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I. Rész: Kérdésfelvetés 
 

A szakkollégiumok, a szakkollégiumi mozgalom hosszú évtizedek óta a magyar 

felsőoktatás karakteres, aktív és dinamikusan változó részének tekinthető. A rendszerváltás 

előtti idők hatalommal szembeni kritikája, a szabadabb szellemi műhely hangulata ugyan 

jelentősen átalakult a 2000-es évekre, mégis megtalálták helyüket, új szerepüket a 

megváltozott körülmények között is. Az elmúlt évtizedek során a szakkollégiumi mozgalom 

heterogénebbé vált, növekedett, befolyása, támogatása egyre erősödött. Elég csak arra 

gondolnunk, hogy a kollégiumok végzettjei az akadémiai, gazdasági és politikai elit 

meghatározó szereplőivé váltak, növelve ezzel a mozgalom támogatottságát, befolyását. 

Ezen intézmények, diákszervezetek fontossága és egyedisége ellenére hiányoznak az 

átfogó kutatások, melyek például a mozgalom időbeli változására, a jelenlegi működésére, 

szerepére, problémáira, vagy akár a végzett tagok közötti összefonódásokra fókuszálnának. 

Jóllehet, találkozhatunk egy-egy konkrét intézménnyel foglalkozó elemzéssel, melyek 

különböző specifikus szempontok szerint (pl.: szervezeti kultúra, kapcsolati háló) készültek. 

Éppen ezért jelen tanulmány1 egyrészről ennek az űrnek a betöltésére vállalkozik, tehát 

célja felmérni lehetőleg az összes szakkollégiumot legalapvetőbb jellemzőik alapján, hogy 

ezáltal egy átfogó képre tehessünk szert a mozgalomról, dinamikájáról, struktúrájáról.2 Ezen 

túl specifikusabb kérdések megválaszolását is kitűztük magunk elé: a szakkollégiumi 

mozgalom érdekérvényesítési, forrásszerzési stratégiáit, kommunikációs viszonyait is fel 

szándékozzuk tárni. Pontosabban a következő kérdések megválaszolására törekszünk: 

 

1. Milyen érdekérvényesítési, forrásszerzési stratégiákat használnak a külvilághoz való 

alkalmazkodás során? Mi határozza meg e stratégiákat? 

2. Milyen módon, milyen intenzitással törekszenek a szakkollégiumok a közéleti témák 

befolyásolására, problémafelvetésre? Mely tényezők befolyásolják ezen 

tevékenységüket? 

3. Mi jellemzi a szakkollégiumok egymással kialakított kapcsolatait? 

 

                                                 
1 A Tanulmány megírásában külön köszönet illeti az Erasmus Kollégiumot az anyagi és szervezeti háttér 
megteremtéséért, valamint a Nemzeti Civil Alapprogramot a kutatás finanszírozásáért. 
2 Rögtön a tanulmány elején meg kell jegyeznünk, hogy feltételezzük, a szakkollégiumi mozgalom rendelkezik 
valamilyen általános jellemzőkkel, amelyek alapján egy mozgalomnak lehet tekinteni. Mivel végig ilyen 
jellemzőket és megoszlásukat kutatjuk ezért közvetett módon tekinthetőek eredményeink ezen hipotézis 
tesztelésének is, jóllehet explicite nem célunk ezen kérdéskör vizsgálata. 
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E kérdések megfogalmazása során elsősorban praktikus, a szakkollégiumi mozgalomra 

vonatkozó intuitív megállapításaink vezéreltek minket, amiből az is következik, hogy nem 

egy átfogó elméleti keret felvázolásával kezdjük, nem az elméleti problémafelvetésből 

következnek az első kutatási lépéseink. Ehelyett azt a módszertani utat követjük, hogy a 

vizsgált sokaságot a kérdéseinknek megfelelően minél átfogóbban átvilágítjuk, és az így 

felmerülő jellemző vonásokhoz, paradoxonokhoz és problémákhoz rendeljük a teoretikus 

megfontolásokat. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az adatfelvételt elmélettől mentesen 

végeztük volna, ez soha nem lehetséges. Sokkal inkább a domináns elméleti paradigma, 

fogalmi rendszer hiánya jellemez minket, ami a vizsgálat tárgyának feltáratlanságából, 

heterogenitásából eredeztethető. 

Amellett, hogy a 3 fent említett központi kérdés egymással szorosan összefügg, egymást 

kölcsönösen meghatározzák, belőlük következően érintenünk kell a jelen legnagyobb 

dilemmáit - merre tovább Bologna után -, a kollégiumok belső struktúráját, autonómiáját, 

belső közösségi életüket, a mozgalom strukturális jellemzőit, egységességét, azt hogy ha egy 

szakkollégiumi mozgalom létezik, akkor azt milyen értékek határozzák meg, stb. 

Az érdekérvényesítési, forrásszerzési stratégiák megismerése lehetőséget ad számunkra 

annak feltárására, hogy a mozgalom milyen eszközökkel és lehetőségekkel rendelkezik a 

céljainak eléréséhez. Milyen módon tud megküzdeni a környezet kihívásival, milyen 

sikeresen tud reagálni a külső környezet változásaira. A közéleti témák befolyásolásának 

megismerésén keresztül betekintést nyerhetünk a mozgalom egyik fontos, vagy legalábbis 

eredendően fontosnak gondolt céljának a mai jelentősségébe, megvalósulásába. Végül pedig, 

a mozgalmon belüli kommunikációs csatornák feltérképezésével az egymástól való 

tanulásnak, az egymás segítésének lehetőségére derül fény. Tehát összességében egy 

lehetőség-cél-tanulás hármas kérdéskör körbejárására vállalkozunk. 

Természetesen azzal, hogy erre a hármas kérdéskörre fókuszálunk sok más, nagy 

jelentőségű kérdés tisztázatlan marad, mint például a szakkollégiumok más meghatározó 

célkitűzéseinek a megvalósulása, átalakulása. Azonban ezen kérdések túlságosan távol esnek 

az általunk elsődlegesen fontosnak ítéltektől, így kénytelenek vagyunk lemondani a szélesebb 

spektrum lefedéséről, vállalva ezzel azt is, hogy vizsgálati körünkön kívül eső tényezők 

hatásától és ezen tényezőkre gyakorolt hatásoktól eltekintünk.3  

                                                 
3 A vizsgálati körbe és azon kívülre eső jelenségek elválasztását a mozgalom működésére vonatkozó előzetes 
hipotéziseinkre alapoztuk, úgy hogy az általunk vélt valóság egy természetesen adódó elkülönítő dimenzióját 
használtuk fel. 
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A tanulmány 2 nagy részre tagolódik: az elsőben a szakkollégiumok kérdőíves 

felmérésére alapozott eredményekkel, a másodikban interjúkra és írásos anyagokra alapozott 

következtetésekkel ismerkedhet meg az olvasó. A következő szakaszban a vizsgálati 

módszereket, ezekből következő problémákat, a releváns sokaság meghatározását, a 

begyűjtött adatok minőségét tárgyaljuk. Majd rátérünk a mozgalom egészét leíró 

legalapvetőbb jellemzők elemzésére, melyek már lehetőséget adnak számunkra jobban 

definiált hipotézisek megfogalmazására. Ezt követően az 1-es és 2-es kérdések 

megválaszolására, további kérdések felvetésére kerül sor. Ezt pedig a sokaság klaszter-

elemzése követi, azzal a céllal, hogy feltárhassuk a mozgalom belső struktúráját, 

azonosíthassuk az egymáshoz inkább hasonló vagy inkább eltérő kollégiumokat4. Ez 

különösen fontos lépés annak tükrében, hogy munkahipotézisünk szerint egy rendkívül 

heterogén sokaság áll az elemzés középpontjában. Ez után a szakkollégiumok kapcsolati 

hálóját, tehát a 3. kérdést tárgyaljuk. A második részben lehetőségünk nyílik kvalitatív 

módszerekkel körüljárni a korábban felvetett kérdéseket, tesztelni a kialakított 

hipotéziseinket. Ennek során 11 esettanulmányt tekintünk át, melyek alapján a mozgalomra 

vonatkozó általános állításokat fogalmazunk meg. Legvégül a kvantitatív és kvalitatív 

elemzés eredményeit vetjük össze, integráljuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Klaszterek kialakításának az egész kutatás szempontjából is kiemelt jelentősége van, mert a későbbiekben 
esettanulmányokat választunk ki részletesebb, inkább kvalitatív módszerekre támaszkodó elemzés céljából. Ezek 
kiválasztásának egyik legfontosabb alapját képezik a klaszterek, azon megfontolásból, hogy csoportonként 1-1 
esettanulmányt fogunk kiválasztani, a teljes mozgalom esettanulmányokkal történő legegyenletesebb lefedése 
érdekében. 
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II. Rész: A mozgalom 
 

 

1. Bevezető módszertani kérdések 

 

Kitűzött céljainknak, felvetett kérdéseinknek sokszínű módszertani megközelítéssel 

tudunk csak megfelelni, hiszen a vizsgálandó sokaság eddig még lényegében feltáratlan és 

feltételezhetően rendkívül heterogén5. Azonban, nyilvánvalóan, korlátozott volt a 

rendelkezésünkre álló idő, energia így szűkíteni kellett az alkalmazott adatgyűjtési és 

elemzési eljárások körét. Ennek megfelelően egy, az összes működő szakkollégiumra 

kiterjedő kérdőíves felméréssel közelítettük a problémakört, első lépésben (a kérdőívet lásd az 

1. mellékletben). A későbbiekben esettanulmányok kiválasztása és azok kvalitatív 

módszerekkel történő felmérése kerül sorra, annak érdekében, hogy a kollégiumok közötti és 

a kollégiumokon belüli heterogenitás is napvilágra kerüljön. 

Az első felmerülő kérdés, hogy pontosan hogyan is definiáljuk a szakkollégiumot, mint 

intézményt, mindenkit annak vegyünk, aki csak szakkollégiumnak nevezi magát vagy zárjunk 

ki szervezeteket a vizsgálatból valamilyen szakmai megfontolás alapján. Különösen 

problémás ez a kérdés, ha a 2002-2003-ban a felsőoktatási törvény módosítását övező vitákat 

tekintjük, melyek bizonyos értelemben a mai napig sem zárultak le, jóllehet a törvénybe 

bekerült egy szakkollégium definíció, mely kitér ezen intézmények szerepére, céljaira, 

működésére. 

