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Bevezetés 
Sosem volt aktuálisabb a magyar felsőoktatásban tanuló hallgatók pszichés jóllétének felmérése, mint 

2021-ben, amikor több mint másfél éve egy világjárvány árnyékolja be a mindennapokat. Számos 

kutatás hívja fel a figyelmünket arra, hogy a pandémia és az ezzel együttjáró korlátozások (online 

oktatásra való áttérés, kollégiumok kiürítése, szórakozási lehetőségek radikális redukciója) különösen 

súlyosan érintették a hallgatókat. A mentális problémák előfordulása a fiatal felnőttek körében is 

megnőtt az utóbbi időszakban (Szlamka et al., 2021, Chaturvedi et al., 2021, Martinez et al., 2020).  

A fiatal felnőttkor járványhelyzet nélkül is sok szempontból kihívás elé állítja az egyént. A 

szülőkről való leválás, az önállósodás, a párkapcsolati és szakmai elköteleződés legtöbbször ebben az 

időszakban valósul meg, és ez számos krízist okozhat (Hornyák & Urbán, 2018, Szemán & Karner, 

2017). Nem meglepő, hogy gyakran ebben az időszakban alakulnak ki olyan pszichés problémák, 

amelyek kezeletlenül, az életkor előrehaladtával, akár súlyosabb életvezetési problémákat, krónikus 

megbetegedéseket okozhatnak (Benczúr, Németh, Vida & Lisznyai, 2014, Gallagher, 2016, Zhang et 

al., 2019). Ezek késői felismerése és kezelése, az egyéni szinten túl további nem kívánt terhet róhat az 

egészségügyi ellátórendszerre, illetve társadalmi-gazdasági szinten is éreztetheti hatását (Urbán, 

2017).  

A fiatal felnőttkorral együttjáró életfeladatok mellett az egyetemi képzésben való teljesítés, a 

gyakran diákmunkával párhuzamos tanulás, illetve a vizsgák okozta stressz is komoly mentális 

megterhelést tud okozni az egyetemistáknak. A kutatások szerint a hallgatók körében nagy arányban 

fordul elő kiégés a tanulmányaik terén (Hazag et al., 2010, Stoliker & Lafreniere, 2015, Lin & Huang, 

2012). 

Jelen beszámolóban ismertetjük a 2021. novemberben zajlott, a magyarországi 

felsőoktatásban részt vevő aktív státuszú hallgatók mentális jóllétét felmérő kutatás főbb 

eredményeit. Vizsgálatunk célja volt, hogy minél átfogóbb képet kapjunk a hallgatók pszichés 

állapotáról, hogy ez alapján minél hatékonyabb prevenciós és támogatási szolgáltatásokat 

alakíthassunk ki a felsőoktatási intézményekben.  

 

 

A vizsgálat hazai előzményei 

A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület évtizedek óta vizsgálja az egyetemisták és a főiskolások 

mentálhigiénés állapotát, egészségmagatartását, megküzdési stratégiáit, a segítségnyújtás iránti 

igényeit és attitűdjeit (Lisznyai, Vida, Németh 2011), a fiatal felnőttkor életszakaszának jellemzőit. 

Néhány jelentősebb kutatás említése következik az előző 15 évből, ami rávilágít arra, hogy milyen 

gazdag alapokra építhetünk, milyen jó helyzetben vagyunk, hogy sok tapasztalat alapján értékelhetjük 

az egyes mérések erősségeit és a gyengeségeit. 

Lisznyai a droghasználat jellemzőit és hátterét vizsgálta fiatal felnőtt korban, különös tekintettel 

a korosztály számára kritikus életfeladatok, a tanulmányi teljesítmény és a pályakrízisek szempontjaira. 

A depresszió vizsgálatára a Beck Depresszió Kérdőív (BDI) 21 tételes változatát és a Neurotikus 

Kognitív Struktúra Kérdőívet (NCS) használta, emellett más jellemzőket is mért (Lisznyai, 2006). 2010-

ben készült egy újabb, hasonló kutatás: a Corvinus Egyetem hallgatóinak mentálhigiénés állapota került 

felmérésre (N=774 fő). A vizsgálat során egy tesztcsomagot töltöttek ki a hallgatók, amelyben 

rákérdeztek a szabadidejük eltöltésének módjára, alkohol- és drogfogyasztási szokásaikra, valamint 

depresszió- és szorongásszintjükre (Lisznyai, Vida, Németh 2011). Vida (2011) kapunyitási pánik, 

avagy a készülődő felnőttkor szakaszának vizsgálata kapcsán kiemeli, hogy fiatalok szorongási 

szintjének a vizsgálata korántsem új a pszichológiai és a tanácsadással kapcsolatos vizsgálatokban, 

emellett a depresszió vagy az identitásválság is gyakran vizsgált területek.  

Jelen vizsgálat fontos előzménye a FETA 2016-ban öt hazai egyetem hallgatóinak bevonásával  

végzett kutatása (Kiss, László, Puskás-Vajda, 2016) a hallgatók mentális státuszának, életpálya-építési 
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készségeinek, jövőképének, tanácsadási szolgáltatási igényeinek és a szolgáltatások láthatóságának, 

valamint a már igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatainak felmérésére. A kutatás 

érdekessége, hogy arra a kérdésre is választ keresett, hogy a hallgatók miért nem kérnek segítséget 

tanulmányaikkal, életvezetésükkel és egyéb problémáikkal kapcsolatban. Az online kérdőíves kutatás 

feltárta a hallgatói élettel járó tipikus stresszforrásokat, az alkalmazott megküzdési stratégiákat, 

továbbá a kapcsolatot az erre az életszakaszra jellemző kihívások, feladatok és a tanulmányok 

területén várható sikeresség és hatékonyság élménye között. Feltérképezte továbbá milyen 

erőforrásokkal rendelkeznek a problémák megoldásához, és kitől és milyen formában remélnek 

támogatást. Az igen sokrétű kutatás részben magyar nyelvre adaptált kérdőívekre (pl. WOC, CES-D, 

CMI-S, SCCI) adott válaszokra, részben szabad szöveges válaszok tartalomelemzésére támaszkodott.  

A fiatalok szorongás- és depressziószintjének kvantitatív vizsgálati eredményei vegyes képet 

mutatnak. Néhány tanulmány szerint a depresszió szintje nem változik a serdülőkor és felnőttkor között 

(Birmaher & Ryan, 1996; Fergusson & Woodward, 2002; idézi Vida, 2011), míg más szerzők szerint a 

huszonévesek 62%-a számolt be a depresszió jeleiről, és 91%-uk mutatta az általános szorongás jeleit 

(Robbins & Wilner 2004; idézi Vida, 2011).  

A WHO egy 2018-as nyolc országban folytatott kutatásából kiderült, hogy az egyetemista 

populáció mintegy egyharmadánál fordult már elő valamilyen mentális zavar (Auerbach et al., 2018). A 

leggyakoribb kórkép minden vizsgált országban a major depresszió volt (21,2%), ezt követte a 

generalizált szorongás (18,6%-16,7%); és jelentősen kisebb arányban fordult elő az alkoholfüggőség 

(6.8–6.3%) és a bipoláris zavar (3.5–3.1%). 

 A fenti kutatások legtöbbjének közös vonása, hogy ugyan több dimenziót vizsgáltak, nagy 

terjedelmű kérdőívekkel, de nem adtak átfogó képet a hallgatói mentálhigiénés állapotról, inkább 

egy-egy jellemzőt helyeztek fókuszba, és annak megragadása, kiemelése és a köztük lévő 

kapcsolatok felderítése volt a cél. Emellett az alkalmazott mérőeszközök pszichometriai 

jellemzői és kiértékelése, standardja sem voltak mindig megfelelőek, de nyilván ennek 

kijelentésekor figyelembe kell vennünk azt, hogy ezek voltak adott pillanatban elérhetőek, és így a jó 

választást ezek képviselték. 

A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület részéről a szándék régóta megvan arra, hogy 

átfogóan felmérje a mentálhigiénés státuszt a felsőoktatási hallgatók körében. Munkacsoportunk 

részéről megtörtént a korábbi kutatások értékelése, és a célkijelölés is: arra kerestük a megoldást, 

hogy egy viszonylag rövid, gyorsan kitölthető, széles spektrumú, sok életterületet érintő, az 

egészséges-patológiás dimenzió teljes vertikumában mérő, megbízható és érvényes, bemért 

mérőeszközökre támaszkodó kérdőívet hozzunk létre. 
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A vizsgálat bemutatása 
Kutatásunkban célul tűztük ki, hogy a magyarországi felsőoktatásban részt vevő aktív státuszú 

hallgatókról minél teljesebb képet kapjunk. A munkába bevontuk a már nagyobb múltra visszatekintő 

felsőoktatási intézmények tanácsadó szakembereit, és 2021. június-októberben került sor a kérdőív 

kidolgozására, hallgatói tesztelésére, majd a visszajelzések beépítésével a végleges verzió 

elkészítésére. A szakirodalom és empirikus tapasztalatok alapján meghatároztuk azokat a területeket, 

amelyek a fiatal felnőttek, a hallgatók mentális és testi jóllétét befolyásolják, és ezek felmérésére 

megkerestük a legmegfelelőbb mérőeszközöket.  

A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület által szervezett kutatásnak köszönhetően most átfogó 

képet kaphatunk arról, hogy milyen pszichés állapotban vannak a magyar hallgatók 2021 

novemberében. Feltérképeztük a leggyakoribb pszichés tünetek előfordulását, a tanulmányok területén 

megélt kiégés szintjét, de emellett azt is, hogy milyen erőforrásokra tudnak a hallgatók támaszkodni, 

és mennyire bizonyulnak ellenállónak az őket érintő kihívásokkal szemben. 

 

Mintavétel 

A kutatási felhívást 2021. október 29-én küldtük el e-mailben valamennyi magyarországi felsőoktatási 

intézmény rektorának és kancellárjának, valamint az intézményekben dolgozó felsőoktatási tanácsadó 

szervezetek munkatársainak, a FETA tagjainak és a HÖOK-nak is. Arra kértük a megszólított felső 

vezetőket és szakembereket, hogy az intézményük elektronikus tanulmányi felületén, valamint hallgatói 

hírlevélben és az általuk elérhető egyéb csatornákon (tanórák, közösségi média felületek, hallgatói 

szervezek, oktató kollégák segítségével) osszák meg a csatolmányként elküldött felhívást az online 

kérdőív linkjével mihamarabb, de legkésőbb a tervezett adatfelvételi időszak végéig, 2021. november 

30-ig. Ezzel egyidejűleg a FETA honlapján és közösségi média oldalán (Facebook) is publikáltuk a 

felhívást, valamint az adatfelvételi időszak (2021. október 29. - november 30.) közepétől fizetett 

Facebook kampánnyal is próbáltunk minél hatékonyabban elérni az érintett populációt. Mivel két 

intézményből is jelezték, hogy kérnek még időt a kérdőív kiküldésére, az adatfelvételt 2021. december 

6-ig hosszabbítottuk meg.  

