismeretének hiányos volta (84%). 

További, munkavállalást hátráltató tényezőként említették az interjúalanyok a multinacionális 
cégek magas vagy speciális szakmai elvárásait, valamint azt, hogy az informatikát 
leszámítva más szakterületeken kicsi a kereslet, illetve azt, hogy a külföldi diákok hiányos 
munkaerőpiaci ismeretekkel rendelkeznek. 

Az elhelyezkedési aspirációikban ezzel szemben előnyt jelenthet a más nyelvek ismerete, a 
pozitívabb beállítódás és a külföldi munkatapasztalat.   
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3. A harmadik országbeli hallgatók a felsőoktatási intézményekben – 
makro adatok2 

 

Mielőtt bemutatnánk saját kutatási eredményeinket, nagyon fontos, hogy számosságuk, 
származásuk tekintetében el tudjuk helyezni a harmadik országbeli hallgatókat a magyar 
felsőoktatási rendszerben. 

A hallgatók tekintetében a legátfogóbb általános statisztikai leírást a Felsőoktatási 
Információs Rendszer (FIR) adatgyűjtéséből nyerhetjük. 

A FIR adatok a feladatellátási helyek kötelező adatszolgáltatásból származnak: adott 
egyetemi félévekhez igazítva. Adatsoraink a jelen és az elmúlt tanévek állapotait rögzítik.  

A felsőoktatásban tehát a 2017/2018-as tanév első félévében, a FIR statisztika alapján, 
32 300 volt a Magyarországon tanuló nem magyar, illetve kettős állampolgárságú hallgatók 
összesített száma, arányuk először haladta meg a felsőoktatási hallgatók 10 százalékát. 

 

1.ábra: Harmadik országbeli hallgatók száma a magyar felsőoktatásban,  
2017/2018-as tanév, október 

 

 
FORRÁS: FIR OSAP 

 

A 32 ezer külföldi diák több mint hattizede nem az Európai Unió valamely országából 
származik, a számuk 20 803 fő volt az őszi félév elején.  

A számosság kapcsán fontos megjegyeznünk, hogy a közel 21 ezer diák mindegyike 
oktatásstatisztikai3 értelemben harmadik országbelinek számít, de a hatályos jogszabályok4 
alapján nem feltétlenül.  

                                                           
2
 A fejezet egyes leírásai, következtetései „az Oktatási Hivatal kezelésében lévő Felsőoktatási Információs 

Rendszer nyilvántartásából származó adatok felhasználásával készültek.” 
3
 Az Oktatási Hivatal által követett módszertan a hallgatók állampolgárságát a megjelentetett statisztikában a 

következő módon kezeli („számítja”): 

− ha a hallgatónak egy állampolgársága van, és az magyar, akkor magyar; 
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Számunkra ez azért fontos, mert a harmadik országból származó hallgatók teljes száma így 
inkább egy közelítő becslésnek felel meg, azaz egy intervallum mentén írható le, mely 
18 500 – 20 800 fő körül szóródhat.5 

Mindezen ismeretek megemlítését fontosnak tartottuk mielőtt adatsorainkat, 
összehasonlításainkat bemutatnánk, ugyanis a leírások során az oktatásstatisztika számait 
fogjuk használni, változtatások nélkül – a korábbi évek viszonylatában is – a megfelelő 
összevethetőség miatt.  

 

3.1. A harmadik országbeli hallgatók számának változása 
 

A magyar felsőoktatásban tanuló külföldi hallgatók száma 2010-11-es tanév óta 2017 őszére 
nagyjából megkétszereződött (közel 16 ezer főről több mint 32 ezerre). E nagyarányú 
elmozdulás mögött a harmadik országbeli hallgatók kontingensének jelentős növekedése áll: 
2012 őszéig még egyforma arányban nőtt az EU-beli és a harmadik országbeli hallgatók 
száma, utána azonban az EU országokból származók esetében stagnálás következett be,6 a 
harmadik országbelieknél viszont meredek emelkedés volt tapasztalható (évente 20 
százalékot meghaladó). 

                                                                                                                                                                                     
− ha egy állampolgársága van, és az nem magyar, akkor a megadott állampolgárság a mérvadó; 

− ha két állampolgársága van, és egyik sem magyar, akkor az elsőnek megadott kerül be a statisztikába; 

− ha két állampolgársága van, egyik magyar és a születési országa Magyarország, akkor az 
állampolgársága magyar; 

− ha a hallgatónak két állampolgársága van, egyik magyar és a születési országa nem Magyarország, 
akkor a statisztikában megjelenített állampolgárság a születési ország (másik állampolgárság). 

A követett módszertan elsődlegesen a Kárpátaljáról, Vajdaságból, Izraelből, Vietnamból származó hallgatók 
állampolgárságának besorolását érintheti: kettős állampolgárságuk esetén, amelyből az egyik magyar, jogilag 
már nem tartoznak a harmadik országból származóak körébe. (Természetesen az Európai Unói tagországaiból 
származó hallgatók esetében is szembesülhetünk az olyan kettős állampolgárság jogi és oktatásstatisztikai 
eltérésével, ahol az egyik a magyar – például Szlovákia, Románia.) 

Ezen felül a harmadik országbeli hallgatók pontos számának meghatározását a következők nehezíthetik még: 

 A FIR statisztikában nem jelenik meg külön a menekültek, oltalmazottak száma (vélhetőleg számuk, 
arányuk nem számottevő). 

 Számos hallgató állampolgársági jogállása évközben változhat (rendszerint változik is, ez a változás 
nem jelenik meg a statisztikában). 

 Előfordul, hogy a harmadik országbeli hallgató jogviszonya évközben – akár ideiglenesen is – 
megszűnik. 

4
 Harmadik országok polgárai mindazok, akik nem az Európai Unió polgárai, akik (Magyarország vagy az Unió) 

külső határai átlépésekor vízumkötelezettség alá esnek, illetve akik ettől a kötelezettségtől mentességet 
élveznek.  

Nem tartoznak a „harmadik országok állampolgára” jogi kategóriába a nemzetközi védelem alatt állók 
(menekültek, oltalmazottak, menekült státuszt kérelmezők) – ők az említett kategóriákba tartoznak; és azok a 
kettős állampolgárok, akiknek az egyik állampolgársága az Európai Unói valamelyik tagállamához köthető. 
(Bővebben lásd: a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény; a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2001. évi XXXIX. törvény.) 
5
 Egy korábbi kutatásunkban, mely a közoktatásban tanuló harmadik országbeliek számát igyekezett 

meghatározni (a KIR statisztika alapján), azt tapasztaltuk, hogy ezen tanulók nagyjából negyede kettős 
állampolgár (melyből az egyik magyar). Azonban ezt az arányosító faktort nem lehet kiterjeszteni a 
felsőoktatásra: más struktúrájú az itt tanuló általános- és középiskolások halmaza, és – ami még fontosabb – 
másként kerülnek a felsőoktatásba a harmadik országbeli hallgatók mint a közoktatásba a hasonló besorolású 
tanulók (előbbiek nagytöbbsége csak a rész- vagy teljes képzésre érkezik, utóbbiak szüleikkel vagy egyik 
szülőjükkel érkeznek az országba, illetve eleve itt születnek). 
6
 Az EU-ból származó diákokat 6 ország dominálja, közülük a német hallgatók jelentik a legnagyobb súlyt (több 

mint 3 ezer fő – ami egyben a legnagyobb külföldi hallgatói kontingens a harmadik országbelieket is ideszámítva). 
A sort folytatva, vélhetőleg magyar anyanyelvűként, 2100 romániai és 1700 szlovákiai diák tanul a honi 
felsőoktatásban. A maradék három jelentős számú hallgatót adó ország Franciaország, Spanyolország és 
Olaszország.  
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A harmadik országbeli hallgatók számának 2,6 szeres növekedése több eredőre is 
visszavezethető: 

- A három nagy vidéki egyetem (kivált az orvosképzési karjaik), a Semmelweis 
Egyetem, és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem jelentősen 
növelte, részben kényszerhelyzetük miatt,7 az angol nyelvű költségtérítéses 
képzésein résztvevő külföldi hallgatók számát – elsődlegesen a Közel- és Távol-
Keleten nagyon hatásosan működő „ügynöki” rendszereiken keresztül. De ez a 
kényszer a legtöbbi magyar felsőoktatási intézményt is jellemezheti.8 

- Különböző kétoldalú államközi egyezményeknek, -szerződéseknek,  
-kapcsolatépítéseknek köszönhetően egyes kitüntetett országokból származó (Távol-
keleti, Közel-keleti, afrikai, Dél- és Közép-amerikai) hallgatók a korábbinál nagyobb 
számban jelentek meg a magyar felsőoktatási képzésekben. Például a brazil 
kormány „Tudomány Határok nélkül” programja keretében 1500-an jöttek 
Magyarországra tanulni 1-2 félévre, elsődlegesen a Budapesti Műszaki Egyetemre.9 
Vagy például a King Abdullah-ösztöndíj keretében Szaúd-Arábiából is sokan érkeztek 
a magyar felsőoktatásba tanulni, de gondolhatunk a Palesztinából érkező fiatalokra 
is.10  

- Norvégia (államközi szerződés alapján) folyamatosan jelentős számú hallgatót küld 
Magyarországra – kizárólag költségtérítéses képzésekre (elsődlegesen orvosira, 
állatorvosira).  

- Bevezetésre került a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2013-ban,11 mellyel a 
2013-2014-es tanévtől kezdve egyre nagyobb számban érkeztek a harmadik 
országbeli hallgatók (a programmal először a Kínából és a Távol-Kelet országaiból, 
továbbá Üzbegisztánból, Kazahsztánból, Türkmenisztánból, egyes arab országokból, 
Európából pedig Macedóniából származók tudtak élni). Az ösztöndíjprogrammal 
legalább 2 évre érkeznek a hallgatók, jelenlegi számuk becslések szerint 6 300 fő (az 
összes itt tanuló harmadik országbeli 30 százalékát teszik ki). Tavaly ősz óta 
nagyobbrészt e program felelős a harmadik országbeli hallgatói szám növekedésért – 
„globális nyitás”. 

- Magyarország a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” stratégia szerint 40 ezerre 
szeretné emelni az itt tanuló külföldi hallgatók arányát. A stratégia – kormányzati 
szándék szerint – elsősorban a tandíjat fizető hallgatókkal számol. 
Másként fogalmazva azt kívánják a stratégia mentén elérni, hogy 2020-ra a hallgatók 
15 százaléka ne magyar állampolgárságú legyen – mint láttuk jelenleg ez az arány 11 

                                                           
7
 A külföldi diákok számának növekedésével párhuzamosan évről-évre csökken a magyar felsőoktatásban 

tanulók száma: az előző évi 287 ezerről 283 ezerre csökkent a hallgatók létszáma 2017/18-as tanév kezdetén – 
ami különösen negatív trendek számít európai összevetésben. A KSH adatai szerint tizenhét év után először 
2015/16-os tanévkor esett 300 ezer alá a hallgatói létszám (295 ezerre), ami tavaly és most tovább csökkent). 

Ha csak a magyar diákokat vesszük, akkor ez a szám, illetve a csökkenés még riasztóbb: 2010/11-es tanév 
kezdetén még 302 ezer magyar állampolgár tanult a felsőoktatásban, 2016/17-re ez lecsökkent 258 ezer főre, 
idénre pedig 251 ezer főre – köszönhetően a megváltozott felsőoktatási stratégiának.  

Mindez egyben azt is indukálja, hogy a kieső hallgatói létszámot, és természetesen az utánuk járó támogatás 
összegét az egyetemeknek valahogy pótolniuk kell. Erre utal, hogy évről-évre százmillió forintokat fordítanak a 
nagyobb egyetemek diákok ügynöki toborzására – költségtérítéses helyeikre. 

http://eduline.hu/felsooktatas/2017/10/7/egyre_tobb_a_kulfoldi_hallgato_L2ZYGL   
8 

Például Kínai hallgatókat keres közbeszerzésen a Dunaújvárosi Egyetem. 

http://eduline.hu/felsooktatas/2017/1/4/Kinai_hallgatokat_keres_kozbeszerzesen_a_Du_PBRGTG  
9
 https://www.bme.hu/hirek/20140716/A_Muegyetem_a%20vilag_elso_ot_kozott_a_brazil_osztondijprogramban  

Fontos megjegyeznünk, hogy e brazil hallgatók nem jelentek, nem jelennek meg teljes létszámukban az 
oktatásstatisztikákban!  
10

 „A palesztin külügyminiszterrel magyar kollégája megállapodott abban, hogy évente 50 palesztin hallgató kap 
tanulmányi ösztöndíjat valamelyik magyar felsőoktatási intézményben.” 

http://eduline.hu/felsooktatas/2016/12/21/Otven_palesztin_egyetemistat_fogad_be_a_kor_RTEIIA 
11

 http://2010-2014.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/felsooktatasert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/stipendium-hungaricum-az-uj-osztondijprogram  

http://eduline.hu/felsooktatas/2017/10/7/egyre_tobb_a_kulfoldi_hallgato_L2ZYGL
http://eduline.hu/felsooktatas/2017/1/4/Kinai_hallgatokat_keres_kozbeszerzesen_a_Du_PBRGTG
https://www.bme.hu/hirek/20140716/A_Muegyetem_a%20vilag_elso_ot_kozott_a_brazil_osztondijprogramban
http://eduline.hu/felsooktatas/2016/12/21/Otven_palesztin_egyetemistat_fogad_be_a_kor_RTEIIA
http://2010-2014.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/felsooktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/stipendium-hungaricum-az-uj-osztondijprogram
http://2010-2014.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/felsooktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/stipendium-hungaricum-az-uj-osztondijprogram
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százalék.12 (A trendeket figyelembe véve ez úgy lenne lehetséges, ha a hallgatói 
összlétszám 270 ezer alá csökkenne, melyből a harmadik országbeli diákok száma 
elérné a 30 ezret, a magyar állampolgárságú hallgatók létszáma pedig nem haladná 
meg a 230 ezer főt sem. Azaz tovább szűkítenék – függetlenül a külföldi hallgatók 
számának emelkedésétől – a magyar állampolgárságúak honi felsőoktatásba való 
bejutási lehetőségeit, az eddigi oktatásstratégiai irányvonalnak megfelelően. 

 
2.ábra: Külföldi hallgatók száma a magyar felsőoktatásban, 2010-201713 

 

 

* A 2017/2018-as tanév októbere esetében becslés. 

FORRÁS: FIR OSAP és Tempus Közalapítvány 

 

 

                                                           
12

 Palkovics László: "Azt szeretnénk, ha 2020-ra a hallgatók 15 százaléka nem magyar állampolgárságú lenne". 

http://eduline.hu/felsooktatas/2016/11/25/Palkovics_elarulta_hany_kulfoldi_hallgatot__GF2ZSZ 
13

 A Tempus Közalapítvány hivatalosan, elérhetően csak 2 tanév (2015/2016-os tanév, és 2016/2017-es tanév) 
esetében strukturáltan, táblázatosan közli, hogy mely országokból mennyi hallgató jött vagy tartózkodott adott 
tanévben Magyarországon Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal. A vagyot azért használjuk, mert nem derül ki a 
táblázatokból, hogy miként veszik számításba a hallgatókat (évenként külön vagy gördülő módon) – az 
ösztöndíjjal legalább 2 évre jönnek a hallgatók. Továbbá meg kell jegyeznünk, hogy az egyes egyetemek 
honlapjain megjelentek és a táblázatok adatai között minimális eltérések mutatkoznak. 

Feloldást jelentene, ha ismeretesek lennének az éves célszámok: hogy mennyi hallgatót kell/lehet felvenni 
összességében a programmal. Valamekkora támpontot adhat, hogy 2013-ban, a program indításakor, Szijjártó 
Péter azt mondta, hogy „Tanévenként mintegy kétezer külföldi hallgatót fogad majd Magyarország a jelenleg már 
itt tanuló külföldi diákok mellett.” 

(http://eduline.hu/felsooktatas/2013/7/8/Ketezer_kulfoldi_hallgatot_fogad_az_orszag_NUPLH6) 

http://eduline.hu/felsooktatas/2016/11/25/Palkovics_elarulta_hany_kulfoldi_hallgatot__GF2ZSZ
http://eduline.hu/felsooktatas/2013/7/8/Ketezer_kulfoldi_hallgatot_fogad_az_orszag_NUPLH6
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3.2. A harmadik országbeli hallgatók megoszlásai  
 

A következőkben bemutatjuk a harmadik országbeli hallgatók megoszlásait különböző 
dimenziók mentén – nem elfelejtve a számosságukkal kapcsolatos korábbi 
megállapításainkat. 

 

3.2.1. Származási országok szerinti megoszlás 
 

Az elmúlt évek során, illetve 2017-ben, a harmadik országbeli hallgatók 145 különböző 
országból érkeztek hosszabb-rövidebb felsőoktatási képzésre, Magyarországra. A majd 21 
ezer diák közel 60 százaléka 10 országból jött. 

Körükben idén ősszel, a legnagyobb súllyal a kínai diákok képviseltették magukat, számuk 
meghaladja a 2 ezer főt (10%-ot tesznek ki az összes harmadik országbeli hallgató 
halmazán belül), ami a 2010-es érték majd nyolcszorosa. A kínai diákok számának 
nagyarányú növekedése a „keleti nyitás”, vélhetőleg külön államközi szerződés, valamint a 
költségtérítéses képzéseken (ügynöki tevékenységnek köszönhetően) való nagyarányú 
megjelenésük következménye.14  

Egészen tavalyig a legnagyobb harmadik országbeli hallgatócsoportot a szerbiai 
(túlnyomórészt vajdasági) diákok adták,15 jelenleg a második legnépesebb csoportot képezik 
(1931 fő, 9%). Számosságuk 2013-2016 között ívelt felfelé a legmeredekebben. 

A harmadik, szintén 9 százalékot kitevő halmazt az iráni hallgatók adják (1878 fő).  
2010-15-ig számuk 1000 fő körül szóródott, az utolsó egy-két évben azonban közel 
megduplázódott. Nagyrészük négy egyetem orvostudományi vagy gyógyszerésztudományi 
karára jár, növekvő számuk vélhetőleg inkább az egyetemek „ügynöki” tevékenységének és 
nem a Stipendium Hungaricum ösztöndíjban való részesülésüknek köszönhető.  

Ezer főt meghaladó hallgatói kontingenst további négy ország ad: Ukrajna (az onnan 
származó diákok aránya stagnálást-csökkenést mutat), Norvégia (kismértékű növekedés az 
évek során), Törökország és Nigéria (jelentősen nőtt e két országból származók aránya, 
különösen 2013 után). 