Mivel a viták részbeni lezárásának tekinthető, ezért a Felsőoktatási Törvényben található 

definíciót6 (Felsőoktatási tv, 2005, 66§, 4. szakasz) tekintettük kiindulási pontnak: 

 

„A szakkollégium célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas 

szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű 

hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi 

feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a 

társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését. A 

szakkollégium az önkormányzatiság elvére és a szakkollégisták 
                                                 
5 Például az egyes szakkollégiumokat vezető diák-testületek elnevezéseit beazonosítani is meglepően 
problémásnak bizonyult, hiszen rendkívül nehéz rákérdezni egy testület/bizottság működésének sajátosságaira, 
ha annak elnevezése kollégiumonként változik, továbbá hatásköre is jelentős változékonyságot mutat. 
6 A Szakkollégiumi Charta (N+1. típusú találkozások, 127. o.) is hasonló szellemben íródott, lényegében azonos 
elemeket tartalmaz. 
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öntevékenységére épül, a szakkollégium tagsága dönt különösen a kollégiumi 

tagsági jogviszony keletkezéséről vagy megszűnéséről, az önálló szakkollégium 

szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról, a szakkollégium szakmai 

programjáról és az ahhoz kötődő szakmai teljesítményekre vonatkozó 

követelményekről.” 

 

A fenti definícióból következik, hogy a szakkollégiumiság lényegi elemei a szakmai munka, a 

közéleti szerepvállalás, a felelős értelmiségi lét és az önkormányzatiság. Továbbá a tagok 

együttlakásának kritériumát is tartalmazza a törvény (Felsőoktatási tv, 2005, 13§, 6. szakasz): 

 

„A kollégium és a diákotthon az e törvényben meghatározottak szerint 
szakkollégiumi tevékenységet is folytathat, szakkollégiumként is működhet.” 

 

Sok vita övezte ezen kritériumok fontosságát, mibenlétét, aminek részben az az oka, hogy 

rendkívüli heterogenitást mutatnak a szakkollégiumok ezen változók mentén, mint azt a 

későbbiekben látni fogjuk.7  

A kutatás szempontjából kívánatos volt valamelyest tágítani ezt a definíciót. Ezért 

szakkollégiumnak tekintettük a láthatatlan kollégium jellegű, tehát nem együtt lakó 

’szakkollégiumokat’ is. Ennek az az oka, hogy az együttlakás kritériuma az egyik 

legvitatottabb kritérium, és, hogy fontos elemzési dimenziót tartottunk meg azzal, hogy az 

együttlakás hatását tudtuk vizsgálni a szakkollégiumi működésre. Így fény derült arra a 

kérdésre is, hogy alapvetően különböznek-e az együttlakó és a nem együttlakó 

szakkollégiumok. 

A definíciós kérdések tisztázása meghatározta számunkra, hogy mely diákszervezetek 

lehetnek a vizsgálat tárgyává, azonban továbbra is kérdéses maradt, hogy ténylegesen hány 

szakkollégium is létezik, kik is ezek a szakkollégiumok. Első körben felkutattuk az összes 

olyan intézményt, mely szakkollégiumnak, kollégiumnak, tehetségkutató szervezetnek nevezi 

magát; tehát elképzelhető, hogy megfelel a fenti definíciónknak. Ezt követően kiszűrtük 

azokat, akik kívül esnek a vizsgálódási körünkön. A keresés során felhasználtunk számos 

internetes forrást (lásd: Hivatkozások: Internetes források), a szakkollégiumi mozgalom közös 

levelezőlistáját, személyes kapcsolatokat és korábban összeállított adatbázisokat8. 

                                                 
7 Meg kell jegyeznünk azt is, hogy a viták élességét részben az állami forrásokhoz való hozzájutás indokolta, 
hiszen a tágabb definíció több szervezetet jogost fel a szakkollégiumoknak szánt állami forrásokra való 
pályázásra. 
8 Ez utóbbiért külön köszönet a Rajk László Szakkollégiumnak és Gáspár Petrának. 
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Ezekkel a módszerekkel összesen 46 darab 2007 januári adatokjában működő 

szakkollégiumot sikerült felkutatnunk (a kollégiumok listáját lásd: 2. melléklet), melyek közül 

40 kollégiummal9, pontosabban diákvezetőikkel sikerült kérdőívet kitöltetnünk. Ez a 40 

szakkollégium alkotja tehát mintánkat, mely minta nem reprezentatív, mivel a mintába kerülés 

nem véletlen módon határozódott meg, jóllehet a sokaság 87%-át fedi le. Ugyanakkor okunk 

van feltételezni, hogy a fiatalabb, a kifelé és befelé kevéssé aktív, a szakkollégiumi kapcsolati 

háló perifériáján elhelyezkedő kollégiumok10 azok, amelyek nem küldték vissza a kérdőívet a 

többszöri kapcsolatfelvétel és a rendelkezésükre álló 2 és fél hónap ellenére sem. Ez azt 

jelenti, hogy a mintába kerülést nagy valószínűséggel szisztematikus tényezők befolyásolták, 

aminek az a következménye, hogy csak ezek figyelembe vétele mellett fogalmazhatunk meg 

általános érvényű következtetéseket.11 

 

 

2. A mozgalom átfogó jellemzése 

 

2.1 Alapvető jellemzők 

 

A szakkollégiumi mozgalmat első megközelítésben olyan változókon keresztül 

jellemezük, melyek a leginkább objektíven ragadják meg őket, jóllehet ezzel számos 

„puhább” megfontolás kívül kerül vizsgálati körünkön, ezeket a későbbi elemzések során 

fogjuk bevonni. Tehát az e szakasz során figyelembe vett kemény változók: taglétszám, 

elhelyezkedés (település), alapítási év, interdiszciplinaritás (a felvehető hallgatók szakjainak 

megfelelően), bentlakók aránya, a tagság átlagos fluktuációja (évenkénti új tagok/létszám), 

végzettek szakkollégiumi tagsága (szeniorok) és költségvetés. A kérdésfelvetésből következő 

függő változókat majd a központi kérdésekre adott válaszok tárgyalásánál (4. és 5. szakaszok) 

fejtjük ki, így ezeket most nem tárgyaljuk (érdekérvényesítés, forrásszerzés, közélet 

tematizálása). 

                                                 
9 A teljesség kedvéért hozzá kell ehhez tennünk, hogy 2 szakkollégium (a Tormai Béla és Szent László) 
visszaküldte ugyan a kérdőívet, de ez már túl későinek bizonyult ahhoz, hogy az elemzés részévé tehessük őket. 
10 Az interneten fellelhető adatok és az össz-szakkollégiumi események szervezőivel folytatott informális 
beszélgetések alapján alakítottuk ki a nem válaszoló kollégiumokra vonatkozó, a főszövegben fellelhető 
hipotéziseinket. 
11 Érvényes következtetések levonását továbbá megnehezítette még, hogy a kitöltött kérdőívek között nagy volt a 
megválaszolatlan vagy rosszul megválaszolt kérdések aránya, aminek következtében több statisztikai eljárás 
csak nehezen volt alkalmazható. Ezekre a problémákra még visszatérünk az adott, konkrét helyeken. 
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A 2007 januári adatoki adatoknak megfelelően a magyarországi szakkollégiumoknak 

2008 aktív tagjuk van, ha nem számoljuk a szenior, tiszteletbeli és egyéb státuszú tagokat; 

amennyiben ezt is figyelembe vesszük akkor az aktív tagok száma 2316. Bármelyik adatot 

tekintjük is a szakkollégisták az egyetemi hallgatók12 kis részét képezik csupán (1,4% és 

1,6%). 

A működő szakkollégiumok mintegy 60%-a található Budapesten, ami a szakkollégista 

létszám 70%-át is jelenti egyben, mindkét adat azt mutatja, hogy erősen centralizált a 

szakkollégiumok területi megoszlása az országon belül. Továbbá kijelenthető, hogy sokkal 

erősebb a szakkollégiumi aktivitás Budapesten, mint a vidéki városokban, hiszen a budapesti 

szakkollégiumok létszámaránya a mozgalmon belül lényegesen magasabb, mint a budapesti 

egyetemi hallgatók létszámaránya a felsőoktatáson belül. Természetesen ez csak egy egyszerű 

kvantitatív megközelítése az egyetemi ifjúság szakkollégiumi aktivitásának, később még 

visszatérünk a Budapest-vidék eltérések elemzésére. 
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1. ábra: Szakkollégiumok városonkénti megoszlása, 2007 januári adatok 

 

A szakkollégiumokat alapítási évük szerint vizsgálva vázlatos képet kaphatunk a 

mozgalom növekedési dinamikájáról. A két legrégebbi szakkollégium  (Eötvös József 

                                                 
12 A számítások a www.ksh.hu –n található felsőoktatási adatok alapján készültek, az egyetemi hallgatók 
létszámába beleszámítottuk a PhD hallgatókat is, hiszen a legtöbb szakkollégiumnak PhD-sek is tagjai lehetnek. 
Az adatok annyiban torzítóak, hogy jelenleg csak a 2005/2006-os tanévre állnak rendelkezésre hallgatói létszám-
adatok, amit a 2007 januári adatoki szakkollégista létszámmal összevetni nem teljesen megalapozott. 
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Collegium, Eötvös Lóránd Kollégium) nehezen illeszthető be az általános trendekbe, egyrészt 

mert mindkettő egy más történelmi kor szülötte, a második világháború előtt alakultak, 

másrészt mert alapításukkor jelentősen eltérő formában, szervezeti keretek között működtek, 

tehát a mai értelemben vett szakkollégiumi létük nehezen köthető időponthoz. Az első ilyen 

értelemben vett szakkollégium (Rajk László Szakkollégium) 1970-ben alakult, 

tulajdonképpen ehhez az időponthoz köthetjük a szakkollégiumi mozgalom kezdetét 

(Pünkösti, 2006). A következő megalakuló szakkollégium 1981-hez köthető, innentől kezdve 

2-3 évente alapítottak egy szakkollégiumot. Ezt a tendenciát a rendszerváltozás változtatta 

meg, 1990-től dinamizálódott a mozgalom, az ’évente 1 új szakkollégium’ tempóra állt be. 