Az online kérdőíves kutatásban közel tízezer hallgató vett részt, akik 47 különböző magyar 

felsőoktatási intézmény hallgatói. Ilyen nagy elemszámú és sok intézményt bevonó kutatás 

szakirodalmi tájékozódásunk alapján még nem készült.  

A vizsgálat kérdéskörei 

A következő főbb témákat jártuk körül: 

1. Demográfiai jellemzők:  

● Alapvető szociális háttérváltozók: nem, kor, családi állapot, lakhatás, szülők 

legmagasabb iskolai végzettsége, anyagi körülmények szubjektív megítélése, 

költözések száma az előző egy évben. 

⇒ Ezek az információk segítenek, hogy jobban megismerjük válaszadóink 

alapvető jellemzőit. Ezen felül előzetes elképzeléseink szerint ezek a tényezők 

összefügghetnek a pszichés jóllét szintjével.  

● Felsőoktatási kötődés: intézmény, képzési terület, szak, képzési szint, munkarend, 

esetleges párhuzamos képzések esetén szakok száma és képzési jellemzők, haladás 

üteme. 

⇒ Fontosnak tartottuk megvizsgálni, hogy vannak-e különbségek az egyes 

intézmények, szakok hallgatóinak mentális állapota között. Arra is kíváncsiak 

voltunk, hogy a munkarend, több szak egyidőben történő végzése vagy a 
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képzésben való haladással való elégedettség szintje mennyiben és milyen 

módon hatnak a lelki egészség szintjére.  

● COVID-dal kapcsolatos változók: hatásának szubjektív megítélése. 

⇒ Ahogyan arra a bevezetőben is utaltunk, a járványhelyzet olyan radikális 

változásokat hozott az egyetemisták életében, amelyekről nagy 

valószínűséggel feltételezhetjük, hogy nyomot hagytak a hallgatók mentális 

egészségén. Ezt a hatást szerettük volna felmérni. 

● Mentális és testi egészség mutatói: aktuális krízis, testi krónikus betegségben 

érintettség, speciális igények (pl. valamilyen részképesség zavarnak köszönhetően) és 

fogyatékosságban érintettség, korábbi diagnosztizált mentális betegség, jelenlegi 

gyógyszerszedés mentális betegség miatt, rendszeres testmozgás, örömteli 

tevékenységek, vallás és spiritualitás. 

⇒ Ebben a blokkban olyan élethelyzeti adottságokat, jellemzőket, illetve 

rendszeres tevékenységeket térképeztünk fel, amelyekről azt feltételezzük, 

hogy komolyabb hatást gyakorolnak a mentális jóllétre akár negatív (krónikus 

testi betegség, aktuális krízis, mentális betegség), akár pozitív (rendszeres 

testmozgás, örömteli tevékenység, spiritualitás) irányban. 

● Tanulmányok melletti munkatevékenységek, szakmai tapasztalatszerzés, megélhetés 

biztosítása: önkéntesség, fizetett munka, ezek időbeni mennyisége.  

⇒ Ezeket a szempontokat azért tartottuk fontosnak, mert ezek akár szakmai 

kiteljesedésen keresztül pozitív, akár túlterheltség formájában negatív hatást 

gyakorolhatnak a pszichés jóllétre. Az anyagi biztonság korábbi kutatások 

alapján fontos összetevője a pszichés jóllétnek (Diener & Biswas-Diener, 

2002). 

2. Szorongáscsökkentés, megküzdés maladaptív módjai: alkohol, drog, önsértés, dohányzás, 

nyugtató, pornó, social media, online játék, evés.  

⇒ Ahhoz, hogy felmérjük a hallgatók pszichés állapotát, nagyon fontos 

felderíteni azt is, hogy milyen, potenciálisan káros módokon próbálják 

enyhíteni pszichés problémáikat (hosszú távon valójában fokozva azokat).  

3. Külső és belső erőforrások, támogatások 

Felsőoktatási támogató szolgáltatások ismerete: karriertanácsadás, pszichológiai tanácsadás, 

tanulmányi tanácsadás, esélyegyenlőségi szolgáltatások.  

⇒ Fontos volt számunkra felmérni, hogy a hallgatók mennyire ismerik az olyan 

szolgáltatásokat, amelyek hozzájárulhatnak jóllétük fokozásához.  

⇒ Az intézményes támogatási formák mellett az életükben fontos szerepet 

betöltő személyek, közösségek kapcsán is szerettük volna látni, hogyan látják, 

nehéz élethelyzetekben mennyire számíthatnak rájuk. 

⇒ Az egyéni ellenállósképesség mértéke is fontos jelzés számunkra, hogyan 

tud ez a korosztály jelenleg ezzel a nem mindennapi helyzettel megküzdeni. 
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Kérdőívek 

a. OQ45: önbeszámolós kérdőív, mely a felnőttek mentális zavarainak és tüneteinek 

széles spektrumát lefedi, beleértve a stresszel kapcsolatos betegségeket. A kérdőív 3 

faktorból épül fel: pszichés tünetek, interperszonális kapcsolatok, valamint a társas 

szerepek (tanulás, munka) betöltése és működtetése. 

b. Társas támasz: társas támasz alatt az embertársainktól nehéz helyzetben kapott 

támogatást értjük. Minél inkább tudunk másokra nehézség esetén támaszkodni, annál 

valószínűbb, hogy eredményesen meg tudunk küzdeni az adott helyzettel és csökken 

a komolyabb pszichés problémák kialakulásának esélye. Kutatásunkban két típusú 

kérdőív, az SDS és MOS SS-H segítségével is felmértük a társas támasz szintjét. 

Egyrészt rákérdeztünk, hogy milyen konkrét személyekre tudnak a hallgatók nehézség 

esetén számítani. Másrészt feltérképeztük, hogy bizonyos gyakori nehéz élethelyzetek 

(pl. betegség, lehangoltság) esetén mennyire érzik úgy, hogy van olyan személy, akire 

tudnak támaszkodni.  

c. WHO jóllétet felmérő kérdőíve: ez a kérdőív azt méri fel, hogy a kitöltő az elmúlt két 

hétben milyen gyakran tapasztalt a pszichés jóllétre jellemző állapotokat (pl. jókedvet 

és vidámságot). Ez egy nemzetközileg is gyakran használt, jól bevált kérdőív, 

amelynek segítségével nem csak a pszichés tüneteket, szenvedést, de a jóllét 

megélését (illetve annak hiányát) is fel tudjuk mérni.  

d. Beck Depresszió Kérdőív: ez a kérdőív ugyan a klinikai depresszió diagnosztizálására 

nem alkalmas, de megbízható módon jelzi a hangulati, elsősorban a depressziós 

tünetek súlyosságának szintjét.  

e. Hallgatói kiégés szintjét felmérő kérdőív – MBI-SS: a kiégés jelenségét (Burnout 

szindrómát) először Freudenberg figyelte meg egészségügyi dolgozók körében  

(Freudenberger, 1974, idézi Hazag és mtsai, 2010), majd Schaufeli dolgozta ki ennek 

alapján a hallgatói kiégés jelenségét  (Schaufeli és mtsai 2002a,b). Utóbbi 3 

komponensből tevődik össze: 

- a tanulmányi követelmények következtében kialakuló fizikai, emocionális és 

mentális kimerülés; 

- cinizmus és távolságtartó attitűd a tanulmányokkal és akár az adott szakmával, 

pályával szemben; 

- inkompetencia érzés, teljesítmény- és hatékonyságcsökkenés. 

A hallgatói kiégés egyrészt hozzájárulhat a lemorzsolódáshoz, másrészt pedig további 

pszichés problémákat (szorongás, depresszió) okozhat.  

f. Rugalmas ellenállási képesség (reziliencia) szintjét felmérő kérdőív. A reziliencia a 

személyiségünk rugalmas alkalmazkodóképessége, egyfajta pszichológiai 

immunrendszer: minél reziliensebbek vagyunk, annál gyorsabban térünk vissza az 

eredeti, nyugalmi állapotunkba stresszhelyzetet követően. 

 

Jelen beszámolóban a fent említett témák és kérdőívek elemzése mentén, a teljesség igénye nélkül, a 

kutatásunk célkitűzései alapján legfontosabb eredményeket ismertetjük részletesebben. Jelen 

tanulmányt egy mélyebb szintű elemzés fogja terveink szerint követni, ahol intézményi bontásban is 

bemutatunk adatokat és az egyes változók közötti lehetséges összefüggéseket is vizsgáljuk. 
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Eredmények 

Demográfia 

Kérdőívünket összesen 10 196 fő töltötte ki, ebből 7639 fő hiánytalanul, ez utóbbi eseteket vontunk be 

az értékelésbe. A minta 68,8%-a nő (5252 fő), 28,6%-a férfi (2187 fő), 1% egyéb nemi kategóriával 

azonosítja magát és 1,6% nem kívánt nyilatkozni a nemi identitásáról. 

A kitöltők átlagéletkora 23,7 év (szórás=6,78). 

 

 

1. Ábra A kitöltők életkorának gyakorisági eloszlása (n=7639) 

Tanulmányok és előmenetel 

A kitöltőket megkérdeztük arról, hogy jelenleg hol tartanak a tanulmányaikban, hány lezárt aktív félévvel 

rendelkeznek. Látható, hogy a kitöltők száma a tanulmányokban való előrehaladással párhuzamosan 

csökkent, vagyis sokkal gyakoribb volt az alsóbb évfolyamosok között a kitöltés. Az is megfigyelhető, 

hogy a többség éppen páratlanadik félévében jár, hiszen őszi félév van, tehát jóval kevesebben 

tanulnak keresztféléves képzésben. 
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2. Ábra Hallgatói megoszlás a lezárt félévek száma alapján (n=7639) 

A hallgatók túlnyomó többsége egy szakot végez, mintánkban 3% tanul 2 szakon, és 0,2% 3 vagy több 

szakon egyidejűleg. 