 

  

                                                           
14

 A magyar közoktatás (általános- és középiskola) különböző szintjein összesen 600-700 kínai származású fiatal 
tanulhat jelenleg. Az éppen végzők/ már végzettek egy jelentős része nem a magyar felsőoktatásban képzeli 
továbbtanulását. Erről bővebben lásd: http://www.szociometrum.hu/wp-content/uploads/2016/10/Harmadik-
orsz%C3%A1gbeli-tanul%C3%B3k-iskolai-beilleszked%C3%A9se.pdf  
15

 Nem ismeretes, hogy mekkora hányaduk rendelkezik kettős állampolgársággal (melyből az egyik magyar), 
amennyiben azt feltételezzük, hogy 25-30 százalékukra ez igaz, akkor már nem ők állnak a sor elején. Mivel erről 
nincs kellő ismeretünk, így KIR statisztika számait kell elfogadnunk, és a sorrendiséget a szerint értelmeznünk. 

http://www.szociometrum.hu/wp-content/uploads/2016/10/Harmadik-orsz%C3%A1gbeli-tanul%C3%B3k-iskolai-beilleszked%C3%A9se.pdf
http://www.szociometrum.hu/wp-content/uploads/2016/10/Harmadik-orsz%C3%A1gbeli-tanul%C3%B3k-iskolai-beilleszked%C3%A9se.pdf
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3. ábra: A 10 legjelentősebb származási ország, 2010-2017 

 

FORRÁS: FIR OSAP 

 

A különböző kétoldalú államközi egyezmények legnagyobb nyertesei – az előbb említett 
Kínán, Nigérián, Törökországon felül: Jordánia, Azerbajdzsán, Pakisztán, Szíria, 
Kazahsztán, Egyiptom, Tunézia, Irak, Grúzia, Algéria, Marokkó, Ghána, Mexikó, Ecuador, 
Palesztina, Dél-Afrikai Unió, Indonézia, Kolumbia, Angola és Nepál. Ezen országokból 2010-
ben még alig képviseltették magukat hallgatók a magyar felsőoktatásban (némelyikük 
esetében 10 főnél kevesebb), 2017-ben pedig már többségüknél meghaladja ez a 
kontingens a 100 főt (különösen Jordánia, Azerbajdzsán, Pakisztán, Szíria, Kazahsztán, 
Egyiptom, Tunézia, Irak, Grúzia esetében igaz ez). 

A jelentősebb harmadik országbeli hallgatói létszámot adó országok közül három olyan van, 
ahonnan évről-évre kevesebb diák érkezik: Izrael, Kanada és Szaúd-Arábia. 
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1.táblázat: Harmadik országbeli hallgatók száma a főbb kibocsájtó országok szerint, 
2010-2017 

 

  

2010/2011-
es tanév, 
október 

2012/2013-
as tanév, 
október 

2015/2016-
os tanév, 
március 

2016/2017-
es tanév, 
október 

2017/2018-
as tanév, 
október 

Kína 265 331 1 168 1 574 2 075 

Szerbia* 1 136 1 465 1 563 1 907 1 931 

Irán 922 1 025 1 040 1 417 1 878 

Ukrajna* 862 1 269 1 019 1 193 1 168 

Törökország 400 583 864 967 1 113 

Norvégia 754 856 999 1 101 1 012 

Nigéria 411 639 1 032 1 031 1 005 

Amerikai Egyesült Államok* 312 456 532 602 652 

Jordánia 9 13 224 309 565 

Izrael* 795 739 606 577 559 

Dél-Korea 207 298 345 421 546 

India 56 83 195 313 506 

Vietnam 210 234 350 430 483 

Azerbajdzsán 18 21 158 343 477 

Pakisztán 19 36 116 222 469 

Japán 187 259 361 407 463 

Szíria 17 24 78 169 431 

Oroszország 151 199 188 277 391 

Kazahsztán 21 39 183 214 332 

Mongólia 52 63 131 228 322 

Egyiptom 18 33 100 190 271 

Tunézia 2 2 106 173 242 

Irak 14 18 102 155 201 

Grúzia 14 19 83 150 186 

Brazília 19 16 394 52 184 

Kanada 193 198 176 182 178 

Algéria 4 8 99 145 155 

Marokkó 7 7 27 78 147 

Ghána 13 25 35 94 145 

Mexikó 8 80 87 108 143 

Szaúd-Arábia 197 226 183 156 135 

Kamerun 63 88 99 125 127 

Ecuador 2 2 53 101 125 

Palesztina (1988 után) 11 20 72 97 124 

Tajvan 50 49 82 104 113 

Kenya 19 25 18 59 104 

Dél-Afrikai Unió 6 4 14 24 101 

Libanon 10 18 60 83 99 

* A harmadik országbeli hallgatók körén belül ezen országok diákjainak számossága, és így aránya is, 
vélhetőleg ennél kisebb lehet a kettős állampolgárságok miatt. 

FORRÁS: FIR OSAP 
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3.2.2. Harmadik országbeli hallgatók az egyes egyetemeken és főiskolákon 
 

A legtöbb harmadik országbeli hallgató három vidéki egyetemen koncentrálódik: a Debreceni 
Egyetemen (20%), a Szegedi Tudományegyetemen (13%) és a Pécsi Tudományegyetemen 
(12%). Ez természetesen összefüggésben van azzal, hogy ez a 3 legnagyobb „ernyő 
egyetem” az országban (többfajta képzést és kart kínálnak, működtetnek, mint más 
felsőoktatási intézmények).  

Mindhárom nagy campus esetében több száz fővel nőtt a harmadik országbeli hallgatók 
száma 2016 ősze óta (4-800 fővel). 

 

4.ábra: A legtöbb harmadik országbeli hallgatót fogadó egyetem, 2016-2017 

 

 

FORRÁS: FIR OSAP 

A budapesti egyetemeken és főiskolákon együttesen nagyjából ugyanannyi harmadik 
országbeli hallgató található meg, mint a három fenti vidéki egyetemen.16 Közülük a 
legtöbben az Eötvös Loránd Tudományegyetemre (8,5% az összes harmadik országbeli 
hallgató halmazán belül; 200 fős növekedés az 1 évvel korábbi értékhez képest), a 
Semmelweis Egyetemre (7%; +50 fő), a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre (6%; 
+400 fő), illetve a Corvinusra (5,5%, +200 fő) járnak.  

                                                           
16

 A Budapest – vidék arány 2017/18-as tanév kezdetén 48-52 százalék volt a harmadik országbeliek 
tekintetében (tehát közel azonos arányban tanulnak vidéken, avagy Budapesten (az EU-ból származók esetében 
ez az arány 67-37 százalék Budapest javára).  
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Összességében az országban 58 olyan felsőoktatási intézmény van, ahol harmadik 
országbeli diákok tanulnak. Ebből 42-ben számuk meghaladja a 10 főt, és 21 azon 
intézmények száma, ahol létszámuk eléri vagy meghaladja a 100 főt.  

 
2.táblázat: Harmadik országbeli hallgatók számossága és aránya a főbb érintett 

felsőoktatási intézményekben, 2017. október 

Intézményi név 

Hallgatók 
száma 

összesen 

Ebből 
külföldi 

összesen  

Ebből 
harmadik 
országbeli 
összesen 

Harmadik 
országbeliek 

aránya az 
egyetem 

hallgatóihoz 
képest 

Harmadik 
országbeliek 

aránya az 
egyetem 
külföldi 

hallgatóinak 
csoportján 

belül 

Arányuk az 
összes 

hazánkban 
tanuló 

harmadik 
országbeliek 

halmazán 
belül 

Debreceni Egyetem 26 771 5 077 4 204 15,7% 82,8% 20,3% 

Szegedi 
Tudományegyetem 

20 706 3 550 2 697 13,0% 76,0% 13,0% 

Pécsi 
Tudományegyetem 

20 075 3 741 2 579 12,8% 68,9% 12,4% 

Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

29 082 2 822 1 755 6,0% 62,2% 8,5% 

Semmelweis Egyetem 10 996 3 442 1 459 13,3% 42,4% 7,0% 

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi 

Egyetem 
22 155 1 827 1 245 5,6% 68,1% 6,0% 

Budapesti Corvinus 
Egyetem 

11 684 1 692 1 143 9,8% 67,6% 5,5% 

Szent István Egyetem 12 400 1 145 835 6,7% 72,9% 4,0% 

Budapesti Metropolitan 
Egyetem 

6 178 955 693 11,2% 72,6% 3,3% 

Budapesti Gazdasági 
Egyetem 

15 481 960 587 3,8% 61,1% 2,8% 

IBS Nemzetközi Üzleti 
Főiskola 

1 387 678 518 37,3% 76,4% 2,5% 

Állatorvostudományi 
Egyetem 

1 982 1 021 294 14,8% 28,8% 1,4% 

Pannon Egyetem 5 951 417 271 4,6% 65,0% 1,3% 

Óbudai Egyetem 11 355 528 269 2,4% 50,9% 1,3% 

Közép-európai 
Egyetem 

477 394 265 55,6% 67,3% 1,3% 

Miskolci Egyetem 9 197 343 257 2,8% 74,9% 1,2% 

Dunaújvárosi Egyetem 1 578 176 162 10,3% 92,0% 0,8% 

Eszterházy Károly 
Egyetem 

7 440 222 144 1,9% 64,9% 0,7% 

Széchenyi István 
Egyetem 

12 281 440 130 1,1% 29,5% 0,6% 

Károli Gáspár 
Református Egyetem 

7 616 335 120 1,6% 35,8% 0,6% 

Kaposvári Egyetem 2 761 136 100 3,6% 73,5% 0,5% 

FORRÁS: FIR OSAP 

E táblázatban felsorolt 21 felsőoktatási intézménybe jár a harmadik országbeli hallgatók 95 
százaléka. 

Van néhány nagyobbnak számító főiskola, illetőleg egyetem, ahol az intézmény nagysága 
ellenére szinte alig található harmadik országbeli hallgató (sőt esetenként más országokból 
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származó sem). Ezek: Neumann János Egyetem, Gál Ferenc Főiskola, Zsigmond Király 
Egyetem, Gábor Dénes Főiskola, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Eötvös József Főiskola, 
Testnevelési Egyetem, Soproni Egyetem.  

Mindössze 6 olyan felsőoktatási intézmény van, ahová nem jár egyetlen harmadik országbeli 
hallgató sem. Ezek mindegyike valamilyen hittudományi, vallási illetve lelkészképző főiskola 
vagy egyetem. 

A Debreceni Egyetem külföldi hallgatóinak 83 százaléka számít harmadik országbelinek. A 
legtöbben Ázsiából iratkoztak be az egyetem valamely karára. A meghatározó, és egyben 
felülreprezentált kibocsájtó országok a következőek: Nigéria (az összes hazánkban tanuló 
nigériai hallgató 65%-a), Irán, Ukrajna, Törökország, Kína, Izrael, Dél-Korea, Japán, 
Jordánia, Vietnam, India, Pakisztán, Egyiptom és Szíria.   

A Szegedi Tudományegyetemen a 2 700 harmadik országbeli hallgató legjelentősebb 
hányadát a szerb származásúak – vajdaságiak – teszik ki (43%). Mellettük 
felülreprezentáltnak számítanak az iráni, a török és az izraeli diákok is. 

A Pécsi Tudományegyetemen a kínai, az iráni (az összes iráni több mint negyede), a norvég, 
a Dél-koreai és a jordániai hallgatók a legszámosabb harmadik országbeli csoportok. 

Az ELTE-n egyik országból származó hallgatói csoport sem számít (különösebben) 
felülreprezentáltnak. Jobbára az országban legszámosabban tartózkodó harmadik 
országbeliek a legmérvadóbbak, különösen a norvég és ukrán származásúak. 

A Semmelweis Egyetemen az iráni, a norvég, valamint az izraeli és a Dél-koreai diákok súlya 
a legmeghatározóbb. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, ahogyan az ELTE-n is 
tapasztalható volt, egyik országból származó hallgatói csoport sem számít jelentősen 
felülreprezentáltnak.  

A Corvinus Egyetemen a kínai és USA-beli diákok alkotják a legszámosabb származási 
csoportokat. 

A Budapesti Metropolitan Egyetemen a török diákok a felülreprezentáltak. 

Az Állatorvostudományi Egyetem esetében egyértelmű a norvég hallgatók dominanciája, a 
Pannon Egyetemen pedig a kínaiaké. 

A Közép-európai Egyetem esetében egyetlen származási országot sem lehet kiemelni. 
Ahogyan az IBS, a Szent István Egyetem, a Budapesti Gazdasági Egyetem, az Óbudai 
Egyetem és a Miskolci Egyetem esetében sem. 

. 
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3.táblázat: Harmadik országbeli hallgatók származásuk szerint a főbb érintett felsőoktatási intézményekben (esetszám), 2017 
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Kína 268 110 364 164 32 128 353 52 99 139 46 
 

115 11 6 10 

Szerbia 11 1163 115 144 30 32 27 141 16 9 18 
 

2 41 9 2 

Irán 421 302 528 86 373 68 10 7 32 3 27 4 3 2 4 
 

Ukrajna 305 11 18 176 28 46 57 77 20 25 21 1 6 26 14 14 

Törökország 138 103 142 93 29 92 35 41 162 18 75 4 9 9 21 10 

Norvégia 31 26 251 186 295 6 15 2 1 
 

19 175 
  

3 
 

Nigéria 643 65 91 23 38 29 4 27 24 4 21 
 

8 4 
 

9 

Amerikai Egyesült Államok 36 23 29 69 55 60 181 5 19 3 9 8 4 1 45 
 

Jordánia 171 36 154 29 2 54 16 25 2 9 3 
 

11 11 1 22 

Izrael 203 109 32 28 156 2 2 2 
 

2 3 12 
  

2 
 

Dél-Korea 119 94 116 24 116 13 9 8 5 7 1 11 1 
 

2 1 

India 145 63 34 46 8 26 14 29 19 13 21 9 7 5 12 25 

Vietnam 169 16 42 38 8 32 33 35 8 33 19 
  

29 1 3 

Azerbajdzsán 78 53 23 49 1 51 53 25 10 51 35 
 

6 5 2 4 

Pakisztán 181 11 56 14 3 40 5 13 33 2 26 1 9 4 10 8 

Japán 105 81 90 32 83 2 12 2 5 5 3 7 
  

1 1 

Szíria 102 42 44 27 11 67 5 23 12 8 4 
 

9 7 1 13 

Oroszország 33 7 32 68 8 17 39 12 27 22 19 1 12 8 20 6 
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Folytatás: Harmadik országbeli hallgatók származásuk szerint a főbb érintett felsőoktatási intézményekben (esetszám), 2017 
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Kazahsztán 37 10 17 39 2 39 16 12 17 31 48 1 3 6 11 11 

Mongólia 44 34 34 34 3 41 31 22 2 24 3 
 

5 17 
 

13 

Egyiptom 121 23 19 7 
 

43 1 9 23 2 9 1 2 4 
 

3 

Tunézia 39 12 23 29 
 

28 3 21 1 29 
  

7 13 
 

7 

Irak 47 14 10 29 5 38 2 16 4 1 1 1 3 5 
 

14 

Kanada 49 10 18 12 56 
 

3 3 
 

1 3 17 
  

5 1 

Grúzia 11 9 8 10 
 

10 26 10 26 30 16 
 

2 
 

15 1 

Brazília 24 8 19 38 2 27 5 8 2 2 2 
 

1 12 2 7 

Algéria 18 16 16 19 5 30 
 

14 3 
 

1 
  

7 
 

19 

Szaúd-Arábia 61 27 24 4 9 3 3 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Marokkó 14 11 26 23 1 25 5 6 2 5 
  

1 6 
 

5 

Mexikó 6 4 13 4 1 36 35 4 7 5 3 1 1 3 5 2 

Ghána 43 8 8 15 1 4 9 18 3 2 2 
 

4 2 
 

10 

Palesztina  26 11 25 11 4 15 5 14 3 3 
  

3 1 
 

2 

Ecuador 7 9 3 28 
 

17 10 14 2 2 5 
 

1 4 1 13 

Tajvan 73 7 1 2 10 2 
   

6 
 

2 
  

3 
 

Egyéb országok összesen 425 169 154 155 84 122 119 138 103 91 54 38 35 26 68 21 

FORRÁS: FIR OSAP  
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3.2.3. Képzési szintenkénti, karonkénti megoszlások 
 

A legtöbb harmadik országbeli hallgató egyetemi alapképzésben vesz részt (megfelelően 
annak, hogy a honi felsőoktatásban az alapképzésre járók képezik a legnagyobb sokaságot, 
ahogyan ez igaz az EU-ból származó diákokra is). 

E közelítőleg tízezer diák egy jelentős része feltehetőleg nem marad a teljes képzési 
időszakra, hanem sokszor csak 1-2 félévig jár valamely magyar egyetemre. 

A harmadik országbeliek felülreprezentáltak az úgynevezett egységes, osztatlan 
felsőoktatási képzésben résztvevők között, a közel 21 ezer diák közel háromtizede vesz 
részt ilyen képzésben (mindeközben az EU országaiból származó hallgatók 36 százaléka, a 
magyar diákok viszont csak 9 százaléka tanul ilyen rendszerben az egyetemeken-
főiskolákon). E diákok általában legalább 4-5 évig maradnak a magyar felsőoktatásban.  

Az egységes, osztatlan felsőoktatási képzések a következők: általános orvostudományi 
karok, fogorvos-tudományi karok, gyógyszerésztudományi karok, SZIE-ÁOTK állatorvos-
tudományi kar, BME építészmérnöki kar, egyes informatikai-, természettudományi és 
technológiai karok, egyes bölcsészettudományi karok, hittudományi és teológiai képzések, 
állam- és jogtudományi karok, képző- és zeneművészeti karok. 

 

5.ábra: A harmadik országbeli hallgatók megoszlása az egyes felsőoktatási  
képzési szinteken 

 

FORRÁS: FIR OSAP  

A szakonkénti-karonkénti megoszlásokat vizsgálva, a harmadik országbeliek közül 
legtöbben, 26 százalékuk, a különböző orvosi szakokon tanul (ez így volt egy évvel korábban 
is). Népszerűek körükben továbbá a gyógyszerészeti és a különböző egyéb 
egészségtudományi képzések is (3-3%), azaz összesítve valamilyen orvosi-egészségellátási 
képzésben majd egyharmaduk vesz részt. 

Valamilyen bölcsésztudományi vagy társadalomtudományi képzésen a nem az Európai 
Unióból származók 9 százaléka vesz részt (növekvő arány). A közgazdasági-gazdasági 
karokon tanulók számossága 3000 fő körül (15%) szóródik. 