Ettől az 1996-98-as időszak tér el egyedül, ekkor 2-3 szakkollégium alapítására kerül sor 

évente, de a 90-es évek legvégét ismételten az évente 1-1 szakkollégium megalakulása 

jellemzi. Meglepő, hogy nem tapasztalhatunk jelentősebb megugrást az alapítások számában a 

80-as, 90-es évek fordulóján, helyette egy viszonylag egyenletes, gyorsabb növekedési ütemre 

való váltást találhatunk. Ugyanakkor ezt az ütemet felülmúlja a 2001-2003-as időszak 

’szakkollégium-boom’-ja, ugyanis e három év alatt 14 szakkollégium alakult országszerte 

(ezek közül is kimagasló volt a 2001-es év, amikor is 7 szakkollégium alakult).13 Ezt 

követően ismét visszaállt a 90-es évek elejére jellemző ütem14. Az alapítási dinamika 

alakulásának következtében a ma működő szakkollégiumok fele kevesebb mint tíz éves 

múltra tekint vissza, negyede pedig kevesebb mint 5 éves múltra.  

                                                 
13 Érdekes kérdés, hogy vajon mi okozta a szakkollégiumok alapításának ilyen megugrását a 2001-2003 között. 
Jóllehet nem állt módunkban ezt a kérdést tudományos megalapozottsággal körbejárni, azonban intuitíve 
megalapozott feltevésnek tűnik, hogy ez a ’szakkollégium-boom’ összefüggésben áll a Fidesz kormány 
szakkollégiumi támogatási alapjának megnyitásával, a szakkollégiumi intézményi forma deklarált 
támogatásával. 
14 Fontos megjegyeznünk, hogy az adatbázisunk szerint a legkésőbb alapított szakkollégiumot 2005-ben hozták 
létre, így nem tudhatjuk, hogy 2006-ban nem alakult szakkollégium vagy csupán annyira újak, hogy emiatt nem 
találtuk meg őket, vagy egyszerűen nem töltötték ki a kérdőívünket. 2006-2007 fordulójáról egy szakkollégium 
alakuló táboráról van tudomásunk, amelyet az ELTE pszichológus hallgatói szándékoznak létrehozni, ez 
azonban nem került bele az adatbázisunkba kialakulatlansága miatt. 
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2. ábra: Szakkollégiumok kumulált száma (1970-2004) 

Érdekes többletinformációval szolgálhatna, ha a megszűnéseket is figyelembe tudnánk venni, 

hiszen a mi adatsorunk csak a ma működő kollégiumokat mutatja15. Az alapítási dinamika 

jövőbeli alakulására nem tudnánk megfelelő becslést tenni, hiszen nem túl hosszú az 

idősorunk és nem ismerjük a dinamikát meghatározó strukturális tényezőket, annyit tudunk 

kijelenteni, hogy ha a vidéki egyetemek követik a budapesti tendenciákat szakkollégiumi 

aktivitásban akkor feltételezhető a mozgalom további dinamikus növekedése a vidéki 

egyetemeken. Természetesen ez egy hipotézis marad mindaddig, amíg nem tudjuk 

meghatározni a budapesti és vidéki szakkollégiumi élet különbségeit meghatározó tényezőket. 

A szakkollégiumok interdiszciplinaritás tekintetében – vagyis abban a tekintetben, hogy 

hányféle kar hallgatói közül veszik fel tagjaikat – vegyes képet mutatnak. A két szélsőség 

mellett – a teljesen specializálódott és a minden hallgató számára nyitott szakkollégiumok – 

szinte az összes lehetséges heterogenitási fokra találunk példát. Érdekes módon a két 

leggyakoribb elem a maximális specializáció és maximális interdiszciplinaritás (35% és 

25%); azonban fontos kiemelnünk, hogy a szakkollégiumok  65%-a legalább két szak 

hallgatói iránt nyitott16, tehát valamilyen mértékig lehetőséget biztosít az eltérő tudományos 

hátterű hallgatók párbeszédére.  

Hasonlóképpen sokszínű képet mutatnak a kollégiumok a taglétszámot illetően: az 

egészen apró, műhelyszerű alakulatokra és kétszáz fős formációra egyaránt találunk példát. 

Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a kollégiumok átlagtaglétszáma 50 fő, 37 fős szórással, 

                                                 
15 Ne felejtsük el, hogy a működő 46 kollégium közül is csak a kérdőívet visszaküldött 40 adatait tudtuk 
feldolgozni. 
16 58%-uk legalább 3 különböző szak hallgatóit felveszi. 
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ami azt jelenti, hogy a 200-as létszám kivételnek számít. Ezt a megállapítást az alábbi ábra jól 

alátámasztja. 
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3. ábra: Szakkollégiumok létszám (aktív tagság, szeniorok nélkül) szerinti megoszlása, 2007 januári adatok 

 

A szakkollégisták túlnyomó többsége, nem csupán szakmai-, hanem lakóközösséget is alkot. 

A négy láthatatlan kollégium17 mellett, a szakkollégiumok több mint 75%-ában a tagság több 

mint fele bentlakó is egyúttal, továbbá a kollégiumok 20%-ában a teljes tagság bentlakó. Egy 

átlagos szakkollégista 3,9 évig tag, a szakkollégiumi tagság fluktuációja átlagban mintegy évi 

30%-os. A kollégiumok több mint fele nem válik meg végleg volt tagjaitól az egyetem 

elvégzését követően. Ezek a kollégiumok a szenior státusz felajánlásával biztosítanak 

lehetőséget a volt tagoknak arra, hogy továbbra is kapcsolatban maradjanak az intézménnyel 

(átlagosan az aktív tagság 20%-ának megfelelő szenior tagság van azokban az 

intézményekben, amelyek erre lehetőséget biztosítanak). A végzettek kollégiumhoz kötésének 

egyéb módjait nem volt módunkban a kérdőív alapján megvizsgálni, erre kvalitatív 

módszerek alkalmazásával nyílik majd lehetőségünk.  

A szakkollégiumok anyagi helyzetét az éves költségvetéseik megoszlása ábrázolja a 

legátfogóbban18: 

                                                 
17 Ezek olyan szakkollégiumok, amelyek nem biztosítanak szállást egyetlen tagnak sem. Fontos, hogy ne 
keverjük össze Láthatatlan Kollégium néven működő intézménnyel. 
18 Válaszmegtagadások aránya sajnos meglehetősen magas, 15%-os, ami a későbbi elemzések során is gondot 
fog okozni. 
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4. ábra: Szakkollégiumok éves költségvetés szerinti megoszlása, 2007 januári adatok 

Megjegyzés az ábrához: Az elemszám elmarad a vizsgált minta elemszámától, mivel a költségvetésre vonatkozó 
adatot több szakkollégium nem adta meg. 

 

A kollégiumok fele nagyjából 1,5 millió Ft alatti, míg a felső egynegyede 13 millió Ft feletti 

költségvetésű. A szakkollégiumok költségvetési dinamikája összességében inkább növekvő 

tendenciát mutat, ugyanis a kollégiumok felénél növekvő, negyedénél stagnáló és negyedénél 

csökkenő trendről adtak számot. A költségvetés bevételeinek megoszlása a vizsgált mintán 

nagy heterogenitást mutat; összességében elmondható, hogy a forrásoldal legmeghatározóbb 

szereplői az állam/önkormányzatok és egyetem (29-29%), ezután a különböző magán (24%), 

majd SZJA 1%-ból és egyháztól származó források következnek (7%, 4%), a maradék 

források (7%) nem részletezett egyéb szereplőtől származnak. A ráfordítások megoszlását 

tekintve a legmeghatározóbb tétel a fenntartási költségek (33%), amit az oktatási kiadások 

követ (27%), majd a kutatási tevékenység (10%), és az egyéb szakmai tevékenység (18%), a 

maradék nem specifikált tételek 13%-ot tesznek ki. További beszédes jellemzője a 

kollégiumok anyagi helyzetének a „veszélyeztette-e csőd az utóbbi pár évben?” kérdésre adott 

válasz. A kollégiumok háromnegyede arról számol be, hogy legalább egyszer számolnia 

kellett ezzel a veszéllyel  az utóbbi években. 
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2.2 Alapvető jellemzők összefüggései 

 

A fentiekben áttekintett változók egyszerű kapcsolatait fogjuk most elemezni ebben a 

szakaszban, azonban kizárólag azokat az összefüggéseket illetve összefüggések hiányát 

fejtjük ki, melyek érdekesek intuitív várakozásaink és központi kérdéseink alapján. 

Elsőként a budapesti és vidéki szakkollégiumok eltéréseit mutatjuk be néhány változón 

keresztül, hiszen logikus feltételezés, hogy a mozgalom budapesti gyökerei és nagyobb 

budapesti sűrűsége következtében szisztematikus eltéréseket fogunk találni a 

szakkollégiumok között lakóhely tekintetében. Világosan kirajzolódik a kép, hogy a 

szakkollégiumok alapításának első szakaszában (1970-1989) szinte kizárólag Budapestre 

koncentrálódik a mozgalom. A 90-es évektől kezdődően kevéssé mutatkoznak markáns 

Budapest-vidék eltérések, jóllehet valamelyest jellemző marad a magasabb budapesti alapítási 

aktivitás (17-14 arányban). 

A kollégiumok felvételijének nyitottsága, a hallgatók interdiszciplinaritása tekintetében 

nem mutatkozik erős eltérés a két csoport között, ha a maximálisan specializálódott (tehát 

csak 1 kar hallgatóiból álló) és közepesen specializálódott (2-4 kar) szakkollégiumok számát 

vizsgáljuk. Azonban, a teljes nyitottság (bármely kar hallgatói felvételizhetnek) szinte 

kizárólag a budapesti szakkollégiumok sajátja (9-1 arányban), ami azt is jelenti, hogy 

specializáció és nyitottság viszonylatában nagyobb az átlagos nyitottság Budapesten, mint 

vidéken.  

További budapesti sajátosság a magasabb átlagos létszám (Budapest: 58.6 fő; vidék: 37,5 

fő), ami azt is jelenti, hogy a legnagyobb létszámú kollégiumok döntő részt Budapesten, a 

legkisebb létszámú kollégiumok vidéken találhatóak. Ennek részben magyarázata lehet, hogy 

átlagosan sokkal hosszabb ideig tagjai a kollégiumnak a szakkollégisták Budapesten, mint 

vidéken (3,8 év; 2,7 év). Ezt a képet tovább árnyalja, ha az újonnan felvettek évi átlagos 

számát viszonyítjuk a kollégium összlétszámához. Ebben a tekintetben is a magasabb vidéki 

fluktuáció mutatkozik meg, hiszen átlagosan a tagok 28%-a cserélődik le évente a budapesti 

szakkollégiumokban, míg vidéken ez az arány 33%-os.19 A szeniori intézmény, tehát az 

egyetemet elvégzett tagok szakkollégiumban maradásának lehetősége, inkább jellemző a 

budapesti szakkollégiumokra.  