 

 

 
3. Ábra Párhuzamos szak végzésének gyakorisági megoszlása (n=7639) 

A mintánkban a hallgatók 84,8%-a nappali tagozatos, 13,9% levelezős, és elenyésző az esti és 

távoktatásban résztvevő hallgatók aránya (együttesen kicsit több, mint a minta 1%-át teszik ki). 
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4. Ábra A különböző munkarendben, tagozaton tanuló hallgatók gyakorisági megoszlása (n=7639) 

Az ország 62 egyeteméről 47 egyetem hallgatóitól érkeztek kitöltések, ezek összegzését mutatja a 

következő ábra, az első oszlopban az intézmény, a másodikban a kitöltők száma, a harmadikban a 

kitöltők százalékos eloszlása látható. (Feltételezhetjük, hogy azokban az intézményekben volt jelentős 

a kitöltők száma, ahol elektronikus tanulmányi rendszeren is legalább egy alkalommal kiküldték a 

hallgatóknak a kérdőívet, és ahol alacsonyabb az elemszám, ott a hallgató a kutatás közösségi média 

megjelenésnek köszönhetően töltötte ki a kérdőívet.) 
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 fő százalék Kumulatív 

százalék 
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola 1 .0 .0 
Állatorvostudományi Egyetem 62 .8 .8 
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem 3 .0 .9 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola 33 .4 1.3 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1352 17.7 19.0 
Budapesti Gazdasági Egyetem 835 10.9 29.9 
Budapesti Corvinus Egyetem 553 7.2 37.2 
Budapesti Metropolitan Egyetem 12 .2 37.3 
Debreceni Egyetem 31 .4 37.7 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2 .0 37.8 
Dunaújvárosi Egyetem 92 1.2 39.0 
Edutus Egyetem 8 .1 39.1 
Egri Hittudományi Főiskola 1 .0 39.1 
Eötvös József Főiskola 1 .0 39.1 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 1580 20.7 59.8 
Esztergomi Hittudományi Főiskola 1 .0 59.8 
Eszterházy Károly Egyetem 18 .2 60.0 
Evangélikus Hittudományi Egyetem 12 .2 60.2 
Gábor Dénes Főiskola 13 .2 60.3 
Gál Ferenc Egyetem 4 .1 60.4 
IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 4 .1 60.5 
Károli Gáspár Református Egyetem 864 11.3 71.8 
Kodolányi János Egyetem 3 .0 71.8 
Közép-európai Egyetem 3 .0 71.8 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 3 .0 71.9 
Magyar Képzőművészeti Egyetem 3 .0 71.9 
Magyar Táncművészeti Egyetem 1 .0 71.9 
Miskolci Egyetem 50 .7 72.6 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 180 2.4 74.9 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 395 5.2 80.1 
Neumann János Egyetem 57 .7 80.9 
Nyíregyházi Egyetem 145 1.9 82.8 
Óbudai Egyetem 22 .3 83.0 
Pannon Egyetem 118 1.5 84.6 
Pápai Református Teológiai Akadémia 1 .0 84.6 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 34 .4 85.1 
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola 1 .0 85.1 
Pécsi Tudományegyetem 651 8.5 93.6 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 21 .3 93.9 
Semmelweis Egyetem 67 .9 94.7 
Soproni Egyetem 12 .2 94.9 
Széchenyi István Egyetem 50 .7 95.5 
Szegedi Tudományegyetem 242 3.2 98.7 
Szent István Egyetem 15 .2 98.9 
Szent Pál Akadémia 78 1.0 99.9 
Színház- és Filmművészeti Egyetem 3 .0 100.0 
Testnevelési Egyetem 2 .0 100.0 
Összesen 7639 100.0  

 

1. Táblázat: Kitöltők intézményi megoszlása (n=7639) 
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A képzési területek szerinti megoszlását mutatja a következő diagram. A három legmagasabb kitöltést 

a gazdaságtudományi, a bölcsészettudományi és a műszaki terület adta, együttesen a minta 55,5%-át 

tették ki az e 3 területen tanuló hallgatók. A legalacsonyabb részvétel a sporttudományi és agrár 

területen mutatkozott. 

 

 
5. Ábra A kitöltők képzési szerinti gyakorisági megoszlása (n=7639) 

Rákérdeztünk, hogy milyen ütemben halad a tanulmányaival a mintatantervben előírtakhoz képest, 

ugyanis úgy véltük, hogy a mintatantervtől való elmaradás együttjárhat komolyabb pszichés 

problémákkal, illetve növeli a lemorzsolódás esélyét.  E válaszok százalékos eloszlását mutatja a 

következő ábra. A minta több mint háromnegyede (77,2%) a mintatantervnek megfelelő ütemben halad 

(ez a viszonylag magas szám magyarázható azzal, hogy a kitöltők között nagy arányban fordult elő az 

elsőéves hallgató, aki még csak most, a 2021. őszi félévben kezdte meg a tanulmányait),17,4% az 

előírtnál lassabban, 5,3% viszont az előírtnál gyorsabban végzi tanulmányait. 

 

 
6. Ábra Haladás üteme a mintatantervhez képest, n=7639 
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Krízisek, kihívások, a járványhelyzet következményei 

A járványhelyzet következményei 
Fontos kérdés volt, hogy a kitöltő érzése szerint jelenlegi lelkiállapotát mennyire határozza meg a 

járványhelyzet és annak következményei. Itt sok mindenre gondolhatnak a kitöltők, amit mi nem 

szűkítettünk le, nem konkretizáltuk, hiszen mindenki életében mást-mást hozott a pandémia; közös 

lehet talán kollégisták esetében a származási családhoz való hazaköltözés, az online oktatás és 

számonkérés bevezetése, a szociális kapcsolatok és interakciók beszűkülése, a közösségi lét és 

szórakozás háttérbe szorulása, de a lista beláthatatlan. A skálázás 10 fokú skálán történt mínusz 5 és 

plusz 5 között, ahol a nulla azt jelölte, hogy nincs rá hatása. A negatív tartomány a negatív hatást, a 

pozitív számtartomány a pozitív hatást jelölte, a számok pedig az élmény intenzitását. A legtöbb válasz 

a mínusz 2, mínusz 3 és mínusz 1 volt, tehát közepesen erősen negatívan és enyhén negatívan hatott 

legtöbbekre a pandémia és annak következményei. Összességében a minta kevesebb mint 20%-ának 

lelkiállapotára volt pozitív hatással, kb. a minta 1/10-e azt jelölte, hogy egyáltalán nem hatott rá, és a 

teljes mintánk kb. 70%-ára negatív hatással volt pszichésen a járvány és az annak kapcsán hozott 

intézkedések, változások. Tanácsadó praxisunk alátámasztja a kutatási eredményeket: sokakra 

változatos módon negatívan hatott a járvány, de vannak kisebb százalékban olyanok, akiknek az 

életében pozitív fordulatot hozott: pl. a szélsőségesen introvertált vagy szociális szorongással 

jellemezhető egyéneknek megkönnyebbülést és kellemesebb életkörülményeket, csökkent stressz-

szintet hoztak a járványügyi intézkedések. 

 

 
7. Ábra A járványhelyzet és annak következményei szubjektív hatásai a lelkiállapotra (n=7639) 

Aktuális krízis 

Aggasztó, hogy a hallgatók több mint fele arra a kérdésre, hogy a járványhelyzeten kívül átélnek-e 

mostanában valamilyen nehéz életeseményt / élethelyzetet (szakítás, gyász, betegség stb.), amely 

befolyásolja a jelenlegi lelkiállapotukat, igennel válaszolt. 
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8. Ábra A kitöltéskor aktuálisan krízist átélők aránya a mintánkban (n=7639) 

Rákérdeztünk, hogy a kitöltő az elmúlt egy évben hányszor költözött, hiszen az előző két évben a 

pandémia miatt a hallgatók között az egyik legradikálisabb kényszerű életvezetési változást az hozta, 

amikor a kollégiumokat kiürítették, így kényszerűen elköltöztek onnan. A válaszokból kiderül, hogy a 

minta közel fele legalább egyszer költözött, ezen belül az egész minta tizede kétszer is költözött. A 

minta kicsit több, mint fele egyáltalán nem költözött az előző egy évben.  

Főként az elsőéves kitöltők esetében ez azt jelentheti, hogy megkezdve a tanulmányaikat, 

elköltöztek a családjuktól, azaz nem Covid befolyásolta a költözést igen nagy százalékban. A hallgatók 

más része feltehetően a szüleihez költözött haza, ami az egyéni fejlődésben, a fiatal felnőttkor egyik fő 

fejlődési fókuszában, a szülőkről való leválásban egy kényszerű komoly visszalépés. Kifejezetten a 

másodéves hallgatóknál pedig ez nem csupán a családtól való elköltözést vagy visszaköltözést 

jelentheti, hanem azt is, hogy mindezt rövid időn belül egyszerre tapasztalták meg. Mielőtt beszokhattak 

volna az új helyre (kollégium, albérlet), vissza kellett költözniük családjukhoz, ami egy újabb törés az 

önállósodás folyamatában. A későbbi elemzések során érdemes lenne differenciálni a mintát, és 

megnézni, hogy a különböző évfolyamok körében hogyan alakult a költözések száma. 

 

 
9. Ábra Az elmúlt egy évben történt költözések százalékos megoszlása (n=7639) 
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Mentális és szomatikus egészségi állapot 

Krónikus szomatikus betegség 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy hányan élnek együtt valamilyen krónikus szomatikus betegséggel, 

mivel az az életminőséget és a lelkiállapotot alapvetően befolyásolja. A mintánk 13,1 %-a, 1003 fő 

válaszolt igennel a kérdésre. Ez, tekintetbe véve a minta fiatal életkorát és az országos átlaghoz képest 

átlagosan magasabb szocioökonómiai státuszát, relatíve magas számnak tekinthető. 

 

 
10. Ábra A krónikus testi betegségben érintett kitöltők százalékos eloszlása 

Azoktól, akik igennel válaszoltak az előbbi kérdésre, megkérdeztük azt is, hogyan befolyásolja a 

krónikus betegség a jelenlegi lelkiállapotukat. A skálázás mínusz 5 és plusz 5 között történt, ahol a 

nulla (középérték) azt jelzi, hogy a válaszadó úgy érzi, jelenleg nem hat rá egyáltalán. 77,8 százalékra 

negatívan hat, azon belül 17,9 % kimondottan erős negatív hatásról számolt be. 

 

 
11. Ábra A “Hogyan befolyásolja a krónikus betegség a jelenlegi lelkiállapotodat?” kérdésre adott 

válaszok százalékos eloszlása (n=1003) 
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Speciális szükséglet 
A mintánkban 370 fő jelezte önbevallásos módon, hogy valamilyen speciális szükséglete van (pl. 

látássérültség, mozgáskorlátozottság, autizmus spektrum zavar, diszlexia, diszgráfia érintettséggel 

összefüggésben). 7269 nem számolt be ilyenről. 

 

 

 
12. Ábra Speciális igény százalékos eloszlása (n=7639) 

Önkárosító megküzdés 
Amikor az ember valamilyen nehézséggel, kihívással találja magát szemben, stresszt él át, szorong, 

és ha ezt kellemetlennek éli meg, jellemzően megpróbál valamit kezdeni a helyzettel, a problémával 

magával, vagy megpróbálja a belső rossz érzését csillapítani. Ennek vannak adaptív, egészséges 

megoldásai (pl. sport vagy valamilyen testmozgás, aktivitás, meditáció, relaxáció stb.), illetve 

maladaptív, önromboló, hosszabb távon károsnak tartott módjai is. Rákérdeztünk, hogy milyen gyakran 

használ szorongásoldásra ilyen káros önnyugtató stratégiákat, a válaszokat 5 fokú skálán jelölték a 

kitöltők, ahol a következő skálázás mentén értékelték magukat: 

1 soha,  

2 nagyon ritkán, 

3 néha, 

4 elég gyakran, 

5 nagyon gyakran. 