Az informatikai képzésen tanulók aránya 6-8 százalék (itt meg kell jegyeznünk, hogy ez 
valószínűsítés, ugyanis egyes karok közléseiben nem válik el a természettudományos vagy 
mérnöki képzésektől), a harmadik országbeliek további 10-12 százaléka pedig valamilyen 
mérnöki vagy természettudományi kar hallgatója (együttesen 18 százalékot tesznek ki).   
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A tanulmányban kiemelt egyetemeket szemlélve a Corvinuson a legtöbb harmadik országbeli 
a gazdálkodástudományi karra jár, de sok ilyen diákja van a társadalomtudományi és 
nemzetközi kapcsolatok karnak is. 

A BME-n a harmadik országbeliek körében a legnépszerűbb a villamosmérnöki és 
informatikai, építő- és építészmérnöki valamint a gépészmérnöki képzés (természetesen 
összhangban a karok nagyságával). 

A Debreceni Egyetemen egyértelműen az orvos képzések vonzzák a legtöbb harmadik 
országbeli diákot). De népszerűek a természettudományi, informatikai és gazdasági 
képzéseik ezen országok állampolgárai körében. 

Az ELTE esetében – egyedüliként a magyar felsőoktatásban – a bölcsészettudományi kar 
egyes szakjainak képzései a legnépszerűbbek a harmadik országbeliek körében. 

A Miskolci Egyetem esetében a műszaki földtudományi kart lehet kiemelni. 

A Budapesti Metropolitan Egyetemen a harmadik országbeliek leginkább a turisztikai és 
gazdasági kar képzéseit választják. 

A Pannon Egyetemen a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar a legnépszerűbb 
szempontunkból. 

A Pécsi Tudományegyetem esetében, ahogy Debrecenben is, az orvostudományi 
képzésekre jár a legtöbb harmadik országbeli hallgató. Jelentős számosságot képviselnek 
ezen a campuson még, közel 500 főt, a természettudományi, műszaki-informatikai karok 
diákjai a minoritásból.  

A Szent István Egyetem harmadik országbeli diákjainak közel negyede kertészettudományi 
képzésben részesül (korábban az állatorvos-tudományi volt a legnépszerűbb kar, de az újra 
önálló egyetemmé vált). 

A Szegedi Tudományegyetem esetében, ahogy a másik két nagy vidéki egyetem esetében 
is, az orvostudományi képzésekre jár a legtöbb harmadik országbeli diák, de a 
természettudományi és informatikai képzéseik is jelentős számban vonzzák ide őket. 

 

3.2.4. Stipendium Hungaricum 
 

Mint láttuk, a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal Magyarországra érkező harmadik 
országbeli hallgatók súlya egyre jelentősebb (tavaly 17 százalékot tettek ki, idén becslések 
szerint már 30 százalékot tesznek ki közülük), egyre inkább ők felelnek a harmadik 
országbeli hallgatók számarányának növekedésért, ezért róluk érdemes pár szót külön is 
ejteni: 

A Stipendium Hungaricum Magyarország Kormánya által, a „keleti és déli nyitás” külpolitikája 
jegyében alapított ösztöndíjprogram. 

Hivatalosan „a Stipendium Hungaricum program oktatáspolitikai célja, hogy az Európai Unió, 
valamint az Európai Felsőoktatási Térség irányelveivel összhangban elősegítse a magyar 
felsőoktatás nemzetköziesítését, minőségfejlesztését, erősítse a magyar tudományos elit 
nemzetközi kapcsolatait, növelje a felsőoktatási intézmények kulturális sokszínűségét és 
népszerűsítse a világban a versenyképes magyar felsőoktatást.” 

„A program külpolitikai és gazdasági célja, hogy megalapozza a hazánkban végzett külföldi 
hallgatók személyes és szakmai kötődését Magyarországhoz, potenciálisan elősegítve a 
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magyar sajátosságok és érdekek hazájuk elitjének körében történő megismertetését, illetve 
megértetését, megalapozva ezáltal az adott országban hazánk gazdasági kapcsolatai 
fejlesztéséhez, piacra jutási törekvései támogatásához szükséges kapcsolati tőkét. Nem 
elhanyagolható tényező, hogy a külföldi hallgatók jelenléte az adott város és régió gazdasági 
fejlődését is pozitívan befolyásolja.”17 

A kormányzati célok rövid áttekintése mellet érdemes áttekinteni, hogy mely országokból 
érkeztek Magyarországra tanulni ezzel az ösztöndíjjal. Az idei félév, illetve tanév 
vonatkozásában a Tempus még nem közölt adatokat, így az elmúlt tanév, azaz 2016/17 
esetében tudjuk szemügyre venni a különböző, elérhető megoszlásokat. 

Ezekből kitűnik, hogy tavalyi őszig összességében 49 ország mintegy háromezer polgára 
kapott Stipendium Hungaricum ösztöndíjat, amellyel megkezdhette-folytathatta tanulmányait 
valamelyik magyar egyetemen, főiskolán. 

Az ország-sorrend, hogy honnan származik a legtöbb ilyen ösztöndíjas, természetszerűleg 
számos helyen eltér a harmadik országbeliek esetében megismert, a teljes sokaságukra 
érvényes sorrendiségtől – az említett „keleti és déli nyitásnak” köszönhetően. 

Kína itt is vezeti a kibocsájtó országok sorát, de másodiknak nem Szerbia következik, hanem 
Jordánia, majd pedig Azerbajdzsán szerepel harmadik helyen. E három ország adta a 
Stipendium ösztöndíjasok negyedét 2016 őszén.  

E három országon felül még Tunézia, Mongólia, Vietnam, India, Algéria, Törökország 
adhatott 100 főt meghaladó mennyiségű hallgatót a támogatási rendszer égisze alatt. 

Sokat elárul a (korábban már jelzett) a politika vezérelte változásokról, hogy egyes 
országokból származó hallgatók magyar felsőoktatásban való megjelenése szinte kizárólag 
a Stipendium Hungaricum ösztöndíj bevezetésének (a kétoldalú államközi egyezményeknek) 
köszönhető, mint például a jordánok, a tunéziaiak, az algériaiak, az ecuadoriak, a 
marokkóiak és a laosziak esetében. 

Amennyiben a kibocsájtó országokat (gazdaság-) földrajzi helyzetük alapján csoportosítjuk, 
azt láthatjuk, hogy a Stipendium ösztöndíjasok körében a legnagyobb súlyt az afrikai 
országokból és a Közel-keleti országokból származók képviselték a 2016/17-es tanév őszén 
(21, illetve 22 százalékot). Kelet-Ázsiából származott ezen hallgatók 19 százaléka, 
valamilyen posztszovjet országból 16 százaléka. A Dél- és Délkelet-ázsiaiak aránya 14, a 
Dél- és Közép-amerikaiaké 5, az európaiaké pedig 3 százalék volt. 

Összehasonlításul az összes harmadik országbeli hallgató esetében szintén a Közel-Keletről 
jött diákok adták a legnagyobb kontingenst (25%), a második legnagyobbat pedig az európai, 
de nem az EU országaiból származók képviselték (19%). A posztszovjet országokból 
származók 13 százalékos, a Kelet-ázsiaiak pedig 16 százalékos súlyt képviseltek a teljes 
sokaságból. 

 

  

                                                           
17

 http://www.tka.hu/docs/palyazatok/20170504_sh_szabalyzat_magyar_hatalyos.pdf  

Cserében magyar diákok utazhatnak Campus Mundi ösztöndíjjal államközi egyezmények keretében megvalósuló 
külföldi részképzésre Stipendium Hungaricum országokba – jóval jelentősebb ösztöndíjban részesülve mint az 
ideérkezők. 

http://www.tka.hu/docs/palyazatok/20170504_sh_szabalyzat_magyar_hatalyos.pdf
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4.táblázat: A Stipendium Hungaricum ösztöndíjasainak száma a főbb kibocsájtó 
országok szerint, 2016/17 ősz 

  
Harmadik 

országbeli hallgatók 

Ebből Stipendium ösztöndíjjal 
rendelkezők 

száma aránya 

Kína 1 574 294 19% 

Jordánia 309 245 79% 

Azerbajdzsán 343 202 59% 

Tunézia 173 160 92% 

Mongólia 228 158 69% 

Vietnam 430 157 37% 

India 313 144 46% 

Algéria 145 120 83% 

Törökország 967 108 11% 

Nigéria 1 031 97 9% 

Ecuador 101 93 92% 

Irak 155 91 59% 

Kazahsztán 214 88 41% 

Grúzia 150 75 50% 

Japán 407 72 18% 

Oroszország 277 71 26% 

Marokkó 78 66 85% 

Szíria 169 66 39% 

Palesztina  97 65 67% 

Pakisztán 222 61 27% 

Ghána 94 47 50% 

Kenya 59 39 66% 

Dél-Korea 421 32 8% 

Egyiptom 190 30 16% 

Jemen 67 30 45% 

Laosz 33 30 91% 

FORRÁS: FIR OSAP és Tempus Közalapítvány 

 

Egy évvel ezelőtt a legtöbb Stipendium ösztöndíjas Pécsett (453 fő), Debrecenben (405 fő) 
és az ELTE-n (356 fő) tanult. A sorban a következő a Budapesti Gazdasági Egyetem, majd a 
Szegedi Egyetem és a Szent István Egyetem. Azaz az Stipendium ösztöndíjasai generálta 
sorrendiség jelentősen eltér az összes harmadik országbeli diákok preferenciája révén 
tapasztalható egyetemi-főiskolai sorrendtől. 

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjasainak többsége egyetemi mesterképzésre (39%), 
illetve alapképzésre (36%) iratkozott be. Ugyanakkor a harmadik országbeli diákok teljes 
sokasága némiképp más struktúra mentén oszlik el a képzési szintek mentén: esetükben az 
alapképzésre beiratkozottak képezik a legnagyobb csoportot (38%), őket az osztatlan 
képzéseken tanulók követik (28% - ez a forma kevésbé jellemzi a Stipendium 
ösztöndíjasokat), majd csak ezután jön a mesterképzésre beiratkozottak halmaza (12%).  

Az idei tanév kapcsán, a becsléseken felül, azt lehet tudni, hogy a mostani Stipendium 
ösztöndíjas helyekre összesen 15 ezren kandidáltak (a legtöbben Pakisztánból, Jordániából, 
Azerbajdzsánból és Szíriából), elsődlegesen számítástechnikai-, különböző mérnöki 
képzésekre és nemzetközi tanulmányok szakra. 
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4.  A budapesti harmadik országbeli hallgatók egy mikro kutatás 
tükrében  

 

Mint bevezetőnkben írtuk, kutatásunk azzal a szándékkal valósult meg, hogy egyfelől a 
vizsgált területen mutatkozó ismeret-űrt valamelyest csökkentsük, illetve muníciót 
szolgáltassunk a felsőoktatásban tanuló migráns hallgatók beilleszkedését támogató 
programokhoz.  

Ebben a fejezetben kvalitatív és kvantitatív mérési metódusok segítségével próbálunk meg 
választ kapni a kutatási kérdéseinkre: 

 Tanulták, tanulják-e a magyar nyelvet az itt tanuló harmadik országbeliek; 
o ha tanulják (tanulták), azt mikor, hol és miért teszik/tették. 

 Az ideérkezett diákok kollégiumban vagy másutt laknak-e; kikkel laknak együtt, 
továbbá milyen viszonyban vannak a szomszédos helyeken lakókkal. 

 Az egyetemek, főiskolák mennyire felkészülten fogadják őket, nyújtanak-e számukra 
a szükségleteikre reflektáló szolgáltatásokat; 

o ha igen, akkor milyen típusú szolgáltatásban részesülnek. 
 Az itt tanuló harmadik országbeli diákoknak van-e lehetőségük munkát, diákmunkát 

végezni tanulmányaik mellet. Melyek a munkavégzésüket hátráltató, illetve 
alkalmazásuk mellet szóló indikátorok.  

 

A következő oldalakon ezeket a kérdésköröket járjuk körül, először a kvalitatív szakmai 
interjúk során kiderültek, majd a kvantitatív kismintás mérésünk, végül pedig a célcsoport 
tagjai körében lefolytatott kvalitatív interjúk kapcsán megismertek segítségével. 

 

4.1. Harmadik országbeli hallgatók a budapesti felsőoktatási intézményekben 
– az egyetemek perspektívája (szakértői interjúk alapján) 

 

A felsőoktatásban tanuló harmadik országbeli hallgatói statisztikák alapján választottuk ki azt 
az öt oktatási intézményt,18 ahol strukturált mélyinterjúkat készítettünk a külföldi hallgatókkal 
foglalkozó intézményi részlegek vezetőivel.19 Az interjúkra 2016 őszén került sor.  

A megkérdezett egyetemek EU-n kívüli hallgatók fogadásával kapcsolatos tapasztalatai 
eltérőek, elsősorban annak függvényében, hogy mióta és milyen számosságban van jelen ez 
a hallgatói csoport az intézményben.  

Az egyetemek az elmúlt évtizedekben jellemzően az Erasmus hallgatói csereprogram 
keretében kerültek először kapcsolatban külföldi hallgatókkal. Ez alól kivételt jelent a Közép-
európai Egyetem (CEU), ahol a diákok körében a kezdetektől fogva többségben vannak a 
külföldiek. Valamivel nagyobb tapasztalatra tettek szert azok a felsőoktatási intézmények, 
ahol az Erasmus hallgatók – alapvetően uniós állampolgárok – mellett egyéb külföldi 
hallgatói csoportok fogadásának is kialakult hagyománya van. Az orvos és a műszaki 

                                                           
18

 Olyan felsőoktatási intézmények képviselőivel beszélgettünk, ahol jelentős az EU-n kívüli országokból érkező 
hallgatók aránya. 
19

 Az interjúalanyaink nem feltétlenül ugyanazt a pozíciót töltik be az intézményükben, többségük a Nemzetközi 
Iroda vezetésével, vagy nemzetközi koordinációval van megbízva, míg mások a Karrier Irodát vagy az Alumni 
Igazgatóságot vezetik. 
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képzésben erre példa a reguláris hallgatók20 – teljes képzést végző, tandíjat fizető – valamint 
az egyéb államközi ösztöndíjakkal érkező hallgatók jelenléte.  

Ez utóbbira példa a Stipendium Hungaricum ösztöndíj programot megelőzően a brazil 
kormány „Tudomány határok nélkül” projektje, melynek keretében 1500 brazil diák érkezett 
magyarországi felsőoktatási intézményekbe néhány év leforgása alatt. Az ösztöndíj 
profiljából következett, hogy a hallgatók többségét a Budapesti Műszaki Egyetem, a 
Debreceni Egyetem (orvosképzés) és az ELTE (Informatikai és Természettudományi Kar) 
fogadta. Az ELTE-n például ekkor indult be a kétnyelvűsítés, ami többféle hallgatói 
szolgáltatást is magában foglalt.  

„Mivel EU-n kívüli hallgatókról volt szó, egy sor olyan kérdés is felmerült, ami az 
Erasmusos diákoknál nem volt kérdés: a vízum és tartózkodási engedély ügyintézésében 
segítség, egészségügyi biztosítás megkötése.” (ELTE, nemzetközi iroda) 

2013-ban a magyar állam által a „keleti nyitás” jegyében létrehozott Stipendium Hungaricum 
ösztöndíjprogram21 újabb lendületet adott a felsőoktatási intézményeknek a 
nemzetköziesítés terén.  

„Ezért jó (…) a Stipendium Hungaricum, amikor más, kormányok által támogatott 
forrásokból érkeznek a hallgatók. Meggyőződésem, ha valaki Stipendium hallgatóként 
elvégzi itt a BSC-t, és pályázik Mesterre, de ha nem kapja meg a támogatást, akkor el 
tudom képzelni, hogy eljön és saját pénzén elkezdi az MA-t. Szóval a rendszer átjárható. 
Ahogy nő a stipendiumos létszám úgy nő az ismertségünk, és megy a csetelés, hogy ez 
egy jó ország, ide érdemes jönni.” (BME, nemzetközi igazgatóság) 

Ugyan a megkérdezett egyetemek külföldi hallgatói körében a stipendiumosok aránya 
jelenleg jellemzően kisebb, mint az Erasmus vagy a reguláris diákoké, azonban egy 
dinamikusan növekedő és kulturális meghatározottságai okán speciális igényű hallgatói 
csoportról van szó.  
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 Az önköltséges és ösztöndíjas hallgatók toborzása a megkérdezett felsőoktatási intézmények mindegyikében 
gyakorlat. Az egyetemek jelen vannak a nemzetközi felsőoktatási vásárokon valamint többen ügynökhálózatot 
hoztak létre a potenciális hallgatók elérésére. Továbbá a különböző online platformokra, speciális gyűjtőoldalakra 
is igyekeznek a felsőoktatási intézmények bekerülni. Az adott felsőoktatási intézmény honlapjának 
kétnyelvűsítése és a tartalmak folyamatos frissítése is arra az igényre válaszol, hogy a potenciális hallgatók minél 
szélesebb körű tájékoztatást kaphassanak az egyetemi élettel kapcsolatosan.  
21 

A program a magyar felsőoktatás nemzetköziesítésén túl, külpolitikai és gazdasági célokat is szolgál. Az 
ösztöndíjas tandíjmentességet élvez, valamint tanulmányi ösztöndíjban részesül, aminek az összegét 
jogszabályban határozzák meg. Jelenleg ez 40.400 forint az alap- és mesterszakosoknak, 140.000 forint a 
doktorisoknak. Kapnak lakhatási támogatást is, ez eddig 30.000,-ft/hó volt, vagy kollégiumban szállhatnak meg, 
ha biztosítja nekik az intézmény. TAJ-ra jogosultak. A vízum és tartózkodási engedély intézésének költségei alól 
pedig mentességet kapnak. 
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4.1.1. Hallgatói összetétel, egyetemi stratégiák 

 

Az ELTE-n a 2016/17-es tanévben a 2500 külföldi diák – beleértve az uniós, a határon túli 
magyarokat és a kettős állampolgárokat is – közül nagyságrendileg 350 diák tanult 
Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal. Az aktuális tanévre érkezők Oroszországból, 
Azerbajdzsánból, Indiából és Kínából jöttek. 