                                                 
19 Sajnos nem kérdeztünk rá a kérdőívben a lemorzsolódási arányra, tehát, hogy egy újonnan felvett évfolyamból 
átlagosan hányan lépnek ki, záródnak ki, hagyják el a kollégiumot végzés előtt. Ez tovább árnyalhatta volna az 
eddigiek alapján kibontakozó képet. 
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Azonban a tagság közül a kollégiumban lakók aránya magasabb a vidéki 

szakkollégiumokban, mint a budapestiekben. Így felmerül a hipotézis, hogy mivel a vidéki 

szakkollégiumokban lényegesen nagyobb a fluktuáció, ezért számukra több nehézséget okoz a 

felhalmozott tapasztalatok, szervezeti kultúra, szokások átadása, mint a budapesti 

szakkollégiumok számára. Ugyanakkor a vidéki szakkollégiumok magasabb átlagos 

bentlakási arányából azt valószínűsíthetjük, hogy a tapasztalatok és szokások generációk 

közötti átadását jobban támogatja az együtt lakás, mint Budapesten, így ez némileg 

ellensúlyozhatja a tudás-transzfer nehézségeinek egy részét. 

Továbbá, markáns Budapest-vidék különbségeket mutat a szakkollégiumok költségvetése. 

Szinte az összes magas költségvetésű kollégium Budapesten található, ami azt is magával 

vonja, hogy az átlagos költségvetés-méret tízszer akkora Budapesten, mint vidéken. Ezt 

valamelyest árnyalja, ha az egy főre jutó költségvetési kiadásokat hasonlítjuk össze, ekkor 

hatszorosra mérséklődik az eltérés (237.700 Ft és 38.600).20 Ezeket a markáns eltéréseket 

támasztja alá, hogy az elmúlt 5 évre visszatekintve egyértelműen magasabb a költségvetési 

dinamika a budapesti szakkollégiumoknál, mint a vidékieknél. A költségvetések forrás-oldalát 

vizsgálva megállapítható, hogy átlagosan sokkal diverzifikáltabb, több lábon áll a budapesti 

kollégiumok költségvetése (SzJA 1%-ból, magán forrásból befolyó bevételek lényegesen 

nagyobb részét teszik ki a költségvetésnek). 

Így, amennyiben feltételezzük, hogy az anyagi források diverzifikáltsága összefügg a 

szakkollégium önállóságával, cselekvési szabadságával, megfogalmazható a hipotézis, hogy 

Budapesten általában nagyobb önállósággal működnek a szakkollégiumok, nagyobb 

mozgásterük van kritikai, véleményformáló szerepük betöltésére. 

A budapesti és nem budapesti szakkollégiumok összevetését összefoglalva 

megállapítható, hogy alapvető eltérések mutatkoznak a két alcsoport között a legtöbb általunk 

fontosnak ítélt dimenzió mentén. Így megfogalmazhatjuk azt a sejtésünket, hogy a 

szakkollégiumok klaszter-elemzése, valamilyen mértékig, meg kell jelenítse a Budapest-vidék 

különbségeket. Megállapításainkat az alábbi táblázat foglalja össze tömören: 

 

 

 

 

                                                 
20 Meg kell jegyeznünk, hogy a költségvetés méretére vonatkozó kérdésünk annyiban félrevezető lehet, hogy 
nem minden kollégium költségvetésén folynak keresztül a lakhatásra fordított összegek, ami torzító lehet, hiszen 
a magas albérleti költségek ellenére nem feltétlenül rendelkezik az adott szakkollégium magas szabadon 
felhasználható anyagi forrásokkal. 
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 Generációk (db) 

Átl. Interdisciplina-

ritás (karok száma) 

Létszám 

(fő) 

Fluktuáció 

(%) 

Költségve-

tés/tag (Ft)   

1970-

1989 

1990-

2000 

2001-

2003 

2004-

2005 

Budapesti 6 7 8 2 5,4 58,6 33 237.700 

Vidéki 1 8 6 0 3,3 37,5 28 38.600 

1. Táblázat: Budapesti és vidéki szakkollégiumok eltérései, 2007 januári adatok 

 

Másodikként térjünk rá a különböző generációkba tartozó, különböző életkorú 

szakkollégiumok eltéréseinek elemzésére! A felvételi nyitottságát, az interdiszciplinaritást 

vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a legfiatalabb szakkollégiumokra (6-7 éves) sokkal 

jellemzőbb a magas specializáltság; 56%-uk egyetlen szak hallgatói számára nyitott, és 

csupán 19%-ukra jellemző az erős interdiszciplinaritás. Ez alapján felmerül az a hipotézis, 

hogy létezik egy jellemző szakkollégium-életpálya, aminek megfelelően a szakkollégium első 

éveiben erősen specializálódik egyetlen tudományterület kérdéseire, egyetlen tudományterület 

hallgatóiból verbuválódik tagsága. Majd a kollégium életkorának növekedésével (az 

intézmény stabilizálódásával, megerősödésével) elkezd egyre nyitottabbá válni, már képes a 

nagyobb sokszínűségből adódó problémák, konfliktusok kezelésére, és ki tudja használni az 

abból adódó lehetőségeket. Természetesen ez egy merész hipotézis, könnyen elképzelhető, 

hogy más tényezők húzódnak meg a fiatal szakkollégiumok magasabb specializáltsága 

mögött.21 E hipotézis tesztelésére az esettanulmányok kvalitatív, történetiséget is beépítő 

elemzése révén nyílik majd lehetőségünk. 

Az életkor vagy a generáció taglétszámmal való összevetése során egyértelműen 

kirajzolódik a kép, miszerint az idősebb szakkollégiumok nagyobb létszámúak. Egy egyszerű 

lineáris regressziós elemzés alapján azt mondhatjuk, hogy 1 évvel magasabb életkor átlagosan 

1,3-mal több tagot eredményez a hipotetikus 0 éves korban vett 31 fős létszámhoz képest. Ez 

az eredmény összhangban van előzetes várakozásainkkal, továbbá kiegészítheti az előző 

hipotézist abban a tekintetben, hogy az életkor növekedésével a nagyobb nyitottság mellé 

nagyobb létszám is társul.  

 

                                                 
21 Például nyilvánvalóan segédhipotézisünk, hogy a kollégiumok alapítási év szerinti ma megfigyelhető 
megoszlása analóg az egy, individuális szakkollégium által befutott és befutandó pályával. Ez nyilvánvalóan 
önmagában is egy merész elképzelés, hiszen minden egyéb fontos tényező időbeli változatlanságát (vagy 
legalábbis összhatásuk) tételezi fel. Mégis érdemes elgondolkodni a hipotézisen és empirikus tesztelésnek 
alávetni. 
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5. ábra: Szakkollégiumok életkora és taglétszáma (aktív tagok szeniorok nélkül), 2007 januári adatok 

 

Természetesen ennek a növekedési folyamatnak kell, hogy legyen egy felső határa, ahol a 

szervezet jellege, hangulata, koherenciája meggátolja a további növekedést. Ugyanakkor a 

későbbi kvalitatív kutatás számára rengeteg érdekes kérdés vetődik föl arra vonatkozóan, 

hogy a szakkollégium mérete, a taglétszám milyen hatást gyakorol a működésre, a belső 

kohézióra, a kontroll és motivációs eszközökre, stb. Azonban a létszám és életkor erős 

kapcsolata felhívja a figyelmünket arra, hogy a szakkollégium hagyományainak, szervezeti 

struktúráinak életkora nehezen választható el a taglétszámtól, így nehezen vizsgálható 

önmagában a létszám hatása, különösen nem kvalitatív módszerekkel. 

A taglétszámhoz szorosan kapcsolódik a tagság fluktuációjának kérdésköre; 

megállapítható, hogy a fiatalabb szakkollégiumok magasabb, a régebbiek alacsonyabb 

fluktuáció mellett működnek, ami felveti a stabilitás, a tapasztalatátadás sikerességének már 

érintett kérdéskörét. Tehát valószínűsíthető, hogy a régebbi szakkollégiumok nagyobb 

megtartó erővel rendelkeznek, jobban maguk között tudják tartani a szakkollégistákat, így a 

tapasztalatok felhalmozása és átadása is hatékonyabb tud lenni. Az állítás második fele 

természetesen még ellenőrzésre szorul, hiszen az itt figyelmen kívül hagyott intézményi 

feltételek döntően befolyásolják a tudás akkumulálását, átadását. Erre vonatkozóan azt a 

hipotézist fogalmazhatjuk meg, hogy a magasabb kor kiforrottabb, kidolgozottabb intézményi 

struktúrát von maga után. 

A költségvetési kérdések kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy a régebbi kollégiumok 

általában nagyobb költségvetéssel, magasabb egy tagra jutó kiadásokkal jellemezhetők, ami 

összhangban van előzetes várakozásainkkal. Azonban a költségvetési dinamika nem áll 

szisztematikus összefüggésben a szakkollégium korával. 
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A szakkollégiumok korának egyéb változókkal való kapcsolatáról összességében 

megállapítható, hogy a régebbi kollégiumok jellemzően nyitottabbak, nagyobb taglétszámúak 

és jelentősebb anyagi forrásokkal rendelkeznek. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy ezek a 

szakkollégiumok lesznek azok, amelyek a leginkább képesek érdekeiket érvényesíteni, a 

környezetük, a közélet vitatémáira hatással lenni. 

Harmadikként a felvételi nyitottsága, avagy az interdiszciplinaritás más változókkal való 

együttmozgását vizsgáljuk. A legnagyobb taglétszámú szakkollégiumok között az erősen 

specializáltak aránya kimagaslóan alacsony, azonban, ha általános összefüggéseket keresünk 

akkor meglepő módon nem található kapcsolat a taglétszám és az interdiszciplinaritás 

között22. Hasonlóképpen nem található értelmezhető összefüggés a csődveszély, költségvetés 

szerkezete és bentlakók arányával sem. Ugyanakkor a fluktuáció tekintetében megfigyelhető, 

hogy a nagyobb nyitottság kisebb fluktuációval jár, ami alapján felvethető, hogy a nyitottabb 

szakkollégiumok sikeresebben tudják megtartani a tagságukat, jóllehet a későbbi 

elemzéseknek kell ennek hátterét megvilágítaniuk. 