 

Az alábbi grafikon mutatja az eredményeket: a kék oszlop az adott válaszra adott átlagot szemlélteti, 

míg a fekete vonal a szórást mutatja. A számérték az átlag pontos értékét jelöli. Ahogy látható, a 

leggyakrabban használt eszköz a szorongás oldására a közösségi média használat (3,3), ezt követi az 

evés (3,12), majd az alkohol (2,19) és az online játék (2,14) majdnem azonos értékkel, mind a négy 

tétel esetében hasonló mértékű a szórás (1,2-1,4 között). A legalacsonyabb átlagos pontszámot a drog 

(1,19) és a nyugtató (1,33) kapta, ezeknél a szórás is alacsonyabb volt, tehát jellemzően hasonló 

értéket adott ezeknek a többsége, nem volt nagy a variancia (0,6 és 0,8 között). Az önsértés (1,52), a 

dohányzás (1,9) és a pornó (1,78) a középmezőnyben helyezkednek el. Fontos látni ezen eszközök 

destruktív voltát, hogy egy aránylag alacsonyabb érték is rossz mentális és szomatikus 

következményeket hozhat magával hosszabb távon. 
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13. Ábra: Maladaptív megküzdési módok gyakorisági eloszlása 5 fokú skálán 

Korábban diagnosztizált mentális zavarok 
Az élettörténetben korábban előforduló komolyabb mentális problémák feltérképezése is kiemelt 

jelentőségű, hiszen ezek nehéz élethelyzetben, rosszabb körülmények között újra aktiválódhatnak, 

ezért jelzésértékű lehet az, ha valakinek korábban diagnosztizált és kezelt mentális betegsége volt. 

Ennek feltárására azt a kérdést tettük fel, hogy írtak-e már fel neki vényköteles gyógyszert mentális 

problémákkal összefüggésben. A teljes mintának (n=7639) a több, mint 10 %-a válaszolt igennel, ami 

meglepő arány: a mintánk tizede ezek szerint járt már korábban pszichiáternél, kapott mentális zavar 

diagnózist, ami ezek szerint annyira komoly volt, hogy ezzel összefüggésben gyógyszeres terápia is 

indokoltnak látszott. 

 
 

 
 

14. Ábra Azon hallgatók százalékos eloszlása, akiknek írtak már fel vényköteles gyógyszert mentális 

problémákkal összefüggésben (kiegészítve azokkal, akik nem akartak válaszolni) 
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Azoknak, akik igennel válaszoltak, feltettük azt a kérdést is, hogy jelenleg szednek-e ilyen gyógyszert. 

Az előző kérdésre igennel válaszolók alcsoportját tekintve 39,1% és 60,9% a megoszlás, a teljes 

mintára vetítve 4% szed jelenleg is gyógyszert mentális zavar diagnózis miatt, 6,2%-a időközben már 

abbahagyta a gyógyszer szedését. 

 
 

 
15. Ábra A 14. ábra bővítve azoknak a százalékos eloszlásával, akik jelenleg is szedik, illetve akik jelenleg 
nem szedik a számukra korábban mentális problémákkal összefüggésben felírt vényköteles gyógyszert 

(%) 

Aktuális általános mentális állapot 
Az aktuális általános mentális állapotot az OQ-45 kérdőív segítségével mértük fel. Ez egy 

önbeszámolós kérdőív, melynek tervezése során Lambert és munkatársai arra törekedtek, hogy egy 

olyan eszközt alkossanak, ami a felnőttek mentális zavarainak és tüneteinek széles spektrumát lefedi, 

beleértve a stresszel kapcsolatos betegségeket is (Lambert és mtsai, 2004). Az OQ alkalmas arra, hogy 

elkülönítse a klinikai szintű problémákat a szubklinikai tünetektől, de ezzel együtt nem diagnosztikai 

eszköz, diagnózisalkotásra jobban működő gyakorlatok és eszközök léteznek, pl. MMPI (Lambert és 

mtsai, 2004). 

A mérőeszköz 45 itemből áll, 5 fokú Likert-skálán kell választ jelölni, a pontszám 0 - 4 között 

változik kérdésenként. A kitöltést az előző egy hét élményei alapján kell végezni, minden itemre azonos 

gyakoriságú válaszok közül lehet választani (soha-ritkán-néha-gyakran-szinte mindig). 

A kérdőív 3 faktorból épül fel: pszichés tünetek (1), interperszonális kapcsolatok (2), valamint 

a társas szerepek betöltése és működtetése (3). A működés három területe, ahogy az egyén érzi magát 

belül, hogy hogy jön ki a fontos másokkal, és hogyan teljesít a fontos életfeladatokban, 

életszerepekben, mint az iskola vagy munka. 

1. Pszichés tünetek (szubjektív diszkomfort, intrapszichés működés, hangsúllyal a depresszión 

és szorongáson) 

2. Interperszonális kapcsolatok (magány, konfliktus másokkal, házassági és családi 

problémák) 

3. Társas-társadalmi szerepek működtetése (nehézségek a munkahelyen, iskolában vagy 

otthoni feladatokban) 

Az OQ-45 melletti döntésünket az indokolta, hogy egy viszonylag rövid, gyorsan kitölthető, széles 

spektrumú, sok életterületet érintő, az egészséges-patológiás dimenzió teljes vertikumában mérő, 

megbízható és érvényes, bemért mérőeszközt akartunk alkalmazni. 
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Az OQ értelmezésénél 3 fő szempont mentén érdemes gondolkodni: 

1. a kritikus itemekre adott válaszok, 

2. az összpontszám, 

3. az alskálákon elért pontszám. 

1. A kritikus tételekre az öngyilkosságot bemutató alfejezetben térünk ki részletesebben. 

2. Összpontszám 

Az összpontszámok terjedelme 0-180 pont között mozog, tehát a két szám közé eső eredményt 

kell kapnunk. Ez a pontszám az összes, 45 itemre adott pontszám összeadásával jön létre. 

Minél magasabb a szám, annál rosszabb állapotban van a kliens. 

A magas pontszám azt jelzi, hogy a kliensnek nagy számban vannak pszichés tünetei (főleg 

szorongás, depresszió, szomatikus problémák, stressz), csakúgy, mint nehézségek a 

személyközi kapcsolatok és a társas szerepei terén (mint pl. munkahely vagy iskola), és 

általában az életminőségében. 

Amerikai mintán a következő standardok érvényesek: 

· Amennyiben az összpontszám eléri vagy meghaladja a 63-ot, akkor klinikai súlyosságú 

problémát jelez az érték. 

· Terápiás változást jelző értékkülönbség mértéke: ha a kliens pontszáma legalább 14 ponttal 

változik a két különböző időpontban felvett teszt esetén. 

3. Alskálákon elért összpontszám 

· Pszichés Tünetek (DT) pontszám (Symptom Distress (SD)) 

Az alskálán elérhető pontszámok terjedelme 0-100 pont között mozog. Ez a pontszám az 

alskálán található összes, 25 itemre adott pontszám összeadásával jön létre. 

Amerikai mintán a következő standardok érvényesek: amennyiben az alskálán elért pontszám 

eléri vagy meghaladja a 36-ot, akkor klinikai súlyosságú problémát jelez az érték. 

A skálán elért pontszám magasan korrelál a különböző depressziót mérő eszközökön elért 

pontszámmal (pl. BDI) és szorongással (pl. vonás-állapot szorongás). 

· Interperszonális Kapcsolatok (IK) pontszám (Interpersonal Relations (IR)) 

Az alskálán elérhető pontszámok terjedelme 0-44 pont között mozog. Ez a pontszám az 

alskálán található összes, 11 itemre adott pontszám összeadásával jön létre. 

Amerikai mintán a következő standardok érvényesek: amennyiben az alskálán elért pontszám 

eléri vagy meghaladja a 15-öt, akkor klinikai súlyosságú problémát jelez az érték 

Az alskála itemei magányra, interperszonális konfliktusokra, családi és házassági problémákra 

vonatkoznak. Magas pontszám esetén valószínűsíthetően nehézségek vannak ezeken a 

területeken, míg alacsony pontszám esetén a kitöltőnek vélhetően nincsenek interperszonális 

problémái és elégedett az intim, közeli kapcsolataival. 

· Társas-társadalmi Szerep (TSZ) pontszám (Social Role (SR)) 
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Az alskálán elérhető pontszámok terjedelme 0-36 pont között mozog. Ez a pontszám az 

alskálán található összes, 9 itemre adott pontszám összeadásával jön létre. 

Amerikai mintán a következő standardok érvényesek: amennyiben az alskálán elért pontszám 

eléri vagy meghaladja a 12-t, akkor klinikai súlyosságú problémát jelez az érték. 

Az alskála itemei azt mérik, hogy milyen mértékben él át nehézséget különböző társadalmi 

szerepekben, mint dolgozó, hallgató stb. Konfliktusok a munkahelyen, túlóra, distressz, 

eredménytelenség ezekben a szerepekben – ezeket méri ez a dimenzió. A magas pontszám 

azt jelzi, hogy a társas szerepekkel nehézségei vannak, az alacsony pontszám megfelelő 

társas szerep kezelést jelez. 

A következő ábra összegzi az eredményeinket. Az első három oszlop az alskálákon 

elért pontszám átlagát mutatja, az utolsó oszlop az összpontszám átlagát. A vízszintes 

narancssárga vonal az oszlopokon az amerikai mintán bemért kritikus szintet jelzi, ami felett 

valószínűsíthetően klinikai szintű problematikáról van szó. 

A mi kutatásunkban kapott eredmények azt mutatják, hogy mind az összpontszám 

átlaga, mind az egyes alskálák (pszichés tünetek, interperszonális kapcsolatok és társas 

szerepek betöltése) átlagai meghaladják az amerikai vizsgálatok által megállapított klinikai 

küszöböt. A teljes összpontszám átlaga haladja meg leginkább klinikai súlyosság szintjét, 

amennyiben a hallgatók átlagosan 73,09 pontot értek el, miközben 65 pont fölött már klinikai 

súlyosságról beszélhetünk az amerikai mintát alapul véve. A három alskála közül a pszichés 

tünetek alskálán elért átlagpontszám (44,11 pont) haladja meg legnagyobb mértékben a klinikai 

súlyosság szintjét (36 pont). Ezt követi a társas szerepekben megélt nehézségek skálája 

átlagos értéke, amely 1,59 ponttal haladta meg a klinikai szintet. Végül interperszonális 

kapcsolatok terén található problémákat mutató skála következik, amelynek átlagpontszáma 

0,39 ponttal több, mint a klinikai súlyosság küszöbét jelentő pontszám. Ezeket az 

eredményeket az alábbi ábra összegzi. 