A tekintetben, hogy miért pont azok a származási országok képviseltetik magukat az adott 
egyetem hallgatói körében, eltérően vélekednek a megkérdezettek. Van, aki saját marketing 
stratégiaként tekint az intézményben fellelhető sokszínűségre: 

„Az ELTE-n fontos, hogy széles spektrumból jönnek: a közösségnek is jó, meg marketing 
szempontból is fontos, hogy sokszínű legyen az intézmény, meg egyszerűen az érzés 
miatt is. (…) országos szinten megvannak a kvóták, hogy honnan mennyien érkezhetnek 
(…). Aztán, hogy a nagy régión belül melyik országot választjuk, hogy Kazahsztán vagy 
Üzbegisztán, az már egy intézményi döntés lehet.” (ELTE, nemzetközi iroda) 

Más intézményben a sokszínűségre az önköltséges hallgatókhoz való eljutás zálogaként 
tekintenek: 

„Vagyis az a stratégia, hogy a stipendium segítségével kell megvetni a lábunkat azokban 
az országokban, ahonnan, ha csak néhány hallgatót tudunk hozni az is jelentős.” (BME, 
nemzetközi igazgatóság) 

Míg máshol nem tudatosítanak az aktuális hallgatói összetétel mögött saját stratégiát: 

„Nagyon vegyes a kép, egyik évben ebből jön több, másik évben abból: idén pl. nagyon 
sok pakisztáni jelentkező volt. Valamikor ecuadoriak vannak sokan. Itt nem feltétlen az 
egyetem választ, hanem egy konzorcium választja ki, hogy kit nominálnak az 
egyetemhez. A Stipendium Hungaricumnál számít, hogy alakul a gazdasági helyzet az 
adott országban, az látszik a jelentkezők számában.” (Óbudai Egyetem, nemzetközi 
oktatási iroda) 

A CEU-n 2016-ban 105 náció tanult. A hallgatók 80 százaléka ösztöndíjas.22 A bekerülésnél 
nincs területi kvóta, a felkészültség és az angol nyelvtudás számít elsősorban. A CEU 
egyedülálló abból a szempontból is, hogy hozzá kötődik az Open Learning Initiative 
(OLIve),23 melyet 2015-ben, a menekülthullám idején hívtak életre. A program keretében 
menedékkérők és menekültek látogathatják az egyetem óráit, valamint személyre szabott 
segítséget kapnak a munkakeresésben.  
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 Rászorultság és teljesítmény alapú ösztöndíjrendszer van.  
23

 https://www.ceu.edu/about/civic-engagement/olive 

https://www.ceu.edu/about/civic-engagement/olive
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4.1.2. Egyetemi szolgáltatások – Mentorprogram  

 

A CEU mind a külföldi/harmadik országbeli hallgatók aránya, mind a nekik nyújtott 
szolgáltatások tekintetében kiemelkedik a válaszadó felsőoktatási intézmények közül. 
Azonban klasszikus mentorprogramot nem működtet. Itt a mentorálás kifejezetten az 
akadémiai, szakmai előmenetelt szolgálja. 

„Az egyetem minden intézményi részének van Alumni Office-a és bárki meg szeretne 
ismerkedni egy alumnival, aki azon a szakterületen dolgozik, akkor ő ír az alumni 
manager-nek, és akkor ő összeköti őket egymással. Ez teljesen az egyéni igényeknek 
megfelelően történik, nincs megszabva sem a gyakoriság, sem más.” (CEU, Karrier 
Iroda) 

A többi megkérdezett oktatási intézményben, a SOTE kivételével,24 a mentorprogram az 
Erasmus mentorprogramra épült és azt a harmadik országbeli hallgatók speciális igényihez 
igyekeznek igazítani, ahogy ez el is várt a stipendiumos hallgatók fogadóintézményeitől.25 

„Ami visszajelzést kaptunk a mentor hallgatóktól, hogy a Stipendium Hungaricum 
hallgatók sokkal jobban igénylik a segítséget mint az EU-s hallgatók. Náluk a plusz 
dolgok, a tartózkodási engedélyek tényleg fontos dolgok, ettől függ, hogy maradhatnak-e 
az országban. Meg egyszerűen sokkal jobban fogni kell a kezüket a legelején.” (ELTE, 
nemzetközi iroda) 

Mindhárom egyetemen csoportos mentorálás zajlik, 8-10 mentorált tartozik egy mentorhoz, 
aki elsősorban hivatalos ügyintézésben és az egyetemi életben, valamint a tágabb 
környezetben való eligazodásban segít. 

„Ez volt az egyik legnagyobb változás, hogy külföldi hallgatók mellé jól működő 
mentorrendszert építettünk. Most, hogy növekedett a stipendiumos létszám, növelni 
kellett a mentorokét is. Nyolcvanan jelentkeztek, és abból szűrtük ki azt a húszat, akit 
alkalmasnak láttunk.”  
(BME, nemzetközi igazgatóság) 

A mentorok kiválasztási procedúrán esnek át és van, ahol képzésben is részesülnek.  

„Minden félévben szerveznek mentortábort. Ez egy hétvége, amin kötelező a részvétel. 
Az ESN Board is tart előadásokat, a Nemzetközi Iroda is részt szokott venni és 
beszámolunk az újdonságokról. Kiscsoportokban, workshop-szerűen dolgoznak fel 
különböző témákat, és ezzel rá is hangolódnak arra, hogy mi is lenne a tevékenységük, 
másrészt személyiség és készségfejlesztő nekik is, mert olyan dolgok kerülnek elő, hogy 
CV, motivációs levél írás; hogyan legyünk jó mentorok.” (ELTE, nemzetközi iroda) 

  

                                                           
24

 A SOTE-n az interjú készítésekor még nem működött mentorprogram. Az egyetem honlapján, 2017 őszén 
jelent meg egy felhívás egyetemi mentorprogram kialakítására. http://semmelweis.hu/boe/2017/09/29/jelentkezz-
te-is-koordinatornak/ 
25

 A sikeresen pályázó fogadóintézmény főbb feladatai a pályázati felhívás 4. oldalán olvashatóak. A 
mentorprogram működtetése mellett mentálhigiéniai támogatást is nevesít a kiíró, azonban, az interjúk alapján, ez 
egyelőre nem teljesül az egyetemek többségén, noha a pszichológusi segítség szükségessége az érintettekben 
már megfogalmazódott. http://www.tka.hu/docs/palyazatok/sh_palyazati_felhivas_18_191703230917.pdf 

http://semmelweis.hu/boe/2017/09/29/jelentkezz-te-is-koordinatornak/
http://semmelweis.hu/boe/2017/09/29/jelentkezz-te-is-koordinatornak/
http://www.tka.hu/docs/palyazatok/sh_palyazati_felhivas_18_191703230917.pdf
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Közösségi/kulturális programok 

 

A megkérdezett egyetemek többségén, szervezett kulturális és szabadidős programok is 
kapcsolódnak a mentorprogramhoz. Van, ahol nagy hangsúlyt helyeznek a városi térben 
való tájékozódásra, és tanévkezdéskor városnézést, vagy „kincskeresést” szerveznek a 
frissen érkezett diákoknak.  

„Csinálnak az elején budapesti akadályversenyt, hogy ismered-e már eléggé a várost. 
Kapnak térképet és kiscsoportokban különböző állomásokat kell megtalálniuk és ott 
feladatokat megoldani.” (BME, nemzetközi igazgatóság) 

A CEU-n, mentorprogramtól függetlenül, a magyar hallgatók/alumnik töltik be ezt a szerepet. 

„A magyar diákok host-ként működnek. Pl. amikor elkezdődik a program ősszel, akkor 
előző este csinálunk egy városnézést, és a magyar diákok a tour guide-ok és volt diákok, 
alumnik is jönnek, hogy megismerkedjenek az újakkal és elmagyarázzák, hogy mi az, 
hogy BKV bérlet, meg BUBI.” (CEU, Karrier Központ) 

Az egyetemek többségén vannak központilag szervezett programok is, amiket a nemzetközi 
iroda szervez, de az informálisabb – közösségépítő, szórakoztató – eseményeket a 
mentorok bonyolítják le.  

„Figyelünk arra, hogy minden hónapban szervezzünk programokat. A Nemzetközi 
Oktatási Iroda is szervez programokat: az egyik hónapban kulturális kirándulásra (Pécs, 
Eger) visszük őket, a következő hónapban pedig szakmai kirándulásra, gyárlátogatásra. 
(…) Ezen kívül vannak közös rendezvényeink, partik, meg hasonló. Valamint a 
mentoraink is szerveznek programot, pl. busójárás, karácsonyi vásár, meg esti 
programokat is szerveznek, az életbe jobban bevezetik őket, mint mi.” (Óbudai Egyetem, 
nemzetközi oktatási iroda) 

A Közép-Európa Egyetem és a többi megkérdezett egyetem között jelentős különbség látszik 
a tekintetben, hogy a CEU-n a külföldi hallgatók kulturális és közösségi programjai nem 
válnak el a nem külföldi hallgatókétól. Egyrészt ez következik abból is, hogy itt a külföldi 
hallgatók vannak többségben, másrészt ez a tendencia az egyetemi közösség szemléletből 
gyökerezhet. Figyelemreméltó továbbá, hogy az intézmény a tágabb helyi közösség felé is 
befogadó, számos nyilvános kulturális programot kínál. 

 

Stipendium Hungaricum és külföldi hallgatói iroda 

 

Utaltunk már rá, hogy a CEU számít a leggondoskodóbb egyetemnek a megkérdezett 
intézmények körében. A Student Life Office-nak nevezett hallgatói iroda komplex támogatást 
nyújt a diákoknak az ügyintézésben és albérletkeresésben, valamint kulturális programokat 
is szerveznek.  

„Ha például albérletet szeretnének találni a diákok, (…) akkor van szerződésformátumunk 
angolul és magyarul is, amik az itteni szabályozásoknak megfelelnek. Vannak olyan 
emberek, akik rajtunk keresztül adják ki a lakásukat. Van egy ilyen albérletkeresős, 
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támogatós oldal. Aztán ami egy nagy feladat a nem EU-s állampolgároknak, a mindenféle 
residenc permit és student visa és mindenféle egyéb ilyen történeteknek az intézése (…). 
Az iroda szervez időpontokat, amikor csoportosan elviszik a diákokat.” (CEU, Karrier 
Központ) 

A megkérdezett egyetemek mindegyikén alkalmazkodni kényszerültek a megnövekedett 
számú és igényű külföldi diák jelenlétéhez. A nemzetközi irodákon folyó tevékenységek 
mellett, 

„Az iroda munkatársai megpróbálnak mindenben segíteni, a bankszámlanyitástól, TAJ 
kártya igénylés, biztosítás, stb. és ezen kívül figyelünk arra, hogy minden hónapban 
szervezzünk programokat.” (Óbudai Egyetem, nemzetközi oktatási iroda) 

a tanulmányi osztályokon is általános, hogy egy-egy munkatárs kifejezetten a külföldi 
hallgatókkal foglalkozik.  

„A tanulmányi hivatalos kollégáknak is újra végig kellett gondolni, meg kellett növelni az 
ügyintézők számát, akik a kezdeti ügyintézést – beiratkozás, neptunkód, tantárgyak 
felvétele – végzik.” (BME, nemzetközi igazgatóság) 

Abban is hasonló tendenciák figyelhetőek meg az érintett intézményekben (a SOTE 
kivételével), hogy a mentorprogramot nemcsak a kulturális, közösségépítős programok 
lebonyolításába vonják be, hanem a kezdeti ügyintézés változatos feladatainak 
megoldásában is.  

„A mentorrendszer segítségével bejárják a campust, megkapjak a praktikus 
információkat, hogy hol lehet enni, hol lehet fénymásolni, hol van wifi, hogy lehet az adott 
karon a könyvtárba beiratkozni.” (ELTE, nemzetközi iroda) 

 
„A tartózkodási engedélyek intézése is egy feladat: itt előkészítjük a papírokat, egy 
mentor segíti a kitöltést, és aztán csoportos időpontot kérünk a BÁH-ba és ezt is meg 
tudjuk gyorsítani.” (BME, nemzetközi igazgatóság) 
 
„A mentorok a felvételi döntés után felveszik a kapcsolatot a hallgatókkal, és az ő 
feladatuk már a fogadásuk is: elkalauzolják őket, elviszik őket a kollégiumba, segítenek 
az adminisztrációban.” (Óbudai Egyetem, nemzetközi oktatási iroda) 

 

Karrieriroda 

 
A CEU az egyetlen a megkérdezett egyetemek között, ahol a karrier iroda szolgáltatásaihoz 
minden diák hozzáfér.  
A CEU-n belül, a Business School Karrier irodája például felkínálja a skype-os interjú 
lehetőségét az iskolába pályázóknak, akikkel az önéletrajzuk alapján átbeszélik a 
magyarországi munkaerő-piaci lehetőségeiket még ideérkezés előtt. A képzés része a 
karrier development tantárgy, ami önéletrajz- és motivációs levél írásról és a LinkedIn-ről 
szól. Emellett tartanak állásbörzét és Carrier Event-eket, továbbá egyéni karrier 
konzultációt/coachingot és softskilles workshopokat is kínálnak a hallgatóknak.  

„Leginkább az interjútechnikára megyek rá, az a legfontosabb, hiszen el kell tudni 
magukat adni. Az, hogy el tudja mondani, hogy miért ő és nem más, ez nagyon sok, 
pláne harmadik országból jött diákoknak ez egy nagyon nehéz dolog. Mivel az ő kulturális 
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hátterük nem arról szól, hogy magukat előre tolják és magukat fényezzék.” (CEU, Karrier 
Központ) 

Egyes intézményekben kifejezett cél, hogy a külföldi hallgatók is ugyanúgy hozzáférjenek 
minden szolgáltatáshoz, beleértve ebbe a karrier irodát is. Van, ahol kapacitáshiány 
hátráltatja a megvalósulást. 

„A Karrierközpontnál még nem volt kapacitásunk, hogy strukturáltan, átbeszélve velük 
mélyre merüljünk a témában. A Karrier Központ (…) tavaly hirdette meg az első angol 
nyelvű kurzust karrier menedzsment témában. Nem volt kapacitásunk még arra se, hogy 
rákérdezzünk, hogy egyáltalán hányan vettek részt ezen a kurzuson és mik voltak a 
visszajelzések a hallgatóktól. Itt még van mit tenni.” (ELTE, nemzetközi iroda) 

Máshol az interjú időpontjában éppen zajló, a karrier irodát is érintő intézményi struktúra 
átalakítás26 okán, csak a szándékról tudtak beszámolni. 

„Az egyetem nagyon magas szakmai képzést nyújt, de a kor piaci elvárásainak megfelelő 
készségeket nem ad. Mi szeretnénk azokra a készségekre, képességekre koncentrálni 
(…): pl. önéletrajzírás, tárgyalástechnika, kommunikáció, prezentációs készségek. (…) A 
következő évtől az összes műhelyt, tréninget, előadást bővítjük az angol nyelv irányába. 
Elsősorban szakmai készségeket tudunk nekik fejleszteni, (…) laza szakmai dolgokat, 
mint önismeret, coaching, és ezt szeretni fogják.” (SOTE, Alumni Igazgatóság) 

A megkérdezett egyetemek másik felében a külföldi hallgatók munkaerőpiaci 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése az interjúkészítés időpontjában nem tartozott a 
megfogalmazott célok közé az ismerethiány miatt, valamint a korábbi, biztos anyagi háttérrel 
rendelkező reguláris hallgatókkal való tapasztalatból következően. 

„Megmondom őszintén, azt sem tudom, hogy jogilag ez hogy van, hogy lehetséges-e a 
diákmunka, és ez hogy működik. (…) A Karrieriroda tudomáson szerint, inkább magyar 
hallgatóknak szolgáltatott információkat és kapcsolatokat. Hogy most éppen hogy áll, azt 
nem tudom, mert átszervezés volt. (…) nekünk reguláris hallgatóink voltak korábban, 
akikre az jellemző, hogy vagy haza, vagy Európába máshova mentek, a nagyrészük nem 
Magyarországon akart letelepedni. Ilyen értelemben nem tiltjuk nekik, de úgy 
különösebben nem is ajánlgattuk nekik. (BME, nemzetközi igazgatóság) 

Másutt pedig azért nem támogatott, mert vélhetően elvonja a diákokat a tanulmányoktól. 

„A Stipendium mellett nem támogatott a diákmunka, nem tilos, de annyira nem. (…) Elég 
nehéz nekik, mert az ösztöndíj 40.600 forintot jelent havonta és ezért próbálkoznak 
erősen. Mi azt szoktuk mondani, hogy ha lehet, akkor a tanulmányaira koncentráljon, 
mert sokuknak nehézséget okoz az angol nyelv. Sokakról tudom, hogy időszakos munkát 
vállal.” (Óbudai Egyetem, nemzetközi oktatási iroda) 

 

  

                                                           
26

 A SOTE-n külföldi modellek alapján létrehozott Alumni Igazgatóságba integrálták az alábbi, korábban három 
külön irodát: Karrier Központ, Alumni Iroda, Diplomás pályakövető-rendszer. 
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Magyar nyelv tanulása – használata 

 

A CEU-n a magyar nyelv szerepe nem kiemelt, egy a választható nyelvórák – kínai, spanyol, 
francia, német – közül.  

A Stipendiumos hallgatókat fogadó egyetemek mindegyike kínál, a fogadóintézményektől 
egyébként elvárt módon – általában 2 féléves – magyar nyelvi kurzust az angol nyelvű 
képzésben résztvevő külföldi hallgatóknak. 

„Ez heti néhány óra, de az a tapasztalat, hogy szívesen tanulják, mert rájönnek, ha a 
városban kószálnak, akkor néhány alapmondatot muszáj megtanulni. Az ellenőr a 
villamoson, a jegyárus, szóval vannak olyan helyzetek, amikor muszáj valamennyi magyart 
előhúzni.” (BME, nemzetközi igazgatóság) 

A magyar nyelvi kurzust a legtöbb egyetemen kiegészítik interkulturális felkészítéssel, vagy 
egyéb orientációs képzéssel. A fogadóintézményeknek ez szintén előírt teljesítendő feladat. 

A megkérdezett egyetemeken – a CEU kivételével – nemcsak idegen nyelvű, hanem 
magyar nyelvű képzésben is találunk külföldi (a határon túli magyarok mellett) hallgatókat. 
A SOTE-n például jelentős számban tanulnak a magyar képzésben államközi ösztöndíjjal, 
arab országokból érkezett hallgatók.  

„Ők magyar nyelven tanulnak, ezért 1 évet eltöltenek nyelvtanulással a Balassi Intézetben, 
mielőtt elkezdenék a képzést. (…) nagy a lemorzsolódás, mert egy olyan képzésben 
vesznek részt egy év magyar tanulás után, ami még a magyar anyanyelvűeknek is nehéz.” 
(SOTE, Alumni Igazgatóság) 

A szakmai interjúk tapasztalata alapján, a stipendiumos diákok fogadóintézményei felé 
egyfajta elvárás, hogy a magyar nyelvű képzéseikbe is fogadjanak ösztöndíjas hallgatókat. 
A magyar nyelvű képzésre jogosító ösztöndíj elnyerésénél ugyanazok a kritériumok 
vannak, mint az angol nyelvűnél.27 

Az interjúkészítések idején az érintett intézmények a magyar nyelvi intenzív (előkészítő) 
képzésbe28 bevont hallgatókkal való munka első tanévében jártak, ezért annak 
eredményeiről csak impulzusszerűen tudtak beszámolni.  