Negyedikként a szakkollégiumi mozgalmon belüli aktivitást23 vizsgáljuk (ez a változó a 

kapcsolatok szummázott értékét takarja a kapcsolati háló eredményei alapján), természetesen 

ez csak egy orientáló, hipotézisek megfogalmazását segítő változó, hiszen a kapcsolat-háló és 

egyéb változók összefüggéseit a 7. szakaszban részletesen is áttekintjük. A budapesti 

szakkollégiumok általában nagyobb aktivitásúak, és a magasabb kor is jellemzően az erősebb 

mozgalmon belüli aktivitást valószínűsíti. Továbbá a nagyobb taglétszámú, nagyobb 

költségvetésű és kiegyensúlyozottabb anyagi helyzetű (kis csődveszély) szakkollégiumok 

nagyobb mozgalmon belüli aktivitást mutatnak, ami azt valószínűsíti, hogy a szakkollégiumi 

mozgalmat leginkább a budapesti, nagy hagyományokkal rendelkező, nagy taglétszámú és 

erős anyagi hátterű szakkollégiumok határozzák meg, ők formálják a leginkább arculatát.24 

Ezt a hipotézist részletesen fogjuk elemezni a 7. szakaszban és a későbbi esettanulmányok 

során. 

 

 

 

                                                 
22 Ez az eredmény valamelyest zavaró, hiszen az életkor erős kapcsolatban van a taglétszámmal, és 
megfigyelhető egy nem túl erős összefüggés az interdiszciplinaritással, ugyanakkor e két változó együttmozgása 
rendkívül gyenge. 
23 Néhány egyszerűsítés és segédhipotézis elfogadása mellett ezt a változót kapcsolati tőkének is nevezhetjük. 
24 Természetesen ehhez azt is fel kell tételeznünk, hogy két kollégium közötti kapcsolat megléte egyben 
tapasztalatok, információk áramlását, párbeszédet is jelent, ami a kölcsönhatások gyakori résztvevőjének 
nagyobb befolyást, nagyobb hatásgyakorlási lehetőséget jelent. 
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Mozgalmon belüli 

aktivitás 

Budapesti-e? ++ 

Kor + 

Taglétszám ++ 

Költségvetés + 

Anyagi stabilitás + 

2. Táblázat: A szakkollégiumi mozgalmon belüli aktivitást meghatározó tényezők, 2007 januári adatoki adatok 

Megjegyzés a táblázathoz: Kereszttábla és korrelációs elemzés alapján. A jelek a kapcsolat irányát és erősségét 

fejezik ki. 

 

 A szakkollégiumokat jellemző legalapvetőbb, legobjektívebb változók és a közöttük 

lévő kölcsönhatások áttekintése során vázlatos képet kaptunk a szakkollégiumok 

működésében megmutatkozó Budapest-vidék kettősségről. Megfogalmazható, hogy a 

budapesti kollégiumok általában nagyobb hagyománnyal rendelkeznek, így stabilabb a 

működésük intézményi, anyagi, emberi háttere. Erre alapozva erős küldő aktivitás kifejtésére 

van lehetőségük, stabil belső viszonyok mellett követhetik külső céljaikat.  

Továbbá markáns generációk közötti különbségeket is tudtunk azonosítani, amik 

legfőképpen a kollégiumok létszámában, tudományos nyitottságában és a tagságot megtartó, a 

kollégiumhoz kötő erőben nyilvánult meg. Természetesen a Budapest-vidék kettősséggel ezek 

szoros kapcsolatban állnak, hiszen az első szakkollégium generációk döntő részt a fővároshoz 

kötődnek. 

 Fontos következtetésekre jutottunk a szakkollégiumi mozgalmon belüli aktivitás 

vonatkozásában is, hiszen sikerült feltérképezni az ennek szintjét meghatározó legfontosabb 

változókat. Ennek azért van különösen nagy jelentősége, mert a szakkollégiumi mozgalom 

kapcsolathálóját a későbbiekben részletes elemzésnek fogjuk alávetni. 
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3. Érdekérvényesítés, forrásszerzés 

 

3.1 Érdekérvényesítés 

 

A mozgalom általános jellemzése után már rátérhetünk a bevezetőben megfogalmazott 

központi kérdéseinkre, kezdjük elsőként az érdekérvényesítési tevékenységgel és az arra ható 

tényezők jellemzésével. Az érdekérvényesítés gyakoriságát és sikerességét alapvetően kétféle 

változó segítségével mértük: egyrészt a különböző fórumokon (egyetemi, szakkollégium-

közi) a különböző témákról (országos-helyi oktatáspolitikai és oktatásgazdasági kérdések) 

folyó vitákban való részvétel gyakoriságára kérdeztünk rá; másrészt e vitákban kifejtett 

befolyásolás szubjektív értékelésére, tehát arra, hogy saját meglátásuk szerint sikerült-e 

befolyásolni a döntést. (Az érdekérvényesítésre vonatkozó kérdések a kérdőív 24-29. 

kérdései, lásd 1. melléklet.) 

 

3.1.1 Szakkollégiumok érdekérvényesítési tevékenységének jellemzői 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján kijelenthető, hogy a szakkollégiumok az utóbbi 

években leggyakrabban helyi oktatáspolitikai és –gazdasági kérdésekben nyilvánultak meg, 

ezeknek megfelelő fórumok tipikusan egyetemi és szakkollégium-köziek. Ezek a 

megállapítások összhangban állnak kezdeti vélekedéseinkkel, és alátámasztják azt a 

véleményünket, hogy a szakkollégiumok az egyetemi ifjúság egyik legfontosabb 

(érdek)képviseleti intézménye a mai magyar felsőoktatásban. 

Továbbá ki kell emelnünk, hogy a mozgalmon kívüli főbb szereplőkkel (egyetemi, 

országos) való kommunikálás gyakoriságát hozzávetőleg megközelíti a szakkollégiumok 

egymás közötti párbeszédének gyakorisága. Tehát valószínűsíthető, hogy a kollégiumokat 

közösen érintő témákban egyeztetik álláspontjaikat, véleményeiket, így növelve 

érdekérvényesítésük hatását. Természetesen ez csak egy hipotézis, amit kvalitatív 

módszerekkel tesztelni kell. Az érdekképviseleti tevékenységet összefoglaló adatokat a 

következő táblázat foglalja össze: 
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Fórum / Téma 
Országos fórum Egyetemi fórum 

Szakkollégium 

közi fórum 
Egyéb fórum 

Országos oktatáspolitikai / 

oktatásgazdasági kérdésekben 
18% 43% 55% 20% 

Helyi-egyetemi oktatáspolitikai / 

oktatásgazdasági kérdésekben 
26% 60% 57% 8% 

3. Táblázat: Szakkollégiumok véleményképviseleti aktivitása az elmúlt 1-5 évben (országos fórum esetében 5 

éves időtáv, a többi esetben 1 éves), a számok a véleményét képviselő kollégiumok arányát mutatják, 2007 

januári adatoki adatok 

  

Kérdéses azonban, hogy milyen eredményességgel sikerült a véleményüket képviselniük a 

szakkollégiumoknak; ebben a tekintetben jelentős eltérések mutatkoznak a sikerességi 

rátákban, logikus módon az országos kérdésekben a leggyengébb a szakkollégiumok 

sikeressége. Ugyanakkor a szakkollégiumok az egyetemi fórumok mellett a szakkollégiumok 

közötti fórumokon értékelik a legalacsonyabbra a befolyásolási tevékenységük hatékonyságát. 

Ez rávilágít a mozgalom belső vitáinak struktúrájára, azzal a feltételezéssel élhetünk, hogy 

viszonylag kevés kollégium játssza a döntő szerepet a közös szakkollégiumi döntések 

meghozatalában. 

 

Fórum / Téma 
Országos fórum Egyetemi fórum 

Szakkollégium 

közi fórum 
Egyéb fórum 

Országos oktatáspolitikai / 

oktatásgazdasági kérdésekben 
10% 14% 15% 0% 

Helyi-egyetemi oktatáspolitikai / 

oktatásgazdasági kérdésekben 
12,5% 33% 25% 0% 

4. Táblázat Szakkollégiumok döntés-befolyásolási aktivitása az elmúlt 1-5 évben (országos fórum esetében 5 

éves időtáv, a többi esetben 1 éves), a számok a döntést befolyásoló kollégiumok arányát mutatják, 2007 januári 

adatok 

 

Ezek mögött a véleményképviseleti és döntés-befolyásolási értékek mögött meghúzódó 

dinamikát (elmúlt 5 év alapján) csak korlátozottan tudtuk értékelni, mert a válaszolók közel 

fele nem válaszolt az erre vonatkozó kérdésekre. Az érvényes választ adók körére 

kijelenthető, hogy a szakkollégiumok több mint felének növekedett a vélemény-képviseleti 

aktivitása (53%), azonban a közel azonos mennyiségű, csökkenésről beszámoló kollégium 

miatt az egész mozgalom dinamikáját inkább a stagnálás jellemzi az elmúlt 5 év alatt. 
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Hasonlóképpen, a befolyásolás tekintetében is megközelítőleg kiegyenlítik egymás hatását a 

növekedést és csökkenést mutató kollégiumok. 

Itt kell megjegyeznünk, hogy a kimagaslóan rossz válaszolási aránnyal rendelkező 

kérdések jelentős részben hosszabb időtávra rákérdező kérdések voltak, ami felveti a kérdést, 

hogy miért pont ezek azok a kérdések, amelyek megválaszolatlanul maradtak. Logikus 

hipotézisként merül föl bennünk, hogy nem rendelkeznek a kollégiumok a megfelelő 

információval (vidéken átlagosan 2,7 évig tag egy szakkollégista!), úgymond elfelejtették a 

több évre visszanyúló eseményeket, történéseket. Természetesen elképzelhető, hogy a válasz 

hiánya nem az intézmény rövid emlékezetét mutatja, hanem magának a válaszadónak az 

emlékezetét, aki nagy valószínűséggel nem volt jelen a 4-5 évvel korábbi eseményeken, tehát 

nincs rálátása 4-5 éves tendenciákra. Azonban, ha egy szakkollégium vezetője nem tud a múlt 

fontos eseményeiről25, akkor ez már önmagában is sokat elmond a múltban felhalmozódott 

tapasztalatok átadásának módjáról. Ugyanakkor a kollégiumokkal történő személyes 

telefonbeszélgetések kapcsán az a hipotézis nyert megerősítést, hogy nem csupán a vezetők 

emlékezete nem terjed 4-5 éves időtávra, hanem az intézmények kollektív emlékezete is 

meglepően rövid.26 

Mivel a fenti fejtegetés nem támaszkodik szisztematikus adatgyűjtésre és -értékelésre 

ezért csak nagy fenntartásokkal kezelendő, mégis mivel már felvetődtek a tapasztalatok, 

tudás, szervezeti kultúra átadásának kérdései ezért érdemes az esettanulmányok elemzése 

során kitérni ezekre a hipotézisekre alaposabban is. 