 

 
16. Ábra  Az OQ-45 kérdőíven elért átlagok az alskálákon és összpontszám tekintetében. A 

vízszintes narancssárga vonal az oszlopokon az amerikai mintán bemért kritikus szintet jelzi, ami felett 

valószínűsíthetően klinikai szintű problematikáról van szó. 
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Aktuális hangulatzavar, depresszió 
Felmértük a depressziós tünetegyüttes súlyosságát, ehhez Beck rövidített önbeszámolós kérdőívét 

használtuk. A rövidített változat azokat a tételeket tartalmazza, amelyek a depresszió 

összpontszámával legszorosabb kapcsolatban vannak. A kiértékelés során a kapott érték átszámításra 

kerül a teljes kérdőív pontszámára, és ez alapján határozzuk meg, hogy milyen súlyos a depressziós 

tünetegyüttes mértéke (Perczel-Forintos, 2018). 0-9 pontszám: nem depressziós, 10-18 pontszám: 

enyhe depresszió, 19-25 pontszám középsúlyos depresszió, 25 fölötti pontszám súlyos depressziónak 

felel meg. 

A depresszió egy olyan betegség, amely nem csak egy lelkiállapotot jelent, hanem az egész 

szervezetet érinti1, tünetei több területen megjelennek, így érzelmi, motivációs, viselkedéses, kognitív 

és testi tüneteket azonosíthatunk2. 

● Érzelmi tünetek: szomorúság, rosszkedv, örömképtelenség, öngyűlölet, szeretetképtelenség. 

● Motivációs tünetek: a személy érdeklődése lecsökken, nincs kedve semmihez – „semmi 

értelme belevágni egy újabb szánalmas napba”. 

● Viselkedéses tünetek: produktivitása, aktivitása csökken, gyakran csak fekszik az ágyban, 

energiahiányról panaszkodik, lelassul. Görnyedt testtartás, halk beszéd jellemzi. 

● Kognitív – gondolkodási tünetek: a depresszióval küzdő személy végtelenül negatívan látja 

önmagát, a világot, jövőjét, pesszimista, reményvesztett, koncentrációképessége gyengül. 

Negatív énkép jellemzi.  

● Testi tünetek: fejfájás, emésztési zavar, fogyás vagy hízás, szédülés, alvászavar – nehezen 

tud elaludni vagy hajnalban felébred és nem tud visszaaludni. Állandó fáradékonyság jellemzi. 

A pszichiátriai betegségek kategorizációjára szolgáló leírások alapján az itt felsorolt tünetekből nem kell 

mindnek teljesülnie ahhoz, hogy depresszióról beszéljünk, de a panaszok több mint felének jelen kell 

lennie a depresszió diagnózisához. 

A depresszió legszomorúbb következménye az öngyilkossági kísérlet vagy befejezett 

öngyilkosság: a depressziós egyének 7-15%-a követ el öngyilkosságot. Ennek leglényegesebb 

aspektusa a reménytelenség mértéke. A depresszió kezelés nélkül néhány hónap alatt enyhülhet, 

elmúlhat, viszont a kezelés nélküli esetekben nagy a visszaesés valószínűsége. 

Egy korábbi hazai egyetemista mintán végzett vizsgálatban, amely a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen 2018-ban pszichológiai tanácsadásra jelentkező 462 fő körében 

történt, azt az eredményt kaptuk, hogy a hallgatók 53%-a (244 fő) mutatott középsúlyos vagy súlyos 

depressziós állapotot (András, 2020). 2020-ban hasonló mintán 197 fő bevonásával történő 

vizsgálatban, amely a BDI általunk is alkalmazott rövidített verziójával történt, a pszichológiai 

tanácsadásra jelentkezők 14,05%-ánál voltak a kérdőív alapján kimutathatók a középsúlyos vagy 

súlyos depresszió tünetei (András, 2020). A depresszió felmérése különösen azért fontos, mivel az 

egyik legjobb előrejelzője az öngyilkosság veszélyeztetettségnek.  

Jelen kutatásunk minden aktív státuszú hallgatót megszólított, nem csak a tanácsadásra 

bejelentkezőket. A minta kicsit több, mint fele (58,6%) nem küzd depresszióval a rövidített, 9 itemes 

Beck kérdőív eredményei alapján, ugyanakkor több, mint 40 % enyhe vagy középsúlyos 

hangulatazvarral jellemezhető (17. ábra). 

 

 

 
1 Jelek és tünetek: https://ifightdepression.com/hu/mindenkinek/mi-a-depresszio 
2 A depresszió tünetei és kezelése: https://semmelweis.hu/pszichoterapiasosztaly/kiket-gyogyitunk/a-
depresszio-tunetei-es-kezelese/ 
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17. Ábra A depresszió súlyosságának százalékos eloszlása 

 

 

 

Öngyilkosság 

A szuicid gondolatokra vonatkozó tételt az általános mentális állapotot felmérő OQ-45 kérdőívből 

emeltük ki. Az OQ 45 kérdőív tartalmaz ún. “kritikus tételeket”. Ezek a tételek tulajdonképpen 

jelzőfunkciót töltenek be, egy felkiáltójelet jelentenek a segítő szakember számára: bármely kritikus 

itemre adott nullától eltérő pontszám jelzés arra vonatkozóan, hogy a klinikai interjún fontos az adott 

témára kitérni. Ezek a fontos jelzések a következő tételeknél jelennek meg: 

· Item 8: öngyilkosság 

· Item 11, 26, 32: szerhasználat 

· Item 44: agresszió, indulatkezelés 
 
 
A szuicid gondolatokra rákérdező tételre adott válaszok százalékos eloszlását mutatja a következő 
ábra: 
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18. Ábra Szuicid gondolatok százalékos eloszlása (n=7639) 

 
Az OQ-45 többi tételéhez hasonlóan 5 fokú Likert-skálán kell választ jelölni, a pontszám 0-4 között 

változik kérdésenként. A kitöltést az előző egy hét élményei alapján kell végezni, minden itemre azonos 

gyakoriságú válaszok közül lehet választani (soha-ritkán-néha-gyakran-szinte mindig). Az elért 

átlagpontszám 1,7 (d=1,1), tehát egy átlagos hallgató néha gondolkodik azon, hogy véget kellene vetnie 

az életének. A válaszolók közül 1321 fő ritkán, 753 fő néha, 507 fő gyakran és 259 fő majdnem mindig 

tapasztal azzal kapcsolatos gondolatokat, hogy véget vet az életének. Ez különösen aggasztó annak 

fényében, hogy az öngyilkosságot jellemzően az azon való gondolkodás előzi meg. 

 

Testmozgás 

Kutatási eredmények bizonyítják, hogy mind a testi, mind a lelki egészség szempontjából alapvető 
fontosságú a rendszeres testmozgás (Petrika, 2012), ezért erre is rákérdeztünk. Drámai, hogy a minta 
37,5%-a egyáltalán nem mozog rendszeresen, több, mint a negyede is csak heti egyszer. 
 

 
19. Ábra A rendszeres testmozgást végzők százalékos eloszlása 
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Anyagi biztonság 

Könnyen belátható, hogy az anyagi biztonság milyen alapvető szükséglet mindannyiunk számára. Az 

is kijelenthető, hogy egyénileg nagyon jelentős különbségek lehetnek abban, hogy kinek mekkora 

összeg szükséges az életviteléhez, és ehhez képest egy újabb szubjektív tényező, hogy kinek milyen 

havi összeg vagy bevétel jelent anyagi biztonságot, mitől érzi szubjektíve stabilnak a megélhetést. 

 Mivel minket nem az érdekelt, hogy tényszerűen mennyiből él a válaszadó, hanem a szubjektív 

élményre, megélésre voltunk kíváncsiak, hogy mennyire érzi úgy, hogy ezen nem kell aggódnia, ezért 

a következő kérdést tettük fel: „A rendelkezésedre álló pénzösszeg elegendő ahhoz, hogy az egyetemi 

tanulmányaidhoz stabil körülményeket biztosítson?“ 

 Meglepő lehet az eredmény, miszerint a mintánk 71,2 %-a éli meg úgy, hogy rendelkezésre 

áll a stabil megélhetéshez szükséges anyagi forrás, és 28,8% számolt be arról, hogy nem. 

 

20. Ábra Az anyagi biztonság szubjektív értékelése százalékos eloszlása a mintánkban (n=7639) 

 

Extrakurrikuláris tevékenységek: fizetett munkavégzés, 
önkénteskedés 

Önkénteskedés 

Az önkénteskedés számos kutatás alapján magasabb wellbeing értékekkel, önirányítottsággal, 

problémacentrikus megküzdési móddal, reflektivitásra való képességgel és kreativitással jár együtt. 

Mivel lehetõvé teszi a személyiség kiteljesedését és hozzájárul az elégedettség növekedéséhez, így 

egészségvédő faktorként a jelen kutatásban is relevánsnak tartottuk a kérdést (Puskás-Vajda, 

Susánszky & Kopp, 2009, Pólya & Martos, 2012).  

 Megkérdeztük, hogy végez-e bármilyen önkéntes (nem fizetett) munkát a tanulmányai 

mellett. A mintánk 18,6%-a válaszolt igennel, 81,4% nemmel. Azokat, akik igennel válaszoltak, arról is 

kérdeztük, hogy az önkéntes munkája kapcsolódik-e a tanulmányaihoz, akár annak gyakorlati 

elmélyítését szolgálja-e: ezen belül közel azonos arányban válaszoltak igennel (47,5%) és nemmel 

(52,5%). 
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Fizetett munkavégzés 
Hasonlóképpen relevánsnak gondoltuk a fizetett munkában való részvételt. A munkavégzés 

megítélése kettős: egyrészt úgy gondoljuk, hogy a hatékonyság és kompetencia megélése, az anyagiak 

önálló előteremtésének képessége és ténye, a munkahelyi közösséghez tartozás egy újabb erőforrást 

jelenthet az egyén számára, azonban bizonyos óraszámon túli terhelés, főleg nappali tagozaton végzett 

tanulmányok mellett túlterhelődéshez és stresszhez, rosszabb mentális állapothoz vezethet. 

A minta kicsit több, mint fele dolgozik, és kicsit kevesebb, mint fele nem. 

 
 

 Válaszok száma Százalék 

 

Igen 4196 54.9 

Nem 3443 45.1 

Összesen 7639 100.0 

 

1.Táblázat: Munkavégzés tanulmányok mellett.  
(“Végzel bármilyen fizetett munkát a tanulmányaid mellett?”)(n=7639) 

 
A munka jellege sem közömbös: azt feltételezzük, hogy akik a leendő szakmájukhoz kötődően 

dolgoznak, amely munka ilyen módon nem csak az anyagiak előteremtését szolgálja, hanem egyúttal 

szakmai tapasztalatszerzés, és így a karrierjüknek az építése is, azok számára a munka nagyobb 

pozitív hatással bír, mint akik a szakterületükhöz nem kötődő, pl. klasszikus diákmunkát végeznek. 

Azok, akik végeznek fizetett munkát, kb. fele-fele arányban arról számoltak be, hogy a munkájuk 

kapcsolódik a tanulmányaihoz. 