„Tavaly nálunk 6 fő kezdte el a magyar nyelvű képzést, pont itt a Bánki Karon és az 
Informatikán. Aranyosan próbálkoznak. (…) A magyar nyelvet tanulják intenzíven, de van 
mellette matematika is, ugyanúgy, mint egy normál felkészítő évben. Nem mondom, hogy 
könnyű nekik, kínlódnak. Nagyon sokan szerettek volna félévkor átmenni az angol nyelvű 
képzésbe, de most mégis maradtak, de nehéz nekik.” (Óbudai Egyetem, nemzetközi 
oktatási iroda) 

                                                           
27

 Az egyik egyetemen például főleg olyan kínai hallgatók pályáztak a magyar nyelvű képzést támogató 
ösztöndíjra, akiknek családtagjai élnek Magyarországon. Egyébként az egyetemek általában nem firtatják a 
magyar nyelvű képzésre jelentkező ösztöndíjas diákok motivációját. 
28

 A 2015-16-os tanévben kizárólag a Balassi Intézet végezte a külföldi diákok egyéves intenzív magyar nyelvi 
képzését. A megkérdezett egyetemek képviselőinek nem volt ismerete, hogy az intenzív előkészítő év után 
sikerült-e az ott tanuló diákokat (60-80 fő) a felsőoktatás magyar nyelvű képzéseibe integrálni. Az egyik 
interjúalany tudomása szerint a 2016-17-es tanévben már mintegy háromszázan vesznek részt magyar nyelvi 
intenzív képzésben különböző egyetemeken. 
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A magyar nyelvű orvosképzésbe bevont, arab országokból érkezett hallgatók nagymérvű 
lemorzsolódásához hasonlóan, a mérnökképzésben sem nevezhető sikeresnek a kísérlet. 
Az első kudarcok nyomán sikerült is a BME-nek megállapodnia a Tempus-al, hogy az 
intézmény mentesüljön attól, hogy a magyar nyelvű képzésbe integrálja a stipendiumos 
mérnökhallgatókat.  

„Az volt a tapasztalat, hogy vagy elmenekültek, vagy a jobbak átkérték magukat az angol 
nyelvű képzésre. Mivel a szakma is elég nehéz a természettudományos képzésben, 
kiderült, hogy nem működik, hogy ezek a hallgatók a magyar nyelvű képzésben próbálják 
ezt elsajátítani, (…) mert a stipendium 10 szemesztert fedez, ami alatt biztosan nem 
tudják elvégezni.” (BME, nemzetközi igazgatóság) 

A fenti tapasztalatok ellenére, egy afgán-magyar külügyminiszteri megállapodás 
értelmében, mégis tanulnak külföldi diákok magyar nyelvű mérnökképzésben a BME-n.29  

 

4.1.3. Alumni – Munkaerőpiaci tapasztalatok 

 

Az interjúkészítés idején a megkérdezett egyetemek közül egyedül a CEU fejtett ki alumni 
tevékenységet. Ahogy utaltunk rá, a SOTE-n éppen zajlott a strukturális átalakítás, aminek 
eredményeképpen az Alumni Igazgatóság alá vonják össze több, korábban egymástól 
elszigetelten működő iroda tevékenységét.  

A többi intézménynél a hosszú távú tervek között szerepel a nemzetközi alumni hálózat 
kialakítása. A Stipendiumos harmadik országbeli hallgatók karrierútjáról egyébként is kevés 
a tapasztalat. A program újdonsága miatt, még csak néhány tucat diák végzett egy-egy 
oktatási intézményben, és azok többsége már haza is utazott.  

A BME-n a reguláris hallgatókkal kapcsolatos tapasztalat, hogy a végzettség megszerzése 
után hazautaznak, vagy más európai országban vállalnak munkát a szülői aspirációknak 
megfelelve. Egy-egy hallgatóról van csak tudomásuk, aki tudományos karriert csinált és az 
egyetemen maradt. A Stipendiumos hallgatókkal kapcsolatban feltételezik, hogy nőni fog 
azoknak a száma, akik itt vállalnának majd munkát. 

A magyar munkaerőpiac harmadik országbeli hallgatók iránti fogékonyságára a szakmai 
gyakorlatot biztosító képzések is adhatnak némi támpontot. A tapasztalatok szerint a külső 
cégeknél szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatókat nem fogadják kitörő lelkesedéssel a 
munkáltatók. Egyrészt nem hiszik, hogy megtérül a befektetett energia, mert nem maradnak 
az országban, így nem lesz belőlük munkaerő. Másrészt sok esetben a nyelvi korlátok miatt 
nem tudnak velük mit kezdeni: nincs olyan meglévő munkatárs, aki tudna olyan szinten 
angolul, hogy például a gyakornokok munkaszervezését segítse. Kevésbé jellemző az a 
hozzáállás, hogy milyen jó lehetőség a külföldi gyakornok jelenléte, a saját munkaerő angol 
nyelvű továbbképzése tekintetében. 

Ahogy utaltunk rá, a kérdezettek körében, a CEU rendelkezik a legtöbb tapasztalattal a 
harmadik országbeli hallgatók magyarországi munkaerő-piaci aspirációi terén. A CEU-s 
diákok közül sokan szeretnének Magyarországon vagy Európa más országaiban maradni. A 

                                                           
29

 Tíz afgán hallgató mérnökképzését fedezi a külügyminisztérium egy segélycsomag részeként. A lehetőség 
feltétele, hogy a diákok a magyar nyelvű képzésben vesznek részt.  
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magyar nyelvismeret hiánya miatt azonban, nagyon sokan hátrányból indulnak a magyar 
munkaerőpiacon. 

„Nagyon sok cégnél követelmény, hogy tudjon magyarul is, legalább egy konyhanyelv 
szintjén. És hát a magyar nyelvről tudjuk, hogy nem egy könnyen és gyorsan tanulható 
nyelv. Ez nagyon sok embernek kizáró ok tud lenni. Hiába tudja mindazt, ami az adott 
pozícióhoz szakmailag kellene, és megvan minden tanulmányi háttere is, mivel nem tud 
magyarul, ezért kiesik.” (CEU, Karrier Központ) 

További hátrány e csoport tekintetében a munkavállalói engedélyek időigényes intézése: ez 
most 3 hónap a nem EU-s állampolgároknak. A tapasztalatok alapján nem EU-s pályázóként 
sokkal többet kell tudni nyújtani, mint egy uniósnak, hogy egyáltalán felmerüljön az elméleti 
lehetősége az alkalmazásnak.  
További nehézséget jelentenek a harmadik országbeli munkavállalót még nem alkalmazott 
cégek.  

„Azok a cégek, akiknek már van némi tapasztalatuk, ők már egészen nyitottak. 
Elsőként harmadik országbeliként bejutni egy cégbe, az nagyon nehéz. Ha már van a 
cégnek tapasztalata, vagy a HR-esnek, és van egy olyan tapasztalat, hogy jól lehet 
együttműködni velük, (…) akkor lehet erre építeni.” (CEU, Karrier Központ) 
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4.2. Harmadik országbeli hallgatók jellemzői: egy kismintás kvantitatív mérés 
eredményei alapján 

 

E részkutatásunkban önkitöltő kérdőíves felmérést alkalmaztunk.  

Mintánk elsődlegesen a Budapesten tanuló harmadik országbeli hallgatókat kívánja a 
kutatás beágyazottságának megfelelően (említett projektcélok), reprezentálni. 
Természetesen szerettük volna a vidéken tanuló külföldi diákokat is súlyuknak megfelelően 
bevonni, azonban ez nehézségekbe ütközött,30 így csak kisebb arányt képviselnek a 
merítésben. Az adatgyűjtés során összesen N=221-en töltötték ki a kutatás angol nyelvű 
kérdőívét.  

A kérdőív kérdései a bevezetőben vázolt területeket igyekeztek körbejárni, azaz, hogy a 
hazai felsőoktatási intézményekben tanuló harmadik országbeli hallgatók  

 milyen okok miatt választották Magyarországot; 
 egyetemükön-főiskolájukon milyen közösségi-kulturális programokban, 

mentorprogramban, hallgatói irodai szolgáltatásokban részesülnek; 
 használják-e a magyar nyelvet; 
 milyen környezetben, kikkel laknak együtt; 
 végeznek-e diákmunkát. 

 

4.2.1. A válaszadók általános jellemzői  
 

A kutatás mintájába kerültek között több férfi mint nő található (55-45%), életkoruk szerint 
közel azonos arányban szóródnak a 18-22, a 23-25 és a 26-30 évesek (közel 30-30 
százalékot tesznek ki), a fennmaradó hányadot pedig a harmincon felüliek képviselik. 

A merítésbe került harmadik országbeli hallgatók hattizede 2016-2017-ben érkezett 
Magyarországra, háromtizede 2013-2015-ben, a maradék egytizede pedig ezt megelőzően. 

A válaszadók körében, állampolgárságukat tekintve, a pakisztániak, indiaiak, kazahok, 
nigériaiak, azeriek, kínaiak, oroszok, algírok, ecuadoriak, irániak, mongolok, szírek 
találhatóak a legnagyobb számban.  

Természetesen érdemes a diákokat származási országuk szerint csoportosítani. E szerint a 
legtöbben valamely ázsiai országból érkeztek. A második legszámosabb csoportot a szovjet 
utódállamokból érkezők alkotják a merítésben. Őket követik az afrikaiak és a Közel-keletiek.  

  

                                                           
30

 A megkeresett vidéki felsőoktatási intézmények, az érintett hallgatók túlterheltségére hivatkoztak és kevés 
hajlandóságot mutattak a kérdőív linkjének hallgatók körében való szétküldésére.  
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6.ábra: A mintába kerültek származása   

 

 

A megkérdezett harmadik országbeli hallgatók fele a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal 
tanul Magyarországon, a másik fele pedig egyéb finanszírozási rendszerben. Utóbbiak között 
a leghangsúlyosabb a családi támogatás, és – a budapesti túlsúly miatt – a CEU teljes vagy 
részleges ösztöndíja. (Természetesen a Stipendium ösztöndíjban részesülők sem csak az 
ösztöndíjat veszik igénybe, hanem családi támogatásban és egyéb segítségben is 
részesülnek – az ötödükre igaz ez.) 

5.táblázat: A harmadik országbeli hallgatók itt tanulásának támogatási formái a 
kérdezettek körében 

Támogatás formája-
jellege: Együttesen 

Kelet-
Ázsia és 

Ázsia 
egyéb  

Dél- és 
Délkelet-

Ázsia  

Közel-
Kelet 

(tágan)   
Posztszovjet 

országok Afrika 

Európa 
EU-n 
kívül Amerika  

Stipendium 
Hungaricum ösztöndíj 

51% 21% 56% 69% 44% 46% 50% 57% 

Családi támogatás 35% 47% 38% 22% 25% 37% 30% 48% 

CEU ösztöndíj 15% 26% 14% 6% 17% 14% 20% 17% 

Saját finanszírozás 11% 16% 8% 3% 6% 26%   13% 

Kibocsájtó ország 
kormánya támogatása 

7%   8% 13% 3% 11% 10% 4% 

Egyéb támogatás 4% 5% 6% 3% 8% 3%     
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Fontos, hogy milyen végzettségi háttérrel vagy munkaerőpiaci helyzetből érkeznek 
Magyarországra tanulni a külföldi diákok: legtöbbjük – a válaszadók körében – valamilyen 
középiskolai (ISCED 3-4) vagy egyetemi BA végzettséggel rendelkezett mikor hosszabb-
rövidebb időre belépett a magyar felsőoktatási képzésbe (37-38%). 

 

7.ábra: A válaszadók legmagasabb iskolai végzettsége Magyarországra érkezéskor 

 

Az ideérkezésük előtt a minta tagjainak közel ötöde a középiskoláját fejezte be éppen, 
egyharmaduk egyetemre-főiskolára járt, 46 százalékuk dolgozott valamilyen munkahelyen, s 
a maradék kisebbség munkanélküli volt. A főiskolai-egyetemi tanulmányok a Stipendium 
ösztöndíjasokra az átlagot meghaladó mértékben jellemző.  

A merítésben, ahogy korábban már jeleztük, a budapesti harmadik országbeli diákok 
felülreprezentáltak (84%). A budapesti kérdezettek a következő intézményekben tanulnak: 
Corvinus, Budapesti Gazdasági Egyetem, Metropolitan Egyetem, Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, IBS, Közép-európai 
Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Óbudai Egyetem, Semmelweis Egyetem. Közülük 
a legnagyobb súlyt a CEU, a Corvinus, az Óbudai Egyetem és a Metropolitan hallgatói 
képviselik a mintában.  

A minta vidéki hallgatói pedig a Debreceni Egyetem, a Dunaújvárosi Egyetem, az Eszterházy 
Károly Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi 
Tudományegyetem és a Szent István Egyetem valamelyik karán tanulnak.  

Szakirány szerint a legtöbb kérdezett orvostanhallgató (9%), a második legszámosabb 
csoportot az informatikai képzésen tanulók jelentik (8%). Összesen 45 különböző szakról 
kerültek ki a válaszadók. 

A szakirányokhoz, legmagasabb iskolai végzettségeikhez igazodva a válaszadók többsége 
egyetemi MA képzésen vesz részt (megfelelően a makro-statisztikai megoszlásoknak). Az 
ezen a képzési szinten való tanulás kifejezetten a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal itt 
lévő hallgatókra igaz – mérésünkben.  

Az osztatlan egyetemi képzés pedig csak a nem az említett ösztöndíjjal itt tartózkodók sajátja 
(az orvosi- és egyes mérnöki képzések esetén). 
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8.ábra: A válaszadók az egyes felsőoktatási képzési szinteken 

 

 

 

A tanulmányok képzési szintjeihez igazodik a várható itt tartózkodás hossza, így egyértelmű, 
hogy a 2 akadémiai évben megjelölt időintervallum jelenti a választóvonalat: a Stipendium 
ösztöndíjasok többsége jellemzően eddig tervezi a maradását (összefüggésben az MA 
képzésekkel), a tanulmányaikat egyéb módon finanszírozók pedig jellemzően vagy egy-két 
szemesztert, vagy 5 évet megahaladó időt terveznek a magyar felsőoktatási intézmények 
valamelyikén eltölteni. 

9.ábra: A tanulmányok várható hossza 

 

 

 

  

1% 7% 6% 9% 
7% 

12% 

50% 58% 
42% 

36% 35% 37% 

Együttesen Stipendium 
ösztöndíjasok 

Egyéb 
finanszírozás 
keretében itt 

tanulók 

 Bachelor (Ba/BSc) képzés 

 Masters (Ma/MSc)  képzés 

Osztatlan egyetemi képzés 

 Doktori képzés (PhD/DLA) 

Egyéb  képzés 

16% 
8% 

24% 

37% 49% 
25% 

17% 
21% 

13% 

19% 

19% 

18% 

11% 
3% 

20% 

Együttesen Stipendium 
ösztöndíjasok 

Egyéb 
finanszírozás 
keretében itt 

tanulók 

5-nél több akadémiai év 

4-5 akadémiai év 

3 akadémiai év 

2 akadémiai év 

Legfeljebb 1 akadémiai év 
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4.2.2. A magyar felsőoktatás választása  
 

A mintába került harmadik országbeli hallgatók egy 13 itemes szett segítségével31 tudták 
árnyalni, hogy miért választották a magyar felsőoktatást további tanulmányaik, avagy az első 
diplomájuk megszerzésének színhelyéül. 

A kétoldalú, országok közötti egyezmények, szerződések, a kedvező ösztöndíj-lehetőségek 
elsődlegesen a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók döntésében játszottak igen 
fajsúlyos szerepet (53, illetve 46 százalékuk esetében).  

Azok, akik költségtérítéses képzésen, illetve más típusú támogatás mellett tanulnak 
Magyarországon, leginkább a megfelelő szak/képzés megtalálásával indokolták 
választásukat (55%), de esetükben közrejátszottak még az ösztöndíj-lehetőségek (például 
CEU), továbbá az ismerősök, barátok, családtagok ajánlásai, korábbi jó tapasztalatai.  

A „jó lehetőségnek mutatkozott Magyarországra jönni tanulni” indikátor a tanulmányok 
finanszírozásának módjától függetlenül egyforma szinten volt fontos választási szempont. 
Azonban érdemes rá egyfajta „jolly joker” mozgatórugóként is tekinteni, amit inkább az 
elsődleges választások mögé illesztenek a megkérdezett hallgatók. 

A magyar oktatás magas minőségével a válaszadók egyötöde, a magyar nyelv 
megtanulásának lehetőségével pedig egytizede (jellemzően a Stipendium ösztöndíjasok) 
támasztotta alá döntését.   

 

6.táblázat: Az okok, amiért a harmadik országbeli hallgatók Magyarországot 
választották tanulmányaik helyszínéül  

  Együttesen 
Stipendium 

ösztöndíjasok 

Egyéb 
finanszírozás 
keretében itt 

tanulók 

Kétoldalú megállapodás van az országok között és így 
tudott Magyarországra jönni 

29% 53% 2% 

Jó/kedvező ösztöndíj-lehetőség miatt jött 41% 46% 36% 

Itt talált olyan szakot/területet, ami érdekli 47% 40% 55% 

Jó lehetőségnek tűnt idejönni tanulni 53% 52% 53% 

A magyar oktatás magas minősége miatt 21% 24% 17% 

Meg akart tanulni magyarul 11% 17% 4% 

A magyarországi oktatás része a származási ország 
felsőoktatási rendszerének 

2% 2% 1% 

Egy "ügynök" javasolta pénzügyi és minőségi okokra 
támaszkodva 

9% 2% 17% 

Az egyetem, ahová a származási országban járt, javasolta 9% 9% 8% 

Ismerősök/barátok ajánlották 26% 17% 35% 

Családtag/barát/ ismerős jó tapasztalatokkal bír a magyar 
oktatással kapcsolatosan 

13% 7% 20% 

Ez volt az egyetlen lehetőség 3% 2% 4% 

Nem volt különösebb oka 6% 1% 11% 

 

                                                           
31

 Bármennyi indikátort választhattak. 
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Összehasonlításul a Tempus Közalapítvány megbízásából 2016-ban végzett kutatás 
eredményei szerint a „magyar egyetemen történő tanulmányokkal kapcsolatos döntés három 
leggyakrabban említett indoka a magas színvonalú oktatás (46%), a másik kultúra 
megismerésének vágya (46%) és a megfizethető árak (43%)”.32  

 

4.2.3. A magyar nyelv tanulása 
 

A válaszadók 70 százaléka részt vett már valamilyen magyar nyelvi képzésen, tanfolyamon. 
Ez különösen a Stipendium ösztöndíjasok esetében érvényes: a körükben ez az arány 
meghaladja a 80 százalékot.  