A szakkollégiumok érdekérvényesítési tevékenységéről összefoglalóan kijelenthető, hogy 

jellemzően helyi kérdésekben és fórumokon formálnak véleményt, befolyásolnak döntést, 

ugyanakkor nagy aktivitást mutat az egymás közötti párbeszéd is, ami a közös 

érdekképviseletet, véleményformálást valószínűsít. 

Azonban meglehetősen korlátozott érvényűek a megállapításaink abból a szempontból, 

hogy számos, fontos kvalitatív megfontolást nem tudtunk figyelembe venni, hiszen például 

tudnunk kellene az érdekérvényesítés tárgyát képező kérdések súlyát, az befolyásolással 

                                                 
25 Ilyen fontos esemény például a 15 szakkollégium által 2003 májusában szervezett Országos Szakkollégiumi 
Nyílt Nap (http://www.hik.hu/index.asp?r=91&c=192), melyen a magyar politikai, gazdasági, akadémiai elit 
több tagja is részt vett. Megállapítható, hogy az ezen a konferencián, nyílt napon részt vevő kollégiumok közül 
többnek a jelenleg vezetője nem emlékezett az eseményre, amely még 4 éve sem volt. 
26 A kérdőívek hiányosságát firtató érdeklődésemre többször kaptam olyan választ, miszerint többen 
összegyűltek egy-egy kérdés átgondolására és nem tudtak azonos véleményre jutni, felidézni az eseményeket. 
Vagy egyszerűen a kérdőívbe beleírt megjegyzés magyarázta a hiány okát: „nem vagyok ennyire régen 
szakkollégista”. Természetesen a sok hiányosan megválaszolt kérdőív mögött a kitöltésbe belefektetett elégtelen 
energia is állhat. 
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kapcsolatos elégedettséget árnyaltabb vonásait. Ezeket majd az esettanulmány 

szakkollégiumoknál tudjuk interjúkon keresztül felmérni. 

 

3.1.2 Szakkollégiumok érdekérvényesítési aktivitásának, sikerességének összefüggései 

Első lépésben az érdekérvényesítés mutatóinak belső összefüggéseit vizsgáljuk meg. Az 

oktatáspolitikai és -gazdasági kérdések tekintetében az egyetemi és szakkollégium-közi 

fórumokon való vélemény-nyilvánítás gyakran jár együtt (országos kérdésekben 0,5-ös, helyi 

kérdéseknél 0,55-ös korrelációs együttható), jóllehet az e két fórumon tapasztalt aktivitás nem 

áll szignifikáns kapcsolatban az országos fórumokon való vélemény-nyilvánítással. 

Az oktatáspolitikai, -gazdasági döntések befolyásolásának vonatkozásában még erősebb a 

kapcsolat a különböző fórumokon való aktivitás között, és megjelenik az országos fórum is, 

habár nem olyan erős összefüggéssel, mint az egyetemi és szakkollégium közi fórumok 

esetében. Eredményeinket az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

Országos / Helyi oktatáspolitikai, 

-gazdasági kérdések 
Országos fórum Egyetemi fórum 

Szakkollégium 

közi fórum 

Országos fórum 1 0,35/0,47 0,35/0,47 

Egyetemi fórum 0,35/0,47 1 0,8 / 0,57 

Szakkollégium közi fórum 0,35/0,47 0,8 / 0,57 1 

5. Táblázat: A szakkollégiumok különböző fórumokon való döntés befolyásolása közötti korrelációk (a perjel 

előtti szám az országos kérdésekre vonatkozó korrelációs együttható, a perjel utáni szám a helyi-egyetemi 

kérdések együtthatójára vonatkozik) 

 

Ezek alapján kijelenthető, hogy többnyire ugyanazok a szakkollégiumok aktívak a 

különböző fórumokon (országos, egyetemi) vélemény-nyilvánításban, és többnyire ugyanazok 

a szakkollégiumok sikeresek a döntések befolyásolásában a különböző fórumokon (országos, 

egyetemi, szakkollégium-közi). Ez felveti annak a kérdését, hogy vajon ez azt jelenti-e hogy 

megvitatják a fontos témákat a szakkollégiumok egymás között majd képviselik közös 

álláspontjukat a 3. fél felé, avagy más és más témák merülnek fel a különböző fórumokon. 

A vélemény-nyilvánítási aktivitás és döntés-befolyásolási sikeresség között feltárt 

összefüggések alapján megállapítható a két változó erős kapcsolata, azonban ez a kapcsolat 
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nincs annyira erős, hogy összevonva, egy változóként vizsgáljuk őket tovább. Amellett, hogy 

külön-külön kezelésük lehetőséget ad számunkra a kérdésfelvetésünk árnyaltabb 

körüljárására. 

 

3.1.3 Érdekérvényesítési aktivitást meghatározó tényezők 

Az érdekérvényesítési stratégiák, viselkedés jellemzése után rátérhetünk az ezeket 

meghatározó faktorokra. Érdekes módon nem gyakorol szignifikáns hatást az 

érdekérvényesítési aktivitásra a szakkollégium településbeli elhelyezkedése, az 

interdiszciplinaritás, a kollégiumi taglétszám, a bentlakók aránya, a költségvetés mérete és az 

anyagi helyzet stabilitása (csődveszély); jóllehet logikus feltételezésnek tűnt számunkra ezen 

kapcsolatok megléte. Azonban a kollégium kora, a fluktuáció mértéke, a szeniori intézmény 

megléte, a költségvetési források megoszlása, a mozgalmon belüli aktivitás (kapcsolati tőke), 

illetve az érdekérvényesítési lehetőségek kollégiumon belüli megvitatásának gyakorisága 

értelmezhető és erős hatást gyakorolnak. Tekintsük át most részletesebben a szignifikáns 

kapcsolatokat! 

Az első három változó tekintetében kijelenthető, hogy a legidősebb szakkollégiumok 

között kiugróan magas a különböző érdekképviseleti fórumokon gyakrabban megnyilvánulók 

aránya, továbbá a szenior tagsággal rendelkező és a kis fluktuációjú kollégiumokban is 

hasonló összefüggést figyelhetünk meg. Ha e két utóbbi változó hatását együtt vizsgáljuk a 

kollégium korával, akkor kijelenthető, hogy azok a kollégiumok mutatnak nagyobb 

érdekképviseleti aktivitást, akik régebb óta állnak fenn, valamint rendelkeznek szenior 

státussal. Mindez előrevetíti azt az esettanulmányok során tesztelendő hipotézist, mely szerint 

a régebbi fennállás, csak abban az esetben jár együtt nagyobb közéleti szerepvállalással, 

amennyiben megfelelően biztosított a kontinuitás a szakkollégiumi tagság generációi között 

(értelemszerűen, ahol nincsenek szeniorok ez kevésbé áll fenn). 

A költségvetési források megoszlását elemezve azt találjuk, hogy azoknál a 

szakkollégiumoknál, amelyek bevételei kis részben származnak állami vagy egyházi forrásból 

(durván szólva függetlenebbek) kiugróan magas az érdekképviseleti aktivitás. Ezt az 

összefüggést tovább finomíthatjuk az előző hipotézis segítségével. Kijelenthetjük, hogy ha a 

szakkollégium korát kontrollváltozóként behozva specifikálhatjuk a költségvetési forrás és az 

érdekképviseleti aktivitás közti összefüggést, akkor csak a legidősebb szakkollégiumok között 

áll fenn az összefüggés. A fluktuációt kontrollváltozóként alkalmazva pedig azt találtuk, hogy 

csak a kis fluktuációjúak között van releváns összefüggés. Vagyis ez alapján úgy tűnik, hogy 
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nem pusztán a régi fennállás és a folytonosság kedvez a közéleti aktivitásnak, hanem ezek 

mellett az állami, egyházi forrásoktól való függetlenség is.  

A mozgalmon belüli aktivitás, kapcsolati tőke szignifikáns pozitív kapcsolatban van az 

érdekképviseleti aktivitással, tehát a mozgalmon belül aktívabb kollégiumok nagyobb 

valószínűséggel aktív érdekérvényesítők a mozgalmon kívüli szereplőkkel szemben. Ez 

kibővíti a szakkollégiumi mozgalmat legnagyobb mértékben meghatározó kollégiumokra 

vonatkozó hipotézisünket (3.2-es szakasz legvége), eszerint a mozgalom alakításában 

legaktívabb szakkollégiumok jellemzően a legaktívabbak a külső szereplőkkel szembeni 

érdekérvényesítésben is. 

Legvégül pedig ki kell térnünk arra, hogy milyen hatást gyakorol az érdekérvényesítési 

gyakoriságra, hogy a kollégium legfőbb döntéshozó testületében mennyit foglalkoznak az 

érdekérvényesítés kérdéseivel. Azt a nem meglepő eredményt kaptuk, hogy a téma mind 

gyakoribb belső megvitatása nagyobb külső aktivitással jár. 

Az érdekérvényesítési aktivitásra vonatkozó megállapításainkat az alábbi táblázat foglalja 

össze: 

 

 
Érdekérvényesítési 

aktivitás 

Költségvetés  

Létszám  

Kor  ++ 

Fluktuáció - 

Van-e szeniori intézmény? + 

Forrás-függetlenség + 

Kapcsolati tőke ++ 

6. Táblázat: A szakkollégiumok érdekérvényesítési aktivitását meghatározó tényezők, 2007 januári adatok 

Megjegyzés a táblázathoz: Kereszttábla és korrelációs elemzés alapján. A jelek a kapcsolat irányát és erősségét 

fejezik ki, hiányuk a kapcsolat hiányát jelenti. 