 
 Válaszok száma Százalék 

 

Igen 2061 27.0 

Nem 2135 27.9 

Összesen 4196 54.9 

 
2. Táblázat: A munka tanulmányokhoz való kapcsolódása.  

(“A fizetett munkád kapcsolódik a tanulmányaidhoz, akár annak gyakorlati elmélyítését szolgálja?”) 
 

Azok, akik azt jelölték, hogy önkénteskednek, és/vagy dolgoznak (n=4741 fő), megkapták azt a kérdést 

is, hogy heti szinten mennyi időt vesz igénybe a munkavégzés. Látható, hogy a leggyakoribb a heti 

11-20 és heti 1-10 órát dolgozók aránya. A mintánk közel egyharmadában (29,5%) minimum heti 31 

órát dolgoznak a hallgatók, ezen belül pedig 16 % a legalább heti 40 órát dolgozók aránya. 

 

 
 

21. Ábra A munkavégzés heti óraszáma szerinti megoszlás. (“Mennyi időt vesz igénybe a munkavégzés 
(amennyiben önkéntes és fizetett munkát is végzel, akkor a kettő együtt összesen)”. 
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Az általános adatokon túlmenően érdemes a munkavégzésre a képzési szintnek megfelelő bontásban 

ránézni. Mivel feltételezésünk szerint a magas óraszámban végzett munka túlterhelődéshez vezethet 

főleg nappali tagozaton végzett tanulmányok mellett, ezért megnéztük, hogy heti hány órában 

dolgoznak, és a munkaidőnek milyen a megoszlása a képzési szint függvényében. 

 Az adatokból az látszik, hogy alapképzés alatt a heti 11-20 órás munkavégzés a leggyakoribb, 

a mester, a doktori és posztgraduális és szakirányú továbbképzés esetében pedig a minimum 40 órás. 

Az osztatlan képzések esetében az alacsonyabb óraszámú, heti 1-10 óra munkavállalása a 

legjellemzőbb. 

 

 
22. Ábra A képzési szint és a munkaidő arányos eloszlása 

Külső erőforrások: intézményi és társas támogatás 

Fontos arról is képet kapni, hogy milyen támogató lehetőségeket ismernek a hallgatók, mikre 

támaszkodhatnak, mi az, amiről tudomásuk van. 

Intézményi támogatás, professzionális tanácsadási szolgáltatások 

Első körben arról kérdeztük őket, hogy mennyire ismerik a felsőoktatási intézményükben 

elérhető tanácsadási, támogatási szolgáltatásokat. 
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23. Ábra Az egyetemi diáktanácsadási és életvezetési tanácsadási szolgáltatások ismertsége százalékos 

eloszlásban (n=7629) 

 

 
24. Ábra Az egyetemi karriertanácsadási, karrierépítéssel kapcsolatos szolgáltatások ismertségének 

százalékos eloszlása (n=7628) 

Társas támogatás 

A társas támogatás „a társas kapcsolatok egyik kiemelt fontosságú funkciójának” tekinthető (Urbán 

(2017, 120). Azon kapcsolati rendszereket jelenti, amelyek pozitív hatással vannak az egyénre és 

fontos társadalmi védőfaktorok (Pikó, 2002 in Tandari-Kovács, 2010, Forgács, 2015). A kutatások 

szerint az észlelt társas támasz erős kapcsolatot mutat a fizikai és a pszichoszociális egészséggel, és 

előre jelzi a pszichés jóllétet (Giangrasso, Casale, 2014). Gülacti (2010) egyetemisták körében találta 

azt, hogy a szubjektív jóllét varianciájának 43%-t magyarázta az észlelt társas támasz. Ezek az 

eredmények alátámasztják azt, hogy miért lett ez a kérdéskör kutatásunk része. A szakirodalomban 

elkülönítik egymástól a strukturális és funkcionális társas támaszt.  Az előbbi alatt a kapcsolatok 

számát, a személy társas beágyazottságát értik, míg a funkcionális egyrészt arra vonatkozik, hogy 

milyen erőforrást tud nyújtani az a kapcsolati rendszer, másrészt arról is tájékoztat, hogy a személy 

mennyire észleli ezeket a lehetőségeket elérhetőnek (ez konkrétan a támasz lehetőségek kognitív 

értékelése) (Giangrasso, Casale, 2014).  
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A társas támogatás vizsgálati módszerei 

Az egyik módszerünk a magyar mintán elég gyakran alkalmazott validált vizsgálati eszköz a Caldwell, 

Pearson és Chin (1987 in Kopp és Kovács, 2006) által kialakított Társas Támogatás Kérdőív (Support 

Dimension Scale, SDS) volt, amelyet hazánkban a magyar népesség életminőségét vizsgáló 

Hungarostudy 2002 nagyszabású kutatásban is alkalmaztak. Kutatásunkban az eredeti verziót 

felsőoktatásban tanuló hallgatók élethelyzetéhez igazítva módosítottuk. Olyan személyek kerültek be a 

kérdőívbe, akik a hallgatók számára a közvetlen és tágabb családi rendszerben, a képzéshez 

kapcsolódóan, a lakóhelyen, a munkahelyen lehetnek a társas támasz forrásai. Emellett bevontuk a 

vizsgálatba az egyének életében fontos szerepet betöltő (egyházi, egyesületi) közösségeket és a 

professzionális segítőket is. Arra a kérdésre válaszoltak a hallgatók, hogy nehéz élethelyzetben 

mennyire számíthatnak az adott személyek, közösségek segítségére, amit 4 fokú skálán ítéltek meg 

(1-egyáltalán nem, 2-keveset, 3- átlagosan 4- nagyon).  Azok a hallgatók, akiknek az életében a kutatás 

idején az általunk felsorolt valamelyik személy nem volt elérhető bármilyen oknál fogva, vagyis 

számukra nem volt értelmezhető az adott kérdés, ezt külön jelölték (nincs ilyen személy/csoport az 

életemben). A kapott eredmények így a társas támasz forrását nyújtó személyek, közösségek által 

nyújtott segítségek kvantitatív összehasonlítását tették lehetővé.  

Egy másik mérőeszközt is alkalmaztunk a társas támogatás vizsgálatára, ez a MOS SSS-H 

(Medical Outcomes Study), amely egy rövid, multidimenzionális önkitöltős kérdőív, melyet Sherbourne 

and Stewart 1991-ben dolgozott ki, és amelyet már több nyelvre is lefordítottak, bemértek. Hazánkban 

Sz. Makó és munkatársai (2016) által magyar felnőtt mintára adaptált verzió három faktort tartalmaz az 

eredeti négyhez képest. Ezek a következő skálák: érzelmi-információs, a pozitív szociális interakción 

alapuló és az instrumentális támasz (Sherbourne és Stewart, 1991 in. Sz. Makó és mtsai, 2016). Az 

eredeti kérdőívben szereplő negyedik affektív támaszt mérő skála tételei a pozitív szociális interakción 

alapuló faktorba beolvadtak.  

Kutatásunkban az eredeti angol nyelvű verziót újra lefordítottuk és átalakítottuk a hallgatói 

mintára. Erre azért volt szükség, mert az Sz. Makó és munkatársai (2016) által korábban bemért kérdőív 

tételei kevésbé voltak megfelelőek a felsőoktatásban tanuló hallgatók élethelyzetére. A fordítást három 

kutató egymástól függetlenül végezte, majd a közösen kialakított végső verzió került visszafordításra. 

A visszafordítás ellenőrzése során 4 fős kutatói csoport egyeztetése alapján jött létre a végső verzió. A 

kérdőívben 5 fokú skálán kellett jelölniük a válaszolóknak, hogy a támogatás különböző formáira 

mennyire támaszkodhatnak (1-egyáltalán nem, 5-teljes mértékben). A kérdőív megerősítő 

faktorelemzése és a skálák megbízhatóságának a vizsgálata a kutatás részét képezi.  

 

A társas támogatással kapcsolatos eredmények 

Vizsgálatunk egyik kérdése az volt, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók nehéz élethelyzetekben 

mennyire számíthatnak azokra a személyekre, közösségekre, akikkel az életük különböző színterein 

kapcsolatban vannak (1- egyáltalán nem, 2-keveset, 3-átlagosan, 4- nagyon). A magánéletben fontos 

személyek közül a következők voltak a vizsgálat fókuszában: anya, apa, testvér, rokon, barát, partner 

(élettárs, házastárs). A tágabb környezetből, ide beleértve a munka világát is, a szomszéd, munkatárs, 

egyesület (ez alatt sport, kulturális vagy valamilyen hobbihoz kapcsolódó közösséget is értettünk) 

nyújtotta segítséget vizsgáltuk. A tanulmányaikhoz kapcsolódó személyek, csoportok közül az 

évfolyamtársaktól, felsőbb éves hallgatóktól, diákszervezettől és az oktatótól származó segítségek 

kerültek a kutatás fókuszába. A professzionális segítők kategóriájába a kortárs segítői /hallgatói segítő 

csoport, a segítő szakember (pszichológus, pszichiáter) és az egyházi csoport (lelkész) szerepét 

vizsgáltuk meg. Az eredmények a 3. számú táblázatban találhatók meg. 

 

Társas támasz forrása N Minimum Maximum Átlag Szórás 

anya 7386 1 4 3,50 0,821 

apa 6869 1 4 3,05 1,046 
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testvér 6427 1 4 3,07 1,000 

barát 7410 1 4 3,35 0,773 

partner 4285 1 4 3,58 0,834 

rokon 7353 1 4 2,48 1,013 

évfolyamtárs 7357 1 4 2,45 0,940 

felsőbb éves hallgató 5597 1 4 1,92 0,952 

oktató 7067 1 4 2,07 0,929 

diákszervezet 4633 1 4 1,69 0,928 

szomszéd 6376 1 4 1,58 0,886 

munkatárs 4908 1 4 2,30 1,053 

egyesület 3546 1 4 2,13 1,099 

kortárssegítő hallgatói csoport 3098 1 4 1,64 0,935 

segítő szakember (pszichológus, pszichiáter) 3134 1 4 2,26 1,220 

egyházi csoport (lelkész) 2893 1 4 1,83 1,115 

3. Táblázat Nehéz helyzetben mennyire számíthat az adott személyre/ közösségre 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a hallgatók nehéz élethelyzetben a magánéletükben fontos szerepet 

betöltő személyek közül a partnerükhöz (M=3,58) fordulnak leginkább támaszért. Azt fontos azért 

megjegyezni, hogy a megkérdezettek 56,1% (4285 fő) válaszolt erre a kérdésre, ők rendelkeztek 

ugyanis párkapcsolattal a vizsgálat idején. A második fontos támaszt nyújtó személy a hallgatók 

életében az édesanyjuk (M=3,50), őt követi sorrendben a barát személye (M=3,35). A szűkebb 

családhoz kapcsolódóan az apa (M=3,05) és a testvér (M=3,07) közel hasonló gyakorisággal jelent 

meg a segítség lehetséges forrásaiként. A magánélethez kapcsolódóan a rokon (M=2,48) már nem volt 

ennyire erőteljesen meghatározó segítő. Az, hogy a partner és a barát szerepe ennyire jelentős támasz 

a hallgatók életében a családról való leválást jelzi számunkra, amely ennek a korosztálynak a normál 

fejlődési feladata. Eszerint a származási családtól független életük szereplői jelentős forrásai a társas 

támogatásnak. Az viszont elgondolkodtató, hogy a családban az anya az, aki ennek ellenére megmarad 

a második legfontosabb személyként az életükben, akire megítélésük szerint nehéz élethelyzetben 

számíthatnak.  