Részleteiben nézve a magyar nyelv tanulását, a kérdezettek háromtizede csak féléves nyelvi 
kurzusra járt (a féléves nyelvi kurzusok általában heti 1-2 óra nyelvtanulást jelentenek), 
további kéttizede szintén részt vett féléves tanfolyamon, és még most is tanulja a nyelvet, 
illetve 15 százalékuk a kérdezés idején járt magyar nyelvi képzésre. 

A nyelvi képzések elsődleges helye a hallgató fogadóintézménye – a magyar nyelvet tanulók 
80 százalékának esetében. Ezen felül megemlítendők még az ingyenes nyelvi képzések, 
nyelvi klubok, amelyek mérhető szerepet játszanak a magyar nyelv tanulásában (10%). 

A magyar nyelvtanfolyamokkal való elégedettség némiképp megosztja a mintába kerülteket: 
egyharmaduk elégedett a képzésekkel, közel 50 százalékuk megfelelőnek-elfogadhatónak 
érzi őket, s a fennmaradó részük pedig elégedetlen velük kapcsolatban.(A Stipendium 
Hungaricum ösztöndíjasok szignifikánsan elégedettebbek, mint a többiek.)  

A legtöbb harmadik országbeli diák azért tanulja a magyar nyelvet, mert úgy érzi, hogy 
szükség van rá a mindennapi kommunikációban, a hétköznapi életben – ide értve a magyar 
ismerősökkel való interakciókat, az egyetemi életben való részvételt is. Továbbá, ezen felül, 
számosan azért is tanulják a magyart, mert szeretnének munkát vállalni, és tudják, hogy a 
foglalkoztatáshoz általában szükséges a magyar nyelv valamilyen szintű ismerete. 

Önmagáért a nyelvtanulásért nagyjából a nyelvtanuló válaszadók négytizede próbálja 
elsajátítani a magyart. 

A magyar nyelvet tanulók mindössze egyötöde jelezte, hogy a magyar nyelv ismerete 
szükséges az egyetemi tanulmányaihoz.33 

 

  

                                                           
32

 E kutatás fókuszában elsődlegesen inkább az oktatásturisztika illetve a magyarországi tanulmányok 
körülményeivel való elégedettségek szerepeltek, mintsem egyes kitüntetett integrációs lehetőségek 
megismerései. E mellett jelentősen nagyobb és más struktúrájú mintával dolgozhattak (N=1566), melyben a 
Stipendium Hungaricum ösztöndíjasai 81 százalékot, az ERASMUS-os hallgatók pedig 12%-ot képviseltek – a 
megbízó igényeinek megfelelően. 

http://tka.hu/hir/7165/hallgatoi-velemenyfelmeres-2016-magyarorszag-es-a-magyar-felsooktatas-a-kulfoldi-
hallgatok-szerint  
33

 Többségükben költségtérítéses magyar nyelvű orvosképzésen vesznek részt. 

http://tka.hu/hir/7165/hallgatoi-velemenyfelmeres-2016-magyarorszag-es-a-magyar-felsooktatas-a-kulfoldi-hallgatok-szerint
http://tka.hu/hir/7165/hallgatoi-velemenyfelmeres-2016-magyarorszag-es-a-magyar-felsooktatas-a-kulfoldi-hallgatok-szerint
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7.táblázat: A magyar nyelv tanulásának mozgatórugói  

  Együttesen 
Stipendium 

ösztöndíjasok 

Egyéb 
finanszírozás 
keretében itt 

tanulók 

Szükség van a magyar nyelvre a hétköznapi életben 56% 64% 43% 

Szeret nyelveket tanulni 41% 44% 36% 

Mindig megpróbálja megtanulni azt a nyelvet, ahol 
hosszabban tartózkodik 

37% 46% 25% 

Szeretne dolgozni az egyetem mellett és ehhez szüksége 
van a magyar nyelvre 

31% 44% 9% 

Van néhány magyar barátja és szeretné őket jobban 
érteni 

26% 33% 15% 

A magyar nyelv tudása segíti az egyetemi életben való 
részvételt 

24% 32% 11% 

Szükséges az egyetemi tanulmányokhoz 20% 10% 36% 

 

 

4.2.4. A válaszadók magyarországi lakhelye 
 

A mintába került harmadik országbeliek elsődlegesen vagy kollégiumban, vagy albérletben 
laknak Magyarországon. A kollégiumban – diákszálláson való élet a Stipendium 
ösztöndíjasok körében elterjedtebb, az albérletben való lakás pedig a többi válaszadóra 
jellemző inkább. 

A többi szállásforma használata kevésbé jellemző – kivéve a hosteleket34 a Stipendium 
hallgatók esetében.35 

10.ábra: Lakhely típusa 

 

 

                                                           
34

 A Stipendium ösztöndíjasok elhelyezésére az egyetemek hostelek vagy szállók egy-egy szárnyát/emeletét 

bérlik, így a hostel/szálló funkcióját tekintve kollégiumként működik. 
35

 A Tempus 2016-os kutatása szerint a kérdezettek 53 százaléka kollégiumban, 42 százaléka pedig albérletben 
lakott Magyarországon. 

44% 

41% 

12% 

3% 

Kollégiumban lakik 

Albérletben lakik 

Hostelben (ideiglenes 
kollégiumban) lakik 

Egyéb helyen lakik 
(saját lakás, ismerősök, 
stb.) 
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A legtöbb válaszadó többedmagával él együtt kollégiumi szobájában vagy albérletében: 
leginkább más országokból származó diákokkal vagy magyar és egyéb országbeliekkel 
vegyesen. 

Mindössze a kérdezettek alig egynegyede lakik egyedül – főként a nem a Stipendium 
Hungaricum finanszírozásában itt lévő hallgatók. 

 

11.ábra: Együttélés másokkal 

 

 

Kíváncsiak voltunk – az integráció jegyében, hogy az albérletben, saját lakásban élő 
kérdezetteknek milyen a szomszédokkal való viszonya. 

Az esetek többségében a harmadik országbeli diákoknak nincs semmilyen kapcsolata vagy 
csak a legminimálisabbra szorítkozó kontaktusa van a szomszédjaival. (Természetesen ez 
nem tér el jelentősen a Budapesten, például bérházakban, lakótelepeken élő fiatalok lokális 
viszonyaitól.)  

Mindössze a diákok 16 százaléka számolt be arról, hogy egymást segítő és baráti viszonyt 
ápolnak a szomszédjaikkal. 

12.ábra: Kapcsolat a szomszédokkal 

   

23% 

9% 

34% 

4% 

25% 

5% 

Egyedül lakik 

Egy vagy több diákkal él együtt, akikkel egy 
országból származnak 

Egy vagy több külföldi diákkal él együtt (nem egy 
országból származnak) 

Egy vagy több magyar diákkal él együtt 

Magyar és külföldi diákokkal vegyesen él együtt 

Rokonokkal, családtagokkal, nem diákokkal él együtt 

7% 

16% 

4% 

47% 

9% 

1% 

7% 

9% 

Nincs szomszédjuk 

Nincs semmilyen kapcsolata a szomszédban élőkkel - 
nem ismeri őket 

Gyakran látják egymást, de még csak nem is köszönnek 
egymásnak 

Köszönnek ugyan egymásnak, de ez az összes 
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4.2.5. A hallgatók egyetemi támogatása 
 

A megkérdezett harmadik országbeli hallgatók mintegy fele (52%) érzi úgy, hogy 
magyarországi felsőoktatási intézménye a külföldi hallgatókra szabottan nyújt segítséget az 
egyetemi és a mindennapi élet különböző területein.  

Ezt a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasai nagyobb arányban érzékelik mint a többi 
hallgató (58% vs 44%). 

Azon hallgatók, akik tudják, hogy egyetemük, főiskolájuk egyedi segítséget nyújt számukra, 
szinte mindegyikük ekként jelölte meg a gyakorlati, elsődlegesen a hétköznapi élethez 
szükséges támogatási lehetőségeket. E támogatásoknak részei a tartózkodási engedély 
intézésében való közreműködések, a szálláskeresés, a beiratkozás segítése, vagy a nyelvi 
nehézségekből adódó akadályok leküzdéséhez nyújtott segítségek. 

A felsőoktatási tanulmányok intézmények általi támogatásáról, nyomonkövetéséről nagyjából 
ezen hallgatók halmazának kétötöde tud (az összes kérdezett 22 százaléka). 

Egyformán három-háromtizedük van azzal tisztában, hogy egyetemük külön támogatást 
nyújt a külföldi diákok számára szociális és egyéb ügyekben, valamint a munkakeresésben 
(az összes kérdezett 28 százaléka). Az álláskeresési, karrier tanácsadási segítségről 
elsődlegesen a nem Stipendium Hungaricum ösztöndíj segítségével itt tanulók számoltak be 
(vélhetőleg ez számukra fontosabb, illetve egyes egyetemeken – például CEU – ennek 
kitűntetett szerepe van). 

 

13.ábra: Külföldi hallgatókra szabott intézményi támogatások  
(azon hallgatók körében, akik tudnak ilyen szolgáltatásokról) 

 

 

Egyetemi mentorációs lehetőségekről, tevékenységekről az intézményi segítségnyújtásokat 
ismerők majdnem fele, vagyis az összes kérdezett negyede tud. 

Közülük, tehát azok közül, akik tisztában vannak ezzel a lehetőséggel, szinte mindenki él is 
ezzel a szolgáltatással: kap valamilyen formában személyes mentori segítséget. 
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Méghozzá általában a következőket kapják – átfedésben az intézményi támogatások 
rendszerével: 

 Iskolai ügyek intézésének személyes segítése; 
 Különböző hivatalos ügyekben való segítség; 
 Nyelvi segítség (fordítás, stb.); 
 Tartózkodási engedély intézésének segítése; 
 Szálláskeresési segítség; 
 Tanulásban való segítség; 
 Nyelvtanulási segítség; 
 Diákmunka keresésének segítés; 
 Szabadidő eltöltésében való segítség. 

 

Leginkább az iskolai és a különböző hivatalos ügyek intézésében, legkevésbé pedig a 
munkakeresésben és a szálláskeresésekben tudnak közreműködni az egyetemi mentorok. 

 

4.2.6. Diákmunka 
 

A mintába került kérdezettek mintegy ötöde számolt be arról, hogy tanulmányai mellett végez 
valamilyen munkát – a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasai körében ez az arány valamivel 
alacsonyabb, a többi, merítésbe került harmadik országbeli hallgató esetében pedig 
magasabb (15-25%). 

A tanulmányaik mellett munkát, diák munkát végzők jobbára valahol gyakornoki állást 
töltenek be tanulmányaikhoz kapcsolódóan, valamilyen (online) üzleti/marketing 
tevékenységbe folynak bele, tanítanak (nyelvet, informatikát, de akár valamilyen művészeti 
ághoz kapcsolódóakat is) vagy éppen felszolgálnak.  

Az esetek túlnyomó részében úgy érzik a kérdezettek, hogy az általuk végzett munka 
kapcsolódik felsőoktatási tanulmányaikhoz.  

Megpróbáltuk a munkához jutás folyamatainak egyes aspektusait megvizsgálni, ezek alapján 
úgy tűnik, hogy az esetek felében az előzetes elképzeléshez képest gyorsabban, a másik 
felében pedig lassabban tudtak munkához jutni azok, akik szerettek volna. (Természetesen 
amennyiben ezt átlagolnánk, akkor úgy tűnne, hogy pont megfelelő gyorsasággal jutottak a 
„vágyott” álláshoz a diákok, de mint tudjuk ez nem ennyire egyszerű, rengeteg szubjektív 
elem húzódik meg mögötte.) 

Munkakeresésükben nagyjából 50 százalékuk kapott segítséget. Legnagyobb arányban a 
baráti-ismerősi közreműködéseket emelték ki. Dedikált, a területen tevékenykedő civil 
szervezetektől, vagy fejvadász cégektől csak kevesen kaptak segítséget (illetve eleve nem is 
fordultak hozzájuk: megoldották informális csatornákon). 

Megtudakoltuk a válaszadóktól (mindenkitől), hogy szerintük melyek lehetnek a magyar 
munkaerőpiacon, akár diákmunkásként, való elhelyezkedés leghátráltatóbb momentumai. 

Nem okozott meglepetést, hogy a legtöbben a magyar nyelv ismeretének hiányát jelölték 
meg ekként (84%) – a terülten végzett integrációs kutatások megállapításaihoz hasonlóan. 

A magyar nyelvtudás hiányához kapcsolódnak olyan hátráltató indikátorok is, mint hogy az 
álláshirdetések, a szerződések általában magyar nyelvűek. 
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Fontos elhelyezkedést, munkavállalást hátráltató tényezők még az alacsony bérek, az 
információk vélt szűkösségei és a rövidtávú, pár hónapos, fix idejű lehetőségek.  

 

14.ábra: Az állásvállalást nehezítő tényezők 

 

 

Kontrasztként megvizsgáltuk azt is, hogy a külföldi diákok mely tulajdonságai lehetnek azok, 
amelyek – a válaszadók véleménye szerint – segíthetnek, előnyhöz juttathatják őket az 
álláskeresésekben, állásvállalásokban.  

Legtöbben a más nyelvek ismeretét jelölték meg, mint előnyt (miközben hátrány a magyar 
nyelv hiányos ismerete), fontos aspektusként kezelik a pozitívabb szemléletet, a 
rugalmasságot, illetve érvényesítenék a külföldi munkatapasztalatot (amit sok esetben nem 
vesznek figyelembe a munkáltatók). 

 

15.ábra: Vélt lehetőségek az álláskeresésnél, állásvállalásnál 
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4.3. Harmadik országbeli hallgatók a budapesti felsőoktatási intézményekben 
– a külföldi diákok perspektívája (a célcsoporttal készített interjúk alapján) 

 

A külföldi, nem uniós diákokat jelentős számban fogadó felsőoktatási intézmények 
beilleszkedést támogató szolgáltatásainak és tapasztalatainak megismerése mellett, az 
ezekben az egyetemi struktúrákban tanuló harmadik országbeli hallgatók helyzetéről 
kívántunk első kézből származó kvalitatív ismereteket gyűjteni. E célból 10 félig-strukturált 
mélyinterjút készítettünk angol nyelven a célcsoport tagjaival, 2017 nyarán.  

Az interjúalanyok a Jövőkerék Alapítvány skills&jobs&fun komplex munkaerő-piaci 
programjának36 résztvevői közül kerültek ki. A beszélgetőpartnerek kiválasztásánál szempont 
volt, hogy minél jobban leképezzék a programban résztvevő hallgatói sokszínűséget, mind a 
származási ország és a nem, mind a magyarországi felsőoktatási intézmény, a képzés 
szintje, és a tanulmányok finanszírozásának módja vonatkozásában.  

Ennek megfelelően az alábbi négy egyetemről osztották meg személyes élményeiket az ott 
tanuló kérdezettek: Szent István Egyetem – Gödöllő (SZIE); Budapesti Corvinus Egyetem 
(Corvinus); Budapesti Műszaki Egyetem (BME), Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) 
és a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU).37 

A képviselt származási országok a következők voltak: Algéria, Azerbajdzsán, Burma, 
Ecuador, Irak, Kenya, Kolumbia és Pakisztán.38  

A társadalmi nemek tekintetében kiegyenlített a minta: 5 férfi és 5 nő vett részt a kutatásnak 
ebben a fázisában.  

A képzés szintje a megkérdezettek körében az alábbiak szerint alakult: BA képzésben 3 fő 
vesz részt, MA képzésben tanul a többség (5 fő), 1 fő PhD hallgató, és további 1 fő vesz 
részt előkészítő tanulmányokban-intenzív magyar nyelvi képzésben.  

Tanulmányait csupán 3 fő finanszírozza saját forrásból, a többi megkérdezett (7 fő) 
Stipendium Hungaricum ösztöndíjas.  

 

4.3.1. Ideérkezés, motivációk, tanulmányok 
 

Jellemző, hogy a Stipendiumos hallgatók nem Magyarországot választották, hanem az 
ösztöndíj révén találtak a magyarországi egyetemükre. 

„Nem választottam Magyarországot, hanem az ösztöndíj miatt jöttem ide. Tudtam, hogy 
nem akarok pénzt kérni a szüleimtől már ilyen idősen. Az ösztöndíj lehetőséget teremtett 
erre, hogy máshol éljek egy darabig. (…) Eredetileg az USA-ba akartam menni, de nem 
találtam ösztöndíjat, ekkor jött a magyar lehetőség.” 
(Azerbajdzsán_BME_Stipendium_MA_nő) 

Többségük aktívan kereste a lehetőséget, hogy máshol folytassa a tanulmányait. A 
hazájukból elvágyódók motivációi között szerepel a máshol élni, a szabadabban élni, a 
szülőktől függetlenül élni, valamint a családi és egyéb érzelmileg nehéz helyzetekből való 
kiszakadás lehetősége is.  

                                                           
36

 A projekt a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA-2.2.3-2015-00003 projekt) támogatásával 
valósul meg 2016.08.01.-2018.02.28. között. http://www.jovokerek.hu/skillsandjobs/ 
37

 1-1 fő a SZEI/ELTE diákja, 2 fő a Corvinus hallgatója és 3-3 interjúalany a BME/METU tanulója. 
38

 A fenti országokat egy-egy diák képviseli. Ez alól kivételt képez Pakisztán, ahonnan 3 hallgató adott interjút. Ez 
a felülreprezentáltság a Jövőkerék programjába bevont résztvevők akkori – a kutatás időpontjára vonatkozó - 
összetételét tükrözi.  

http://www.jovokerek.hu/skillsandjobs/
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Az elvágyódók csoportjában a máshol élni/tanulni motiváció mellett fontos a minőségi 
oktatás iránti igény, amit a magyarországi fogadó intézményekben biztosítottnak láttak.  

A meginterjúvolt Stipendiumos diákok mindannyian MA illetve PhD képzésben vesznek 
részt, valamint közülük egy hallgató tanult intenzív magyar nyelvi képzésben az 
interjúkészítés idején. Ebből az is következik, hogy hazájukban már mindenki legalább BA 
fokozatot szerzett, sőt előfordul, hogy megkezdett, vagy már befejezett MA után folytatták 
Magyarországon tanulmányaikat. Az sem egyedi eset, hogy a BA/MA fokozat megszerzése 
után, elhelyezkedtek hazájukban a szakterületükön, majd az ösztöndíj kínálta lehetőséggel 
állásuk feladása, tanulmányaik magyarországi folytatása mellett döntöttek. 