 

3.1.4 Érdekérvényesítési sikerességet meghatározó tényezők 

Az érdekérvényesítés sikeressége, azaz a döntéshozatal befolyásolásának gyakorisága 

tekintetében kijelenthető, hogy nincs szignifikáns hatással a szakkollégium településbeli 

elhelyezkedése, az interdiszciplinaritás, a költségvetés nagysága, dinamikája és az anyagi 
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helyzet stabilitása (csődveszély). Ezek a következtetések nem meglepőek, hiszen lényegesen 

hasonló következtetésre jutottunk az érdekérvényesítési aktivitás tekintetében. Ugyanakkor 

releváns összefüggést figyelhetünk meg a kollégium kora, létszáma, a tagság fluktuációja, a 

szeniori intézmény megléte, a tagság egyetemi képzésének tudományterülete, a költségvetési 

források összetétele, a mozgalmon belüli aktivitás, illetve az érdekérvényesítési lehetőségek 

kollégiumon belüli megvitatásának gyakorisága alapján. 

Akárcsak az érdekérvényesítési aktivitás esetében a sikerességnél is pozitív hatással jár a 

magasabb kor és kisebb fluktuáció, azonban most a taglétszámnál is pozitív összefüggést 

találunk27. Mivel a kollégium kora és taglétszáma között erős összefüggés áll fönn a 3.2 

szakaszban megállapítottaknak megfelelően, ezért logikusan merül föl az a kérdés, hogy 

mennyiben módosítják egymás hatását az érdekérvényesítés sikeressége vonatkozásában. Azt 

tapasztaljuk, hogy a két változó hatása összeadódik: minél nagyobb a kollégium  taglétszáma 

és minél öregebb, annál nagyobb a befolyásolás gyakorisága. A szeniori intézmény megléte 

önmagában nem gyakorol szignifikáns hatást a döntésbefolyásolás gyakoriságára, azonban ha 

az idősebb szakkollégiumokat tekintjük akkor ismét feltűnik a korábbihoz hasonló hatás: a 

szeniori intézmény pozitívan hat az érdekérvényesítésre. Új kapcsolat, hogy a jogász-

közgazdász-társadalomtudós tagokkal rendelkező, idősebb szakkollégiumok nagyobb 

gyakorisággal befolyásolják a döntéseket a különböző fórumokon.  

A fentiek alapján megfogalmazhatjuk a hipotézist, hogy a kor, a taglétszám, a fluktuáció, a 

szenior státus megléte vagy a kari megoszlás (jogász-közgazdász-társadalomtudós) változók 

nem egymástól függetlenül befolyásolják az érdekérvényesítés sikerességét, hanem hatásuk 

összeadódik: azok a szakkollégiumok befolyásolják a leggyakrabban a különböző fórumokon 

megszülető döntéseket, amelyek egyszerre öregek, kis fluktuációjúak és van szenior tagságuk 

(vagyis régiek és folytonosság van a tagságban), valamint döntően jogász-közgazdász-

társadalomtudós tagokkal rendelkeznek és ugyanakkor kellően nagyok is. 

Ismételten feltűnik szignifikáns befolyásoló változóként a költségvetési források 

megoszlása: azok a szakkollégiumok, amelyek költségvetésük átlagnál nagyobb százalékát 

szerzik magán vagy SZJA 1%-ból (tehát önállóbbak), általában magasabb arányban 

befolyásolják a számukra fontos döntéseket. A költségvetési források jellemzőit a 

településtípussal összevetve, azt találtuk, hogy a budapesti kollégiumok esetében a 

költségevetési források megoszlása és befolyásolási sikeresség közötti összefüggés az 

                                                 
27 Egy kicsit zavaró, hogy a vélemény képviselésének gyakoriságát nem, de hatékonyságát befolyásolja a 
taglétszám, azonban még lehetséges logikusan és koherensen értelmezni ezeket az eredményeket, anélkül, hogy 
ellentmondásos következtetésekre jutnánk. 
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eredetinél erősebben áll fenn, míg a vidéki kollégiumok esetében ez gyengül. Vagyis 

megfogalmazható az a hipotézis, miszerint a budapesti, nagyobb költségvetési önállósággal 

rendelkező szakkollégiumok befolyásolási gyakorisága nagyobb. 

A kapcsolati tőke, a mozgalmon belüli aktivitás hatását vizsgálva kijelenthető, hogy a 

nagyobb kapcsolati tőke az átlagnál gyakoribb döntésbefolyásolást valószínűsít. Mivel ez a 

változó összefügg a településtípussal, a taglétszámmal, a költségvetéssel és a csődveszéllyel 

(lásd.: 3.2-es szakasz legvége), ezért érdemes megvizsgálni, hogy e változók mennyiben 

módosítják a kapcsolati tőke és befolyásolási gyakoriság összefüggését. Azt tapasztaljuk, 

hogy a településtípus, a taglétszám, a költségvetés változóktól függetlenül fennáll a kapcsolati 

tőke és a befolyásolás gyakorisága közti összefüggés. A csődveszély viszont specifikálta az 

eredeti összefüggést: azon kollégiumokban, ahol egyszer vagy többször fordult elő csőd 

fennállt a korábbi kapcsolat, viszont amelyekben minden évben vagy soha nem fordult elő 

csődveszély nem. Ezt az eredményt viszonylag nehéz értelmes hipotézisre lefordítani, mégis a 

következő spekulatív felvetés megfogalmazható: a csődveszéllyel még nem szembesült 

kollégiumok stabil anyagi háttere mögött valamilyen erős, ámde a kollégium ügyeibe 

beleszóló, esetenként az érdekérvényesítést korlátozó szereplő állhat. A minden évben 

csődveszéllyel küzdő kollégiumok esetében pedig a folyamatos anyagi problémák jelentik a 

hatékony érdekérvényesítés korlátját. Következésképpen a mozgalmon belül aktív 

kollégiumok akkor tudnak sikeres érdekérvényesítést folytatni, ha megvan a megfelelő 

önállóságuk, de a megfelelően stabil anyagi hátterük is. 

A döntéshozatal befolyásolásnál is fennáll az a triviális összefüggés, hogy az 

érdekérvényesítési lehetőségek gyakoribb megvitatása pozitív hatással jár az. 

Eredményeinket a következő táblázat foglalja össze: 
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Döntésbefolyásolás 

sikeressége 

Költségvetés  

Létszám + 

Kor  ++ 

Fluktuáció - 

Van-e szeniori intézmény? + 

Forrás-függetlenség + 

Kapcsolati tőke ++ 

7. Táblázat: A szakkollégiumok döntés-befolyásolási sikerességét meghatározó tényezők, 2007 januári adatok 

Megjegyzés a táblázathoz: Kereszttábla és korrelációs elemzés alapján. A jelek a kapcsolat irányát és erősségét 

fejezik ki, hiányuk a kapcsolat hiányát jelenti. 

 

3.2 Forrásszerzés 

 

A forrásszerzési stratégiákat több szempontból is meg lehet közelíteni, ennek legátfogóbb 

módja a szakkollégiumok forrás oldalának kialakulását meghatározó legfontosabb tényezők 

vizsgálata lenne. Erre azonban nem nyílt módunk a kérdőíves forma következtében, így 

alternatív megközelítést kellett alkalmaznunk. Első lépésben megvizsgáltuk a 

szakkollégiumok forrásainak megoszlását (kérdőív: 19. kérdés), hogy függőségükről, illetve 

függetlenségükről egy durva képet kapjunk28. Azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a 

szakkollégiumok és hosszútávú finanszírozóik (egyetem, egyház) közötti kapcsolatok 

rövidtávon stabilnak, nehezen változtathatónak tekinthetők29; így a változtatásra, nagyobb 

önállóság megszerzésére az egyéb források arányának növelésén keresztül van lehetőség. 

Tehát a magánforrásokhoz, pályázati pénzekhez való hozzájutás  elemzése tűnt kívánatosnak, 

azonban a magánforrások bevonása alatt oly sokrétű stratégiákat azonosítottunk (pl.: a 

kollégium szakmai tudásának piaci értékesítése, szponzorok felkutatása), hogy ezen kérdés 

                                                 
28 Egyértelmű, hogy a forrásoldal relatív súlypontjaiból nem következnek egyenesen a kollégium életébe jobban 
beleszóló szereplők, nem tudhatjuk, hogy az adott pénzügyi tranzakciók mellé mekkora mértékben társul a 
kollégium életét befolyásoló külső szándék. Ugyanakkor feltételezhetjük, hogy amennyiben egy szakkollégium 
finanszírozása nem egyetlen szereplőtől függ, hanem diverzifikáltak a forrásai akkor nagyobb valószínűséggel 
lesz független döntései meghozatalában. 
29 Természetesen az adott költségvetési transzferhez tartozó kötelezettségek, a transzfert nyújtónak a kollégium 
életét alakító jogai is változhatnak, ezeket is lehetséges újratárgyalni. Azonban nem lehetséges ilyen finomságú, 
bonyolultságú kérdéseket kvantitatív módszerekkel feltárni, következésképpen ezen a kérdések körüljárása a 
kvalitatív szakaszra marad. 
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kvantifikálásától is el kellet tekintenünk. Így második lépésben a forrásszerzési stratégiák, 

potenciál közelítésére a pályázati aktivitást, sikerességet (kérdőív: 16-18. kérdések) tudtuk 

csak felhasználni. E második lépéshez vezető feltételezéseink láncolatát is lehetőségünk volt 

tesztelni, amikor a pályázati gyakoriságának, sikerességének és a szakkollégium anyagi 

stabilitásának összefüggéseit vizsgáltuk. 

 

3.2.1 A szakkollégiumok forrásainak jellemzői 

Az „átlagos” szakkollégiumnak, illetve a mozgalom egészének forrásoldala figyelemre 

méltó módon kiegyensúlyozott, az állami (29%), egyetemi (30%) és magán (24%) forrásokból 

származik a bevételek döntő része, amelyet a személyi jövedelem adóból (7%), egyháztól 

(4%) és egyéb (6%) forrásokból befolyó összegek egészítenek ki. 

Azonban, ha ezen átlagok mögé nézünk akkor egy alapvetően más kép bontakozik ki. 

Tegyük fel, hogy egy szakkollégium önállósága valamelyest korlátozott vagy legalábbis külső 

szereplő által korlátozható, ha költségvetésének több mint 50%-a30 egyetlen szereplőtől 

származik. Így a szakkollégiumok  44%-a minősül önállónak, tehát kellőképpen diverzifikált 

forrásokkal rendelkezőnek. Egy másik megközelítésben az önállóság egy folytonos változóját 

vizsgáltuk; feltettük, hogy a magán és SZJA 1%-ból származó források az önállóságot 

növelik, míg az állami, egyetemi és egyházi források inkább csökkentik azt, majd ezen 

feltételezésekből kiindulva egy 0-100-as skálára transzformáltuk az értékeket (5. ábra). 