 A tágabb kapcsolati rendszerhez tartozó személyek/közösségek közül (munkatárs, egyesület, 

szomszéd) a munkatárs (M=2,30) jelent meg a legerősebben, mint egy potenciális támaszt nyújtó 

kapcsolat. Azt fontos megjegyeznünk, hogy a válaszadó hallgatók 54,9% (4196 fő) rendelkezik fizetett 

munkával, a munkaidővel kapcsolatban válaszolóknak pedig 46,1% (2184 fő) nyilatkozott úgy, hogy 

több mint heti 20 órát dolgozik a tanulmányai mellett. Ez alátámasztja azt, hogy a munkahelyen lévő 

kapcsolatok a kutatásban részt vett hallgatók kapcsolati rendszerében megjelennek, mint már fontos 

lehetséges támaszforrások. A tágabb kapcsolati rendszerben az egyesület (sporthoz, valamilyen 

kulturális tevékenységhez vagy hobbihoz kapcsolódó) szerepe az eredmények alapján (M=2,13) 

szintén megjelenik, de ez a közösség nem annyira jelentős szereplő az életükben. A szomszéd 

(M=1,58) pedig még inkább a társas kapcsolati rendszer azon szereplője, akivel kapcsolatban úgy 

nyilatkoztak szinte egyáltalán nem számíthatnak rá, mint lehetséges segítség forrása nehéz 

élethelyzetben, erre kaptuk ugyanis a legalacsonyabb értéket a támogatás potenciális forrásaiként 

felsorolt személyek közül. 

 A kutatásnak fontos részét képezte a tanulmányokhoz kapcsolódó kapcsolati rendszer 

vizsgálata is, azon személyek, csoportok, akikkel a hallgatók a felsőoktatási intézményben folytatott 

tanulmányaik során kapcsolatba kerülnek és különösen a képzéshez kapcsolódó nehéz helyzetekben 
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akár fontos támaszt is jelenthetnek számukra. A felsőoktatásba belépve az évfolyamtársak/szaktársak 

azok, akikkel a képzés során szorosabb kapcsolatba kerülhetnek a fiatalok a közös előadások, 

gyakorlatok alatt. A vizsgálat ideje alatt lehetőség volt személyes jelenlétű oktatásra, amelynek a 

szerepe szintén fontos, hiszen sokkal jobban kedvez a kapcsolatok elmélyülésének, mintha csak online 

módon lett volna az oktatás. Ennek ellenére az tény, hogy a hallgatóknak a beilleszkedése az adott 

képzés társas kapcsolati rendszerébe nem mindig és nem mindenkinek könnyű, hiszen legtöbbször 

nincsenek tanulócsoportok, a nagy létszámú kurzusokon pedig kevésbé van lehetőség a 

személyességre, ami viszont fontos feltétele lenne a hallgatótársakkal való szorosabb kapcsolatok 

kialakításának. Az évfolyamtársak és az általuk nyújtott érzelmi-információs és instrumentális 

támogatás a kutatások alapján fontos szerepet töltenek be a tanulmányok sikeres teljesítésében, 

megelőző hatásúak a lemorzsolódás szempontjából is (Perger, Takács, 2016).  A társas kapcsolatok 

másfajta közegét tudják nyújtani a különböző hallgatói csoportok, diákszervezetek (pl. HÖK, AISEC, 

ESTIEM, szakkollégiumok) (Lazányi, 2011). A közös projekteken való munka szorosabb 

kapcsolódásokat tud kialakítani más szakok hallgatóival is, így ezek a közösségek érzelmi-információs 

és instrumentális támaszként egyaránt funkcionálhatnak a hallgatók életében. Különösen akkor, ha a 

felsőbb évesek, mint mentorok segítik az alsóbb éveseket az egyetem/főiskola világában való 

eligazodásban is. A hallgatótársak mellett a képzés oktatóinak a szerepe is jelentős lehet, különösen 

egy-egy tanulmányi nehézség kezelésében, így erre vonatkozó kérdés is szerepelt a kérdőívben. A 

felsőoktatáshoz kapcsolódó társas kapcsolatok, mint támaszforrások szerepét a 25. ábra mutatja be. 

 

 
25. Ábra Nehéz élethelyzetben mennyire számíthat a felsőoktatási tanulmányokhoz kapcsolódó társas 

kapcsolatokra? 

Az eredmények azt mutatják, hogy az évfolyamtársakat (M=2,45) mint a társas támogatás forrásait 

közepesen jelentősnek ítélték meg a válaszolók. Elgondolkodtató, hogy a felsőbb éves hallgatók 

(M=1,92) és a diákszervezetek (M=1,69) mint lehetséges segítséget nyújtó személyek, közösségek az 

eredmények alapján kisebb mértékben jelentek meg. Ez talán összefügghet a vírushelyzettel, aminek 

következtében kevésbé volt/van lehetőség olyan programokon részt venni, ahol az évfolyamtársakon 

kívül felsőbb évesek vagy más képzésen tanuló hallgatók is jelen vannak, így ezek a kapcsolatok nem 

alakultak ki vagy ha rendelkeznek is ilyennel a hallgatók, azok lehetséges, hogy felszínesebbek, 

amelyek nem alkalmasak támaszforrásnak nehezebb élethelyzetekben. Ezt azonban érdemes lenne 

tovább vizsgálni, akár egyes intézményekre lebontva. Azt viszont pozitívan értékelhetjük, hogy a 

megkérdezett hallgatók véleménye alapján az oktatóra (M=2,07) az előbbiekhez képest nagyobb 

mértékben számíthatnak. Ez azt jelzi számunkra, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók úgy ítélik 

meg, hogy az oktatóik támogatást tudnak nyújtani számukra.  

 A professzionális segítségnyújtás egyes szereplőiről is megkérdeztük a véleményüket, hogy 

mennyire számíthatnak rájuk nehéz élethelyzetben. Ezek között szerepelt a segítő hallgatói csoport 
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(kortárssegítők), segítő foglalkozású szakemberek (pszichológus, pszichiáter) és az egyházi személy 

(lelkész). Eredményeinket a 26. ábra mutatja be.  

 

 
26. Ábra Nehéz élethelyzetben mennyire számíthat a professzionális segítőkre 

   

Pozitívnak tekinthetjük azt az eredményt, hogy a hallgatók a segítő foglalkozású szakembereket 

(pszichológus, pszichiátert) eléggé fontos segítségforrásként jelölték meg (M=2,26). Azonban a 

kortárssegítők (M=1,64) igen alacsony értéke, amelyhez képest csak a szomszéddal kapcsolatban 

kaptunk még kisebb értéket (M=1,58) meglepő volt számunkra. Ez valószínűleg összefügghet azzal, 

hogy ezt a segítségforrást nem ismerik vagy nincs ilyen szolgáltatás, csoport az adott intézményben, 

ugyanis a válaszolók 59,4%-a (4541 fő) nyilatkozott úgy, hogy nincs ilyen személy a környezetében. 

Akik pedig válaszoltak erre a kérdésre, azok viszont nem gondolják azt, hogy számíthatnak a 

kortárssegítőkre nehéz élethelyzetben. A felsőoktatási intézmények diáktanácsadóiban ezek a segítők 

részt vesznek a hallgatók mentális megsegítésében, vagyis fontos szerepet töltenek be, így az ő 

feladatukat ezek szerint jobban ismertté kellene tenni. Az egyházi csoport (lelkész) mint a társas 

támogatás forrása nehéz élethelyzetben szintén kisebb mértékben jelent meg (M=1, 83) és ezzel 

kapcsolatban volt a legnagyobb arányban az a válasz, hogy nincs ilyen személy az életemben. A 

válaszolók 62,1%-a (4746 fő) nyilatkozott így, amit értelmezhetünk úgy, hogy a megkérdezett hallgatók 

igen jelentős hányadának az életében nem az egyházi csoport (lelkész) az a személy, akit úgy ítél meg, 

hogy nehéz élethelyzetben hozzá fordulna segítségért.  

Összegezve azt állapíthatjuk meg, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók válaszai alapján a 

magánéletükhöz kapcsolódó személyek között vannak azok, akikre leginkább számíthatnak nehéz 

élethelyzetben. Ilyen a partner és a barát, a származási családjukból pedig az anya személye volt 

jelentősebb. Ezen személyek mellett az apával és a testvérrel kapcsolatban is úgy nyilatkoztak, m int 

akikre jelentősebb mértékben számíthatnak. A tanulmányokhoz kapcsolódóan az évfolyamtársak és az 

oktatók szerepe jelent meg erősebben. A munkatársak, mint a társas támogatás forrásai szintén 

megjelentek, ami azt jelzi számunkra, hogy a tanulás melletti munkavégzésnek köszönhetően a 

kapcsolati rendszer bővülésével újabb személyek válnak a fiatalok számára a társas támasz forrásaivá. 

A meglévő kapcsolati rendszerből a rokonok és az egyesületi közösség is a támogatás potenciális 

forrásai, de pozitívum, hogy ennél a korosztálynál a segítő foglalkozású szakemberek is bekerültek 

abba a körbe, akik szóba jönnek, mint támaszt nyújtók a nehéz élethelyzetekben. 
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Belső erőforrások: reziliencia 

 

A reziliencia az egyén azon képessége, hogy sikeresen megküzdjön és alkalmazkodjon a stresszhez 

és a viszontagságokhoz (Connor & Davidson, 2003). A magas rezilienciával jellemezhető egyéneket 

optimista és energikus élethez való hozzáállás, és pozitív érzelmek átélése jellemzi még stresszteli 

élethelyzetek közepette is, ami megmagyarázhatja a nehéz helyzetek ellenére történő sikeres 

alkalmazkodásukat (Klohnen, 1996). A reziliencia tehát mintegy pszichológiai immunrendszer működik 

a nehéz élethelyzetekben. Tekintve a vírus- és krízishelyzetek sokaságát, amikkel a hallgatóknak az 

elmúlt időszakban meg kellett küzdeniük (lásd korábban), a reziliencia mérését indokoltnak tekintjük. 
A skála alapján mért összesített reziliencia pontok eloszlását a 27. ábra szemlélteti. A jelen 

mintán mért átlagpontszám 23,49 (SD=7,73) volt 5 fokú Likert skálát használva (0 – Egyáltalán nem 

igaz és 4 – Szinte mindig igaz végpontok között). Ez jócskán elmarad Campbell-Sills és Stein (2007) 

korábbi, 1622 fős amerikai egyetemista mintán mért eredményétől (M=27,21, SD=5,84), vagy Notario-

Pacheco és munkatársai (2011) által 681 fős spanyol egyetemista mintán (átlagéletkor: 20,08, szórás: 

4,12) mért értékétől (M=27,41, SD=6,36). Korábbi, magyar egyetemista mintával összehasonlítva is 

igen alacsony ez az érték.  