„Ecuadorban, Quitóban, a külügyminisztériumban dolgoztam a latin-amerikai ügyek 
politikai tanácsadójaként. (…) Nagyon nagy késztetést éreztem, hogy külföldön, lehetőleg 
Európában éljek. Mindig nagyon érdekelt Kelet-Európa és Középkelet-Európa. (…) még 
jó néhány évig nem akarok hazamenni, mert az elindulásom oka is az volt, hogy utazzak 
és külföldön éljek.” (Ecuador_Corvinus_Stipendium_PhD_nő) 

A megkérdezett Stipendiumos diákok között kisebbségben vannak azok, akik nem vágyódtak 
el otthonról és nem keresték a lehetőséget, hogy külföldön folytassák a tanulmányaikat. Az ő 
esetükben a küldő intézmény ajánlotta fel a kimagasló tanulmányi előmenetelű hallgatóinak 
a Stipendium ösztöndíjjal való magyarországi továbbtanulás lehetőségét.  

„Nem választottam Magyarországot továbbtanulási céllal, hanem a kimagasló tanulmányi 
előmenetelemet díjazták a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal. (…) Miután elnyertem az 
ösztöndíjat, az első kérdésem az volt, hogy Magyarország muszlim ország-e? Mondták, 
hogy nem, de nem lesz problémám a hijabbal. (…) Azért is aggódtam túlzottan, mert 
korábban soha nem jártam Európában. Leginkább az emberektől tartottam.” 
(Algéria_SZIE_Stipendium_MA_nő) 

A tanulmányaikat saját forrásból finanszírozó diákok motivációi sem térnek el jelentősen az 
ösztöndíjasokétól: kimozdulni otthonról, változást vinni az életbe, kulturálisan/történelmileg 
érdekes helyen élni. Azonban a reguláris hallgatóknál – érthető módon – nagyobb szerep jut 
a mérlegelésnek. A magyarországi továbbtanulás melletti döntést elsősorban a tanulmányok 
(beleértve az itt tartózkodás költségét) ár-értékaránya mentén hozzák meg.  

„Nem kifejezetten Magyarországban gondolkodtam, szerettem volna valami változást az 
életemben. Sok európai országban jártam korábban, de Magyarországon soha. Arra 
gondoltam, hogy ez mindenképpen újdonságot hoz majd. (…) Annak gyorsan utána 
tudtam nézni, hogy az oktatás színvonala jó. Pakisztánban informatikai területen 
szereztem BA-t és 2 évet dolgoztam, és az volt a terv, hogy business területen szerzek 
szakképzettséget. Így találtam rá a Metropolitan Egyetemre Budapesten, ami jó oktatási 
színvonalat kínált, elérhető áron.” (Pakisztán_METU_önköltség_BA_ffi1) 

 



 

46 

4.3.2. Stipendium iroda, hallgatói iroda 
 

A kérdezett hallgatók döntő többsége (6-7 fő) kifejezetten elégedett az egyetemtől kapott 
segítséggel mind a hivatalos ügyintézés, mind az egyetemi beilleszkedés vonatkozásában. 
Többen kiemelték a származási országból való elindulás előtti online információ és 
ügyintézés jelentőségét. 

„E tekintetben az egyetem nagyon segítőkész volt. Minden információt megkaptam 
interneten még Kolumbiában, ami az egyetemi beilleszkedéshez szükséges. Tisztában 
voltam, hogy melyik szemeszterben milyen tantárgyakat lehet felvenni és hogy milyen 
tárgyakból áll az MA képzés. Az érkezés után kaptunk több e-mailt arról, hogy működik a 
Neptun, és az egyetem.” (Kolumbia_BME_Stipendium_MA_ffi) 

Míg mások a koordinátor vagy más egyetemi munkatárs segítőkész hozzáállását 
hangsúlyozták. 

„Welcome hétvégét tartottak nekünk, újonnan jövőknek az egyetemen. Mindenki nagyon 
segítőkész és kedves volt, még a tanárok is tudták, hogy ki honnan jön. Nagyon 
megnyugtató volt, hogy jó helyen vagyunk.” (Dubai_METU_önköltség_BA_nő) 

A kevésbé elégedettek azt nehezményezték, hogy az ügyintézéshez vagy nem kaptak 
elégséges és könnyen érthető információt, vagy hogy az információ nem jutott el hozzájuk 
időben.  

„Különösebb segítséget nem kaptunk az ügyintézéshez az egyetemtől, csak elmondták, 
hogy ide és ide el kell menni, és kaptunk egy homályos instrukciót. Nagyon nehéz volt 
megérteni, nemcsak nekem, de a többi külföldi diáknak is. Tudomásom szerint többen 
azért hagyták abba itt a tanulmányaikat, mert nem kaptak megfelelő segítséget a kezdeti 
időkben. Problémás volt a diákigazolványhoz való hozzájutás. Általában egyedül 
oldottam meg mindent. Az én döntésem volt, hogy próbálok magyar barátokat találni, 
hogy a segítségükkel könnyebb legyen például az ügyintézés is.” 
(Pakisztán_METU_önköltség_BA_ffi2) 

„Nem kaptunk túl sok információt az egyetemtől az ügyintézéshez és sokszor nem is 
időben. Például nem tudtam, hogy büntetést kell fizetni, ha regisztráltál egy vizsgára, de 
nem mentél el. Vagy azt sem tudtam, hogy a bankban pénzt felvenni többe kerül, mint 
bankkártyával kivenni az automatából.” (Azerbajdzsán_BME_Stipendium_MA_nő) 

Az interjúk tapasztalata alapján, az ügyintézés külső helyszínein – Bevándorlási Hivatal, és 
egyéb ügyfélszolgálatok – ugyan előfordultak nyelvi nehézségek, de a bánásmód mindenütt 
segítőkész volt. A kérdezettek történeteiben ez alól visszatérően kivételt képez az OTP-ben 
való ügyintézés. 

„Általában egyszerű volt. Ahol probléma adódott ott mindig nyelvi korlátok voltak. Egy 
kivételtől eltekintve, ez a banki ügyintézés: a bankszámlanyitás az OTP-nél. Többször 
megtörtént, hogy odamentem a megbeszélt időpontba, és elküldtek minden magyarázat 
nélkül, hogy jöjjek vissza holnap. Végül harmadszorra sikerült, és furcsa módon egy 
angolul nem beszélő ügyintéző segített. Amikor a bankkártyáért kellett mennem, ugyanez 
történt velem: hiába hivatkoztam az általuk küldött e-mailre, mindig azt a választ kaptam, 
hogy holnap jöjjek. Végül odáig jutottam, hogy írtam egy e-mailt a banknak erről az 
ellentmondásról, majd egy csoport hasonló helyzetű afrikai diákkal együtt sétáltunk be a 
bankba, és akkor végre megkaptuk. A többi irodában nagyon jó tapasztalataim voltak. Az 
okmányirodában például nem beszéltek angolul, és nem volt egyszerű megérteni 
egymást, de el tudtuk intézni, amiért odamentünk.” (Kenya_Corvinus_Stipendium_MA_ffi) 
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4.3.3. Mentorprogram  
 

A megkérdezett diákok többsége elégedett az egyetem elindulás előtti e-mailes 
tájékoztatásával és a beiratkozáshoz, kollégiumi elszállásoláshoz szükséges előzetes online 
ügyintézéssel. A tekintetben azonban megoszlanak a vélemények, hogy megérkezés után, 
az egyetemi mentorprogram mennyiben tudott hatékonyan a segítségükre lenni. A diákok 
fele nyilatkozott úgy, hogy a csoportos mentorálás nagy segítség volt számára a kezdeti 
ügyintézésben és az eligazodásban.  

„Magyar diákok közül kikerülő mentorok csoportja szervezett nekünk programokat és 
segített az ügyintézésben és a város megismerésében. Szervezetten mentünk a 
tartózkodási engedélyért, az adókártyáért és mindenben segítettek, ami az ügyintézéshez 
kellett. Ha voltak kérdéseid fordulhattál hozzájuk. E tekintetben az egyetem nagyon 
segítőkész volt.” (Kolumbia_BME_Stipendium_MA_ffi) 

A diákok másik fele vagy nem vette igénybe a felkínált szolgáltatást (mások segítettek 
nekik), vagy elégedetlen volt azzal kapcsolatban, mert vagy nem tudott mentorprogram 
létezéséről az intézményükben, vagy a létezéséről ugyan tudott, de a mentorálást mégsem 
sikerült igénybe vennie.  

„Azt hiszem, hogy létezik, de én sohasem találkoztam a mentorommal. Megkaptam az 
elérhetőségét, és komoly energiát tettem bele, hogy felvegyük a kapcsolatot, nem jött 
össze. Amikor végre felajánlotta a segítségét, akkor én már mindent elintéztem. Nagyon 
hasznos lett volna, ha abban segít, hogy mit hol találok, hogy jutok el oda, stb. Kenyában 
balra tarts van, itt pedig jobbra. Így az irányokkal nagyon sok nehézségem volt, mindig az 
ellenkező irányba tartó járműre szálltam fel.” (Kenya_Corvinus_Stipendium_MA_ffi) 

Az interjúk tapasztalata alapján a Jövőkerék Alapítvány mentorprogramjához csatlakozók39 
fő motivációját a mentor jelentette, aki közvetlen kapcsolat a kultúrához és a 
mindennapokhoz. A mentorálás tartalma leggyakrabban kötetlen szabadidős programok, 
beszélgetések bonyolítása és a magyar nyelvvel való informális ismerkedés. 

„E-mail-ben értesítettek minket a Stipendium Hungaricum Nemzetközi Kapcsolatok 
titkárságáról. El is határoztam, hogy felveszem velük a kapcsolatot, hogy információt 
gyűjtsek a munkavállaláshoz és új emberekkel kerüljek kapcsolatba. A program 
keretében kaptam egy mentort, aki nagyon kedves, és egy csomó közös érdeklődésünk 
van. (…) jó dolgokat csináltunk: pl. legutoljára a Zeneakadémián voltunk egy koncerten 
és utána beültünk egy bárba.” (Ecuador_ELTE_Stipendium_PhD_nő) 

„Egy olyan mexikói mentor fiút kaptam, akinek nagyon nagy munka- és élettapasztalata 
volt, 7-8 nyelven beszélt (magyarul is), sok helyen megfordult, többek között 
Azerbajdzsánban is. Oroszul is tudtunk beszélgetni. Elmentünk az Operába egy 
Csajkovszkij balettre.” (Azerbajdzsán_BME_Stipendium_MA_nő) 

 

  

                                                           
39

 A megkérdezettek egy kivétellel egyéni mentorálásban részesültek/részesülnek illetve közülük egy fő 3. 
országbeli mentorként vesz részt a programban. A kérdezettek egy része egyetemük nemzetközi/Stipendium 
Hungaricum irodájától szerzett tudomást a program létéről, míg mások az Alapítvány FB kampánya által 
informálódtak és voltak, akik a kapcsolati hálójuk segítségével kerültek kapcsolatba a lehetőséggel.  
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4.3.4. Közösségi- és kulturális programok 
 

Az interjúalanyok többsége részt vett/vesz az egyetem által szervezett kulturális 
programokon. Ez alól kivételt a PhD képzésben lévő diák képez, mivel elmondása szerint a 
PhD hallgatók sajnálatosan nem részesülnek sem kulturális programokban, sem más 
informális találkozásokban. 

Az interjúk alapján, majdnem minden egyetem kínál a hallgatóknak szemeszterenként egy-
egy kisebb országon belüli utazást, valamint egyéb közösségi programokra is sor kerül, 
jellemzően a mentorok szervezésében.  

„Volt egy nemzetközi vacsora, de ez még a tartózkodásunk elején volt, és nem tudtuk, 
hogy mit, hol lehet olcsón beszerezni, és nem nagyon tudtunk így az első alkalomra 
készülni. (…) Aztán elvittek minket a Balatonhoz egyetemi szervezésben, kora ősszel 
tényleg olcsón. Jártunk egyszer a Margitszigeten a mentorokkal, megtanultuk, hogy lehet 
eljutni oda.” (Azerbajdzsán_BME_Stipendium_MA_nő) 

Az egyetemi szervezésű programokkal, egyéb szabadidős tevékenységekkel kapcsolatban 
megfogalmazott kritikák többrétűek. Van, aki azt kifogásolja, hogy a programokért fizetnie 
kell az egyetemen.40 

„Én önkéntes mentor vagyok az egyetemen és szívesen segítek a külföldi diákoknak, 
anélkül hogy pénzt kérnék ezért. Előfordul, hogy szerveznek valamilyen közösségi vagy 
kulturális programot, pl. javasoltam, hogy legyenek a különböző országoknak napjai, 
amikor bemutathatják a kultúrájukat, de mindennek költsége van, így a diákok nem 
nagyon akarnak részt venni. A sportlehetőségek használatáért vagy zenei programokért 
is fizetni kell az egyetemen.” (Pakisztán_METU_önköltség_BA_ffi2) 

Többen keveslik a programok mennyiségét, noha életszerűnek érzik, hogy a programok 
többsége az első szemeszterben van. Az informális, mentorok által szervezett programokkal, 
partikkal kapcsolatos tartalmi észrevétel, hogy vannak, akik vallási és egyéb kulturális, 
neveltetésbeli okok miatt maradnak távol azokról. 

„Nem mentem velük szórakozni este. Meg egyébként sem az én stílusom kocsmázni.” 
(Burma_ELTE_Stipendium_intenzív magyar_nő) 

A legtöbbször visszatérő észrevétel, hogy nemcsak a hivatalos egyetemi képzésben, de a 
szabadidős tevékenységekben is van egyfajta tendencia, miszerint a külföldi hallgatók a 
magyar diákoktól elszigetelve vesznek részt a programokon.  

„Ez a csoportosulás csak a külföldi diákok számára nyitott, nagyon jó lenne, ha magyar 
diákok is részt vehetnének benne. Időnként úgy érzi magát az ember, mintha 
elkülönítenék az egyetem többi részétől.” (Kolumbia_BME_Stipendium_MA_ffi) 

Az egyetemi kulturális programok ritkulásával párhuzamosan, a kérdezettek többségének 
kialakul a baráti köre, akivel a szabadidejét tölti. A baráti kapcsolatokban általában enyhén 
felülreprezentáltak a saját származási országból vagy kultúrából érkezettek, de egyéb 
külföldi diákok is jelen vannak.  

„Az azerbajdzsániakkal főleg a tea házban találkozunk, vagy csinálunk egy teát a 
kollégiumban és beszélgetünk, zenét hallgatunk. (…) Szoktunk kebab-partyt tartani 
vasárnaponként. Igen, többnyire azerbajdzsániakkal töltöm a szabadidőmet. Vagy ha 
valaki látja a fotóimat a Facebook-on és csatlakozni szeretne hozzám, akkor együtt 
megyünk valahova egy új helyet felfedezni.” (Azerbajdzsán_BME_Stipendium_MA_nő) 

„Sok mindent csinálunk közösen, pl. szombatonként több baráttal együtt megyünk a 
mecsetbe. Az imádság után pedig fagyizunk az Allee bevásárlóközpontban. Meg szoktuk 
hívni egymást, együtt sütünk-főzünk. Nemcsak a saját hagyományoknak megfelelően, 

                                                           
40

 Más interjúalanytól nem hangzott el, hogy a szabadidős programokért fizetni kellene. 
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hanem sütünk pl. tortát, pizzát. Ide nemcsak muszlimok jönnek, hanem más külföldiek és 
magyarok is.” (Dubai_METU_önköltség_BA_nő) 

A magyar kapcsolatok száma jellemzően jóval alacsonyabb. Az interjúk alapján, a külföldi 
hallgatók szeretnének több magyar kapcsolatot, de a képzés és a szállás tekintetében is 
elkülönítve érzik magukat, és kevés alkalmuk nyílik magyar diákokkal ismerkedni.  

A Jövőkerék Alapítvány mentorprogramjában a résztvevők motivációi között első helyen 
szerepelt a magyar kultúrához való kapcsolódás, és olyan tartalmas szabadidős 
programokon való részvétel, ahol magyarok és külföldiek egyaránt jelen vannak. A magyar 
mentor különösen a kezdeti időkben, fontos kapocs lehet a fogadó ország és a mentorált 
között. 

„Külföldiként elkezdeni járni egy helyre, ahol te vagy az egyetlen olyan személy, aki 
magában van, az kényelmetlen. Ha már ismersz valakit, aki megy, akkor tudtok együtt 
menni. (...) hidd el, hogy a többi külföldi diák is hasonlóan érez, mert nem mehetsz úgy 
oda egy közösségi eseményre, hogy nem vagy meghívva. Ha csak úgy megjelensz, és 
nem ismersz senkit, nem beszéled a nyelvet. Honnan fogod tudni, hogy mi történik, és 
hogy mi a helyes/helytelen, ha nincs ilyen közvetítő személy a közeledben.” 
(Kenya_Corvinus_Stipendium_MA_ffi)  

 

4.3.5. Lakóhely 
 

A kérdezettek döntő többsége élt az egyetem nyújtotta kollégiumi elhelyezés 
lehetőségével.41 A megérkezés utáni beköltözés jellemzően előkészítetten és gond nélkül 
zajlott.  

„Csak meg kellett érkeznem a kollégiumba és annyit mondani, hogy Joseph vagyok 
Kenyából, és azonnal megkaptam a kulcsot. Az is igaz, hogy én is megtettem mindent, 
hogy ne keveredjek váratlan helyzetekbe. Beszkenneltem Kenyában minden aláírt 
dokumentumot.” (Kenya_Corvinus_Stipendium_MA_ffi) 

Az interjúk tapasztalata alapján, a külföldi diákok elhelyezése céljából az egyetemek 
bővítették korábbi kollégiumi infrastruktúrájukat. Ennek hatására az újonnan bevont 
elhelyezési formák sokszor a külföldi és magyar hallgatók egymástól elkülönített 
elszállásolásával jártak/járnak.42  

„A hostel első emeletét az egyetem bérli, és itt helyezi el a külföldi diákokat. Még mindig 
itt lakom. (…) A magyar diákok itt is más kollégiumban vannak, velünk csak külföldiek 
laknak.” (Azerbajdzsán_BME_Stipendium_MA_nő) 

A külföldi diákok lakhatással kapcsolatos félelmei között szerepelt többek között a koedukált 
elhelyezés, ami a muszlim lányoknál váltott ki bizonytalanságot. Azoknak a fiataloknak is 
lehettek előzetes félelmei, akik még soha nem léptek ki a családi körből. 