 
 

 
27. Ábra: Reziliencia pontszámok megoszlása 

Összegzés 

 

A kutatás hozzásegített ahhoz, hogy átfogóbb képet kapjunk a magyar felsőoktatásban tanuló aktív 

státuszú hallgatók pszichés problémáiról, megküzdésük módjáról, valamint erőforrásaikról. A téma 

aktualitását talán az is mutatja, hogy minden korábbi kutatáshoz képest kiemelkedően nagy számban 

érkeztek kitöltések. A kérdőív végén kértünk szöveges visszajelzést is, több, mint 700 szöveges 

kommentár érkezett. Ezek nagy része pozitív érzéseket fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy 

ezekkel a témákkal foglalkozunk, mert így a kitöltők azt érzik, hogy számít a jóllétük, foglalkoznak velük, 

ami önmagában javított némileg a közérzetükön. Többen kifejezték, hogy ez egy jó lehetőség volt arra, 
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hogy átgondolhatták és leírhatták az érzéseiket, állapotukat, ez növelte a tudatosságukat a saját testi 

és mentális jóllétükkel kapcsolatban. 

Mindenekelőtt fontosnak látjuk kiemelni az öngyilkossági gondolatok vártnál gyakoribb és 

súlyosabb mértékű előfordulását a vizsgált populációban. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a 

kitöltők több, mint 40%-a depresszióra utaló tünetekkel küzd. Ezzel az eredménnyel összecseng, hogy 

a hallgatók 55,3%-a nyilatkozott arról, hogy aktuálisan valamilyen krízist élt át, illetve a válaszadók 

70%-a számolt be arról, hogy a járványhelyzet negatív hatást gyakorolt az életére.  

Az OQ-45 kérdőív esetében kapott eredmények szintén elszomorító képet nyújtanak a 

kérdőívet kitöltő hallgatók általános pszichés állapotáról. Bár hozzá kell tenni, hogy ehhez a teszthez 

egyelőre csak amerikai standardok állnak rendelkezésre, amelyek alapján a klinikai súlyosságra tudunk 

következtetni és elképzelhető, hogy magyar mintán különböző lenne ez a küszöb, tehát a kapott 

eredmények kevésbé lennének riasztóak, de egyelőre erről nincs biztos tudásunk. Annyi biztos, hogy 

a válaszadók jelentős része klinikai súlyosságú pszichés tünetekkel küzd, továbbá mind az 

interperszonális kapcsolatai, mind társas szerepeinek betöltése terén súlyos nehézségekkel néz 

szembe. Ezekkel az eredményekkel összecseng, hogy az egyetemi tanácsadókban dolgozó 

pszichológusok arról számolnak be, hogy egyre nagyobb azoknak a hallgatóknak az aránya, akik olyan 

súlyos problémák miatt keresik fel a tanácsadót, amelyek valójában a 4-10 alkalmas tanácsadás 

kereteit bőven túllépik. 

Ezek után sajnos az sem meglepő, de annál inkább aggodalomra ad okot, hogy az OQ-45 teszt 

öngyilkossági gondolatokra vonatkozó kérdésénél közel 40 (37,8)% jelezte azt, hogy az elmúlt két 

hétben eszébe jutott, hogy véget vet az életének, továbbá a gyakoriság tekintetében az összes 

válaszadó 3,4%-a a “majdnem mindig”, 6,6%-a a “gyakran”, 9,9%-a a “néha” és 17,3%-a a “ritkán” 

választ jelölte meg.  

Tovább rontja a helyzetet, hogy a megkérdezett hallgatók alkalomszerűen káros megküzdési 

módok segítségével, ezen belül a leggyakrabban a social media használatával, illetve evéssel próbálják 

enyhíteni nehéz érzéseiket. Többen fordulnak még alkalmanként ezen felül alkoholhoz, online játékhoz 

illetve dohányzáshoz is, hogy enyhítsék szorongásukat vagy más kellemetlen érzésüket. Ezek a 

megküzdési módok pedig sok esetben súlyosbítják a már meglévő pszichés problémákat. Ezzel 

párhuzamosan meglepő eredmény volt, hogy a kitöltők 37,5%-a semmilyen rendszeres testmozgást 

nem végez és további 26 százalékuk is mindössze heti egyszer sportol, ami viszont adaptív módja 

lenne a stressz levezetésének és a rekreációnak, és csökkenteni tudja a pszichés betegségek 

kialakulásának kockázatát (Petrika, 2012). Ez az eredmény annak fényében is váratlan, hogy az aktív 

és egészséges életmód fontossága központi téma a tömegkommunkiációban.  

A pszichés betegségekkel szemben fontos védőfaktort jelent a társas támogatás, amely a 

kutatási eredmények alapján számos különböző személytől eredhet a hallgatók esetében. Érdekes, 

hogy bár az anya a hallgatók jelentős része számára fontos támasz, a partner még többeknek jelent 

segítséget. Továbbá az eredmények alapján a barátokhoz is inkább fordulnak segítségért, mint 

mondjuk az édesapjukhoz vagy a testvérükhöz. Az, hogy a partner és a barát szerepe ennyire jelentős 

támasz a hallgatók életében a családról való leválást jelzi számunkra, amely ennek a korosztálynak a 

normál fejlődési feladata. Az évfolyamtársak is jelentős szerepet kaptak társas támogatás 

szempontjából, amit azért fontos kiemelni, mert a járványhelyzet következtében bevezetett távoktatás 

nagy mértékben csökkentette az évfolyamtársak jelentette erőforrást. Számunkra fontos és örömteli 

eredmény, hogy a hallgatók viszonylag nagy arányban jelölték meg a segítő szakembereket 

(pszichológus, pszichiáter) is mint a támogatás lehetséges és elérhető forrását. Ugyanakkor kevésbé 

örömteli eredmény, hogy a kitöltők közel 62 százaléka nem ismeri az általa látogatott intézmény által 

biztosított pszichológiai tanácsadási szolgáltatást. Ez az eredmény felhívja a figyelmet arra, hogy 

szükség van aktív erőfeszítésekre azért, hogy a diáktanácsadók ismertebbé és ahol nincsenek, 

elérhetővé válhassanak a hallgatók körében. Ez ugyanakkor a kapacitásproblémával, várólistával 

működő tanácsadási szolgáltatások esetén humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztést is magával kell 

hogy hozzon. 

További erőforrást jelenthet az a megnyugtató (és sokaknak talán meglepő) eredmény, hogy a 

hallgatók 71,2 százaléka arról számolt be, hogy elégséges anyagi háttérrel rendelkezik ahhoz, hogy 
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hallgatóként boldoguljon. Tegyük hozzá, hogy a hallgatók 54,9 százaléka végez fizetett munkát az 

egyetem mellett, és körülbelül felük olyan munkát végez, amely nem a tanulmányaihoz kapcsolódik, 

tehát feltehetően anyagi kényszer motiválja őt a tevékenységre, így tehát a megélhetéshez szükséges 

anyagi feltételek megteremtése sok esetben nem a családi támogatást jelzi, hanem egyéni erőfeszítés 

eredménye. Az anyagi függetlenség megteremtése az egyik fontos lépés a származási családról való 

leválásban, utóbbi a fiatal felnőttkor egyik fő feladata. A tanulmányokkal párhuzamos munkavégzés 

lehet pozitív hatással a pszichés jóllétre, amennyiben a szakmai kiteljesedést, tapasztalatszerzést, 

illetve szocializációs közeget (akár társas támogatást) is jelenthet. Emellett amennyiben kényszer szüli 

és a hallgató szabadidejéből túlzottan sok időt vesz el, akkor könnyen vezethet túlterhelődéshez, 

növelve a kiégés, a szorongás és a depresszió kockázatát.  

Ezzel párhuzamosan a kitöltők nem egész egyötöde végez önkéntes munkát szabadidejében, 

aminek személyiségfejlesztő és a mentális egészségre nézve protektív hatása lehet, és hozzájárulhat 

a jövőkép, karrierelképzelések kikristályosításához is, aminek szintén fontos szerepe van a mentális 

jóllét, énhatékonyság élmény megszerzésében. Annak fényében, hogy több, mind a hallgatók fele 

végez fizetett munkát a tanulmányai mellett, nem meglepő, hogy kevesebb hallgatónak marad ideje és 

energiája önkénteskedni.  

 Összegezve tehát az rajzolódik ki az eredményeinkből, hogy a válaszadó hallgatók jelentős 

része komolyabb lelki problémákkal, sokan közülük öngyilkossági gondolatokkal küzd, felük valamilyen 

megterhelőbb élethelyzeti krízist is átélt az elmúlt időszakban. A lassan két éve tartó járványhelyzet is 

egyértelműen hozzájárulhatott ezekhez az aggasztó eredményekhez. Mindemellett pedig az 

erőforrásaik korlátozottak a problémákkal és kihívásokkal való megküzdés terén, sok esetben akár 

önkárosító, hosszú távon kontraproduktív módon kezelik nehézségeiket. Leginkább a társas támogatás 

jelent számukra erőforrást.  

Éppen ezért kapnak nagyon fontos szerepet az egyetemi tanácsadók, amelyek ingyenes 

pszichológiai konzultációt – esetenként terápiás és pszichiáteri szolgáltatásokkal kiegészítve –   

biztosítanak a hallgatók részére. A tanácsadóknak kiemelt szerepe van a mentális betegségek korai 

felismerésében és megelőzésében, illetve abban is, hogy amennyiben komolyabb beavatkozásra van 

szükség, akkor a hallgatót a neki megfelelő ellátási forma felé irányítsák (Rückert, 2015). Amennyiben 

sikerül idejében hatékony segítséget nyújtani a még enyhébb pszichés tünetekkel küzdő hallgatóknak, 

akkor megelőzhető a problémák későbbi kronicizálódása és az ellátórendszer fokozott igénybevétele. 

A prevenciós szempontok mellett az egyetemi tanácsadás a tanulással, szakmai előrehaladással 

kapcsolatos problémákban is fontos segítséget jelent. A tanácsadó tudja támogatni a fiatalt abban, hogy 

a számára megfelelő szakmát válassza, illetve hogy a tanulással kapcsolatos nehézségeire megoldást 

találjon. Mindezzel csökkenhet a lemorzsolódás esélye és sikeresebbé válhat a hallgató munkaerő-

piaci elhelyezkedése.  
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