„Amikor megérkeztem a recepcióhoz, mondtam, hogy egyágyas szobát szeretnék, mert 
nem ismerek senkit. Néhány hét múlva lehet, hogy együtt tudok lakni egy szobatárssal, 
de most még nem, nem ismerem őket. Soha nem laktam mással, csak a családommal. 
Tudtam, hogy a többiek is diákok, de tartottam a helyzettől, hogy lakhatnék velük, ha nem 
is ismerem őket.” (Irak_BME_Stipendium_MA_ffi) 

                                                           
41

 A kérdezettek körében csak ketten voltak, akik megérkezés után magánszállásra költöztek. Egy diák a 
partneréhez költözött, egy másik pedig a nővérével együtt vett ki albérletet.  
42

 A szakmai interjúk során is érintett kérdés kapcsán, több forrásból is elhangzott, hogy nincs jó gyakorlat a 
kulturálisan sokszínű hallgatói kör elhelyezésére. Számtalan interkulturális konfliktusról számoltak be a külföldi 
diákokkal foglalkozó interjúalanyok, és annak a meggyőződésüknek adtak hangot, hogy nagyon sok szempont 
van, amit figyelembe kell venni az elhelyezés kialakításakor. 
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Az érintett kollégiumok városi térben való elhelyezkedését tekintve a kérdezettek szinte 
kivétel nélkül elégedettek voltak. Rövid idő alatt praktikusnak és szerethetőnek érezték az új 
otthonukat. 

„Ott lakom a XI. kerületben, Kelenföldön, öt percre a Bikás Parktól. Nagyon elégedett 
vagyok a környékkel, szeretem a közeli piacot, nagyon kedvelem a parkot is. Csendes és 
zöld az egész övezet.” (Kolumbia_BME_Stipendium_MA_ffi) 

Az elmondottak alapján, a szobán két-három szobatárssal való osztozkodás nagy 
alkalmazkodást kíván mindenkitől, és még ideális esetben is „elfáradnak” az együttélésben a 
szobatársak, ami a kérdezettek többségénél a kollégiumból való kiköltözéssel, a saját 
albérletbe költözéssel jár(t).  

„Azóta kiköltöztem a kollégiumból, egyedül bérelek egy lakást a Lánchíd közelében és 
kevesebbe kerül, mint a kollégiumi elhelyezés. Nagyon nehéz volt alkalmazkodni a 
szobatársakhoz, mindenki más, és akaratlanul is zavartuk egymást. Különböző 
nemzetiségű lakótársaim voltak, az tetszett, hogy mindenki máshonnan jött és sokat 
tanultunk egymástól. Nekem nem volt szerencsém, mert egy olyan kínai diákot fogtam ki, 
aki ivott és dohányzott a szobában és nagyjából azt csinált, amit akart, míg én 
takarítottam, mert nem bírom a felfordulást és a koszt.” 
(Pakisztán_METU_önköltség_BA_ffi2) 

 

A tapasztalatok alapján a saját albérlet megtalálása egyedül, az „utcáról”, fáradtságos és 
időigényes, míg a saját kapcsolati háló, vagy professzionális közvetítő cég segítségével, 
sokkal egyszerűbb és hatékonyabb. 

 

Egy cég (Student Solution) segítségével találtam az albérletet, és a lakótársakat is tőlük 
kaptam. Ez nagyon praktikus, az irodájukban meg tudod nézni a kínálatot és a kondíciókat. 
Ha egyedül keresed az albérletet, akkor sokkal hosszadalmasabb és nehezebb. És az 
albérletet keresőknek nem kell fizetni a szolgáltatásért, azt a lakástulajdonosok fizetik.” 
(Ecuador_ELTE_Stipendium_PhD_nő) 

 

4.3.6. Magyar nyelv használata, nyelvoktatás 
 

Az interjúalanyok szinte kivétel nélkül részt vettek valamilyen formális magyar nyelvi 
képzésben. A formális oktatásban részt vettek fele az egyetemi képzés részeként felkínált 
heti 1-2 órás kurzuson szerzett magyar nyelvi alapokat. 

„Részt vettem az egyetemi magyar nyelvi kurzuson, ami nagyon jó, de a kurzuson nem 
lehet megtanulni magyarul. Szoktam használni egyszerűbb helyzetekben, boltban, 
tömegközlekedésen.” (Dubai_METU_önköltség_BA_nő) 

A másik fele pedig intenzív magyar nyelvi képzést végez/végzett. Közülük egy fő tanult 
intenzíven magyar nyelvet egyetemi keretekben. A többiek pedig a Balassi Intézet nyári 
ösztöndíja keretében, vagy egyéb, a 3. országbeli diákoknak ingyenesen igénybe vehető 
intenzív nyelvi képzésbe43 kapcsolódtak be.  

„Most a nyáron részt vettem a Balassi Intézet intenzív magyar kurzusán ösztöndíjjal. (…) 
nagyon sok plusz foglalkozás, kulturális program volt délutánonként (múzeumok, 
Szentendrei Skanzen, dunai hajózás, mozizás). Az ELTE-n folyó kurzus ilyesmit nem 
követelt. Kicsit hagyományosabb volt, kevesebb hanganyag, több teremben ülés, de ők is 
maximálisat nyújtottak. (…) Az ELTE-n nem olyan régen indult ez a képzés, még nem 

                                                           
43

 Jelenleg a Tudomány Nyelviskola nyújt intenzív magyar képzést a nem EU-s állampolgároknak. 
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olyan összeszedett a management és kevés a tapasztalat. A Balassiban nagyon 
gyakorlatias képzést kaptunk, praktikákat, hogy jegyezzük meg a szavakat. Az ELTE-n 
egy egész évet töltöttem és nagyon sokat tanultam, a Balassiban pedig csak 1 hónapot, 
úgyhogy nehéz az összehasonlítás.” (Burma_Elte_Stipendium_magyar-nyelv_MA_nő) 

A formális képzés mellett, többen megfordultak a Jövőkerék Alapítvány programjának 
magyar nyelvi klubjában, valamint volt, aki a mentorprogramban is elsősorban magyar nyelvi 
tudásának kamatoztatását tűzte ki. E mellett a magyar nyelv egyszerű hétköznapi 
helyzetekben való használata is jellemzi a kérdezetteket. Ez utóbbi – az elintézendők 
szempontjából – egyszerre bizonyul(t) hatékonynak, és a magyarokat lekötelezőnek. 

„Szeretek magyarokkal beszélgetni, ugyan nem értek mindent, és limitált, amit ki tudok 
fejezni, de sokszor egy-két szóból is megértjük egymást. Néhány alkalommal jöttem a 
program nyújtotta magyar nyelvi klubba is. (…) A magyar barátaimmal szoktam kicsit 
magyarozni, de azért többnyire angolul beszélünk. Az utcán vagy az üzletben nagyon 
segítőkészek az emberek, és örülnek, ha magyarul próbálkozom.” 
(Pakisztán_METU_önköltség_BA_ffi2) 

A magyar nyelvtanulás mögötti motivációk között elsősorban az a felismerés áll, hogy 
Magyarországon nem lehet boldogulni magyar nyelv nélkül. Attól függően, hogy ki milyen 
hosszú távon fűzi össze jövőbeli terveit az országgal, annak megfelelően fordítja erőforrásait 
a magyar nyelv elsajátítására.  A legerősebb motiváció azoknál a hallgatóknál tapasztalható, 
akik az egyetem elvégzése után (is)44 magyarországi munkavállalásban gondolkodnak.  

„Amikor csatlakoztam a programhoz tavasszal, akkor kezdtem magyarul tanulni, heti 
egyszer jövök a magyar nyelvi klubba és az utóbbi 1-2 hónapban a mentoromtól is kapok 
magánórákat. Még mindig nagyon alapszinten van a tudásom, de azért már 1-2 szót el 
tudok mondani magyarul különböző élethelyzetekben. A magyar nyelvtudás segít magyar 
barátokat találni, és abban is reménykedtem, hogy esetleg itt maradhatok az ösztöndíj 
lejártával.” (Kenya_Corvinus_Stipendium_MA_ffi) 

 

4.3.7. Karrieriroda, diákmunka – munkaerőpiac 
 

Az öt különböző felsőoktatási intézményt látogató interjúalanyaink egyike sem kapott 
anyaintézményében segítséget a magyar munkaerőpiacon való beilleszkedéshez, noha 
többségüknek voltak, vannak ilyen aspirációi.  

„Úgy tudom, hogy egyetemi segítséget nem kapnak a külföldi diákok az álláskereséshez. 
A nyári gyakornoki programot leszámítva, ami mindenkinek kötelező a diploma előtt. 
Előfordul, hogy egyes tanároknak vannak kapcsolataik, vagy tudnak segíteni az 
iránymutatásban, de nincsen külön ilyen szolgáltatás számunkra. A BME-n van 
állásbörze, és el is küldtem néhány cégnek a jelentkezésemet, de nem kaptam egyiktől 
sem választ.” (Kolumbia_BME_Stipendium_MA_ffi) 

Többen arról számoltak be, hogy a képzésük kötelező elemét jelentő szakmai gyakorlatot 
sem tudták teljesíteni fogadó cég hiányában.  

„Jelenleg gyakornoki pozíciót keresek. Ugyan a képzés részét képezi a gyakornoki 
pozíció, a nyelvi problémák miatt nem találtunk ilyen helyet. A szupervízorom 
segítségével keressük most a céget, ahol vállalhatnék gyakornoki munkát. Mindenképpen 
jó lenne munkatapasztalatra szert tenni, mielőtt visszamegyek Algériába. Az a 
tapasztalat, hogy legalább alapfokú magyar nyelvtudásra van szükség ahhoz, hogy 
elhelyezkedjek gyakornokként.” (Algéria_SZIE_Stipendium_MA_nő) 
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 A kérdezettek közül többen diákmunkát végeznek. 



 

52 

A kérdezettek többsége Stipendiumos diák, így esetükben az ösztöndíj kiegészítése szinte 
szükségszerű. Ez alól a kényszer alól a magasabb juttatással járó PhD képzés résztvevője 
és egy-egy jobban szituált diák45 mentesül csak. A diákmunka-vállalás anyagi motivációja 
mellett a munkatapasztalat szerzés is szinte kivétel nélkül megjelenik a kérdezettek 
munkavállalási inspirációi között.  

„Amikor megérkeztem, már tudtam, hogy a tartózkodási engedély lehetővé teszi, hogy 
részmunkát vállaljak és a nyári szünetben teljes állásban dolgozzak. Az első 
szemeszterben arra gondoltam, hogy sok lenne minden egyszerre, de a tél után, a nehéz 
anyagi helyzet miatt egyértelmű volt, hogy dolgoznom kell. Januárban eldöntöttem, hogy 
megpróbálom és elkezdtem aktívan munkát keresni. Hiszen nemcsak az anyagi 
vonzatával nyerhetek, hanem azzal a szakmai tapasztalattal, amire szert teszek a 
munkavállaláson keresztül.” (Kolumbia_BME_Stipendium_MA_ffi) 

A kérdezettek többsége számára erre az igényre, hiányra válaszol(t) a Jövőkerék Alapítvány 
skills&jobs&fun projektje, ahol praktikus és aktuális munkaerő-piaci tanácsokat és/vagy 
képzést kaptak a szolgáltatás iránt érdeklődő hallgatók. 

„Az egyetemtől nem kaptam professzionális segítséget az önéletrajzom megírásához. 
Ebben a programban viszont igen. Legalább ötven diák közül választottak ki. A tréningen 
az önéletrajz mellett motivációs levél írást is tanultunk, és praktikákat, hogy hogyan 
kerüljünk kapcsolatba cégekkel. A megszerzett tudás alapján gyorsan át is írtam az 
önéletrajzomat, amit másnap már el is küldtem a Vodafonnak. Többször el kellett 
olvasnom az emailt, annyira lesokkolt, hogy már másnap reggel interjúra hívtak, mert az 
önéletrajzom annyira tetszett nekik. Általában hónapokba telik, míg egy ilyen cégnél 
elkezdhetsz dolgozni. Egy héten belül megvolt a szóbeli interjú, ami 2 órás volt. A 
pozícióm neve manager accountant trainee.” (Pakisztán_METU_önköltség_BA_ffi2) 

Az interjúalanyok a külföldi diákok magyarországi munkavállalásának elsődleges korlátját a 
magyar nyelvtudás hiányában látják.  

„Most kezdtem állást keresni komolyan. Igaz, már néhány hónapja küldtem cégeknek 
önéletrajzot, de mindig az volt a gond, hogy nem beszélek magyarul. Elkészült az 
önéletrajzom, és most az a terv, hogy nemzetközi cégeknek küldöm ki, mert a magyar 
cégek nemigen válaszoltak. Rájöttem, hogy oda magyarul kell tudni. Most elkezdtem a 
magyar tanulást is komolyan venni. Nyelviskolában tanulok magyarul. (…) Itt a 
programban kaptam segítséget az önéletrajzíráshoz. Sokat jártam ide az irodába, mert 
jöttem a magyar nyelvi klubba is. Az önkéntes nyelvtanártól is sok segítséget kaptam, 
speciális szókincset akartam tanulni az álláskereséshez. (…) De nem egyszerű itt 
külföldiként állást találni. A magyar nyelvtudás mindig hiányzik. Volt egy állásinterjúm, ott 
is azon múlott, hogy nem tudok magyarul.” (Irak_BME_Stipendium_BA_ffi) 

További, munkavállalást hátráltató tényezőként említették a multinacionális cégek magas 
vagy speciális szakmai elvárásait, valamint azt, hogy az informatikát leszámítva más 
szakterületeken kicsi a kereslet, továbbá a külföldi diákok hiányos munkaerőpiaci ismeretei is 
a hátráltató tényezők közé sorolódtak.  

„Az biztos, hogy ismerni kell a cégeket, a munkaerőpiacot, a pozíciókat ahhoz, hogy 
megtaláld az állást. Előfordul, hogy az ilyen jellegű ismerethiány is egy limitáció a külföldi 
diákok esetében.” (Kolumbia_BME_Stipendium_MA_ffi) 

Az interjúk tapasztalata alapján a sikeresen elhelyezkedett külföldi diák környezetében, 
baráti körében megnő az álláskereső ismerősök száma, akik a munkaerőpiacon valamilyen 
szinten már integrálódott társuk tapasztalataival vághatnak neki a munkakeresésnek. 
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 A kérdezetek körében, a biztosabb anyagi háttér forrásaként nem jellemző a szülői támogatás. Előfordul, hogy 
a Stipendium Hungaricum ösztöndíj mellett egyéb ösztöndíjjal is gazdálkodhat a kérdezett, de ennél gyakoribb a 
korábbi, származási országban megspórolt pénzből való kiegészítés. Sőt, arra is van példa, hogy valaki továbbra 
is (online) dolgozik a származási országában lévő cégnek.  
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4.3.8. Jövőbeli tervek 
 

Az interjúalanyok jövőbeli terveit nagyban meghatározzák a korábbi (származási és egyéb 
országokkal kapcsolatos) tapasztalatok illetve a magyarországi élmények. Meglepő, hogy a 
kérdezettek többsége (6-7 fő) szívesen maradna Budapesten.  

„Van egy olyan tervem, hogy itt maradok. Tetszik Magyarország, már 2 éve itt élek, sokat 
tudok az országról. Kényelmes, jó a közlekedése. Sok várost ismerek. Szívesen 
alapítanék akár családot is itt. Mindegy, hogy a jövendő feleségem iraki-e vagy sem. Nem 
az számít. Az a fontos, hogy egyetértsünk. Muszlim vagyok, de a vallási különbség nem 
lehet probléma, ha elfogadás van.” (Irak_BME_Stipendium_BA_ffi) 

„Nagyon sok lehetőséget kaptam itt, valószínű azért is szeretnék maradni. Nagyon tetszik 
a város, nagyon megfog az építészete. Érdekel a nyelv és a magyar kultúra is, és az 
emberek. Nagyon szerencsés az elhelyezkedése, Európa közepe, könnyű hazautaznom 
innen. Mivel úgy érkeztem, hogy nem hagytam magam mögött nagyon fontos 
kapcsolatokat, így az egy itt töltött év után Budapestet az otthonomnak érzem. Egy év 
után is lenyűgöz a Duna feletti hidak valamelyikén átsétálni.” 
(Kolumbia_BME_Stipendium_MA_ffi) 

Ketten jelezték, hogy más Nyugat-európai országban vagy az USA-ban képzelik el a 
tanulmányaik folytatását, valamint vállalkozásuk beindítását.  

„Nem vagyok egy nagy tervező. Azt gondolom, hogy a BA-t Budapesten fogom befejezni 
és az MA képzésre valamelyik másik európai országban fog sor kerülni. Szívesen 
mennék az USA-ba vagy Kanadába is. Németországban szeretnék munkát vállalni. El is 
kezdtem németül tanulni, de csak úgy magamtól. Pakisztánhoz nem sok minden köt, az 
hogy itt vagyok annak köszönhető, hogy meghalt az anyám 2016. januárjában.” 
(Pakisztán_METU_önköltség_BA_ffi1) 

Csupán egy diák bizonyult érzelmileg elkötelezettnek a származási országába való 
hazautazás tekintetében.  

„2020-ban fejezem be a tanulmányaimat Magyarországon. Utána visszamegyek 
Pakisztánba és a bankszektorban fogok elhelyezkedni. Nekem nagyon fontos a család, 
nem érdekelnek a gazdag országok. Szeretem a hazámat és a családomat. Szeretnék 
gondoskodni a családtagjaimról, és szeretném, ha nem lennének anyagi gondjaik, mint 
az én gyerekkoromban.” (Pakisztán_METU_önköltség_BA_ffi2) 

A Magyarországon maradni szándékozó diákok tisztában vannak a lehetőségeikkel: vagy 
folytatják a tanulmányaikat vagy teljes állást vállalnak, illetve kombinálják a kettőt. Ha egyik 
sem sikerül, abban az esetben, mint utolsó lehetőség merül fel a hazautazás. Nem jellemző, 
hogy a feltételes magyarországi kudarc esetén más európai országban szeretnének 
próbálkozni.  

„Még nem tudom. Ha kapok egy teljes állást, akkor akár maradhatnék is, de egyelőre 
nem tudom. Másik opció, hogy az MA képzés után folytatom a tanulmányaimat és 
amellett csak egy részmunkaidős állást töltök be. Egyelőre csak egy 2 hónapos 
szerződésem van, remélem, hogy meghosszabbítják. Nincsenek konkrét terveim a 
hazautazásra. De ha semmi nem jön össze, akkor hazautazom és keresek egy új állást a 
szakterületemen.” (Azerbajdzsán_BME_Stipendium_MA_nő) 

 