Láthatjuk, hogy a szakkollégiumok közel fele (15 kollégium) a közepes önállóság körül 

csoportosul, tehát az egy szereplőtől való erős függés sem jelenti az adott szereplő 

kizárólagosságát a finanszírozásban, tehát korlátozott a kollégium feletti dominanciája. 

                                                 
30 Természetesen az 50%-os küszöbérték meghatározása önkényes, azonban logikai alapon alátámasztható a 
választásunk, továbbá az állami, egyetemi és egyházi források részesedését mutató adatsorokban töréspont volt 
az 50%-os érték, így következtetéseink lényegében változatlanok lennének 50%-nál 10-20 százalékponttal 
magasabb küszöbérték esetén is. 
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6. ábra: A szakkollégiumok költségvetési autonómia (0-maximális autonómia; 100-minimális autonómia) 

szerinti megoszlása, 2007 januári adatok 

 

Összességében kijelenthető, hogy a mozgalom egésze diverzifikált forrásoldallal 

rendelkezik, még abban az esetben is, ha a kollégiumot egy domináns szereplő finanszírozza, 

akkor is megjelennek további források ezzel csökkentve a függőséget. A szakkollégiumoknak 

létezik egy olyan csoportja - hozzávetőleg 10-15 kollégium - , melyek nem függenek egyetlen 

domináns szereplőtől és általában diverzifikáltak a költségvetési forrásaik. Tehát 

feltételezhető, hogy a szakkollégiumok egy jelentős részének megvan az anyagi függetlensége 

ahhoz, hogy – ha szándékában áll – betöltse kritikai, közéleti témákat felvető, formáló 

funkcióját. 

 

3.2.2 A pályázati gyakorlat jellemzői 

A pályázati aktivitást és sikerességet egyaránt mértük a pályázatot kiíró szereplők 

tekintetében (egyetem, állam, stb.) és tevékenységek szerinti bontásban (kutatásra, 

fenntartásra, stb.). Továbbá rákérdeztünk az elmúlt öt évet jellemző dinamikára is. Sajnos 

magas volt a nem válaszolók aránya, mind a pályázatok számát, mind a pályázatírás 

dinamikáját tekintve (17,5%). Itt is felmerülhet bennünk az a kérdés, hogy rendelkeznek-e 5 
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éves időtávra visszatekintő emlékezettel ezek az intézmények, mennyire ismert, mennyire 

könnyen hozzáférhető a vezető számára az elmúlt 1 évben írt pályázatok száma, megoszlása.31 

A szakkollégiumok az elmúlt évben átlagosan 13,3 pályázatot adtak be, amiből 6,7 volt 

sikeres, tehát az átlagos sikerességi ráta 0,51, ugyanakkor a kollégiumok több, mint 50%-a 5 

vagy annál kevesebb pályázatott adott be. A sikerességi ráta tekintetében meglepő, hogy a 

kollégiumok csaknem 50%-a kizárólag sikeres pályázatokat adott be, ami jelentheti azt, hogy 

rendkívül gyakorlott pályázó a szakkollégiumok közel fele, vagy arról van szó, hogy nagyobb 

valószínűséggel emlékeznek a sikeres pályázatokra, mint a sikertelenekre, sőt elképzelhető, 

hogy kizárólag a sikeresekre emlékeznek. Sajnos ennek az adatsornak a megbízhatóságát nem 

tudjuk eldönteni a rendelkezésre álló adatokból, így kénytelenek leszünk a későbbiek során 

némi óvatossággal kezelni a segítségével kapott eredményeket. 

Nem mutatkozik jelentős eltérés a különböző forrásokhoz írt pályázatok eloszlásában, 

azonban, ha a tevékenység szerinti bontást nézzük, akkor különböző profilú szakkollégiumok-

csoportokat azonosíthatunk. A kollégiumok több mint fele egyáltalán nem pályázik kutatási 

és fenntartási tevékenységekre, azonban akik pályáznak ezekre a tevékenységekre azok 

jellemzően oktatási és egyéb szakmai kérdések kapcsán is aktívak. Ezzel szemben a kutatási 

pályázatoktól tartózkodó kollégiumok döntő része oktatási és egyéb szakmai témákban aktív 

pályázó. 

Most tekintsük át röviden a pályázati mutatók közötti összefüggéseket! Azoknál a 

szakkollégiumoknál, amelyeknél az átlagnál magasabb a sikerességi ráta, egyben átlag feletti 

a benyújtott pályázatok száma is, és a pályázatok számának dinamikája is növekvő. Azonban, 

ha az anyagi ügyekről való kollégiumon belüli párbeszéd gyakoriságát is figyelembe vesszük, 

akkor úgy tűnik, hogy a téma ritka megvitatása esetén nem tartható a fenti következtetés, 

ugyanakkor a témát gyakran megvitató kollégiumok esetében az továbbra is fennáll. Vagyis 

azokban a szakkollégiumokban, ahol gyakrabban beszélnek anyagi ügyekről és aktívabban 

pályáznak ott a legmagasabb a sikerességi ráta. 

 

3.2.3 A pályázati gyakorlat meghatározói 

Hasonlóképpen az érdekképviseleti aktivitás tárgyalásához itt is külön-külön tárgyaljuk a 

pályázati aktivitás, sikeresség mutatóit a köztük tapasztal összefüggések ellenére, továbbá itt 

is a korábbiakban vizsgált magyarázó változók hatását tekintjük át. 

                                                 
31 Természetesen könnyen lehet az is, hogy nem akarták az adott szakkollégiumok megosztani másokkal a belső 
információikat, és ez okozta a magas nem válaszolási arányt. 
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A pályázati sikeresség vonatkozásában elmondható, hogy a budapesti kollégiumok 

valamelyest sikeresebbek vidéki társaiknál, azonban több korábban szignifikáns hatást mutató 

változó nem bír befolyásoló erővel sem a sikerességre, aktivitásra, sem a dinamikára  (pl.: 

kor, taglétszám, fluktuáció, kapcsolati tőke, stb.) 

A költségvetési dinamikának a pályázatírási dinamikával való pozitív együtt-járásából 

arra következtethetünk, hogy létezik a kollégiumoknak egy olyan köre, amelyik sikeresen 

menedzseli a költségvetési és pályázási lehetőségeit, problémáit, így egyre biztosabb alapokra 

helyezve a szakkollégium anyagi ügyeit. Továbbá a költségvetési dinamika és pályázatírási 

dinamika korrelációjából arra is következtethetünk, hogy a pályázatírási aktivitás jó 

közelítéssel szolgál a szakkollégiumok anyagi lehetőségeinek, forrásszerzési potenciáljának 

dinamikájához (erre a kérdésre még visszatérünk a következő, 4.2.4-es szakaszban). 

Az interdiszciplinaritás korábban felhasznált változója nem bizonyult értelmezhető 

hatásúnak; azonban, ha tovább bontottuk a tagok egyetemi tudományterületeinek megfelelően 

akkor érdekes eredményekre jutottunk. Kijelenthető, hogy a jogász-közgazdász-

társadalomtudós hallgatókat tagjai között tudó kollégiumok kimagaslóan jobb eredményeket 

produkálnak pályázási aktivitás, sikeresség és dinamika tekintetében.32 

A fentiek alapján megfogalmazható az a később tesztelendő hipotézis, hogy a pályázási 

tevékenységet döntően két tényező határozza meg: a tagok képzettsége (pályázatírási 

gyakorlata) és az, hogy a szakkollégium budapesti-e; amellett, hogy a pályázatírási gyakorlat 

független a kortól, létszámtól, stb.  

 

3.2.4 A pályázati gyakorlat és anyagi stabilitás 

Mivel a pályázatírási tevékenységet a szakkollégiumok forrásszerzési stratégiáihoz, 

potenciáljához, mint közelítő változót használtuk, ezért érdemes megvizsgálni a kérdést, hogy 

milyen kapcsolatban állnak egymással, annak érdekében, hogy lássuk feltételezéseink 

megbízhatóságát.  

Azt már korábban megjegyeztük (4.2.3-as szakasz), hogy a pályázatírási dinamika erősen 

együtt mozog a költségvetési dinamikával, tehát a növekvő pályázatírási aktivitású 

kollégiumok valószínűsíthetően növekvő bevételekkel is számolhatnak és fordítva. Ez azt 

jelenti, hogy a jó pályázatírási dinamikából az anyagi kérdések, kihívások sikeres 

megoldására és működő forrásszerzési stratégiára következtethetünk. 

                                                 
32 Érdekes módon összhangban van a közkeletű vélekedésekkel, hogy a kizárólag bölcsész szakos hallgatókat 
tagjai között tudó szakkollégiumok gyakrabban kerülnek csődközelbe. 
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Ezt az állítást tovább részletezhetjük, ha az anyagi stabilitás (csődveszély) változót is 

bevonjuk az elemzésbe. Azok a szakkollégiumok, melyek még soha nem néztek szembe 

csődveszéllyel, vagy amelyek ahol minden évben előfordul csődveszély kiugróan alacsony 

pályázatírási aktivitással rendelkeznek. Ugyanakkor azoknál, ahol csak néhányszor fordult elő 

csődveszély ott magas pályázatírási tevékenységgel számolhatunk. Továbbá a pályázatírási 

dinamika a minden évben csőddel küszködők között csökkenő irányú, azok között, akiknek 

szembe kellett már nézni csődveszéllyel növekvő irányú és azoknál akiknél soha nem volt 

még csődveszély nem mutat semmilyen tendenciát. 

Ezek alapján összességében kijelenthető, hogy a pályázati aktivitást megalapozottan 

használtuk a forrásszerzési stratégiák, potenciál proxy változójaként. Hiszen, mind a források 

dinamikájával, mind az anyagi stabilitással meggyőző kapcsolatban van. 

Az első központi jelentőségű kérdéskör kifejtését követően térjünk most rá a második 

problémakörre: a közéleti témák befolyásolására, ami a szakkollégiumok egyik fontos 

célkitűzése, hiszen a társadalmi felelősségvállalás nem választható el a mozgalomtól! 

 

 

4. Hatásgyakorlás a külvilágra, közéleti aktivitás 

 

A szakkollégiumok közéleti aktivitását, a tágabb környezetükre való hatáskifejtés jellegét 

azzal mértük, hogy a szakkollégium milyen csatornákon próbálja meg elérni a nem 

szakkollégistákat (pl.: előadás, vitafórum, kiadvány, stb.; kérdőív: 31. kérdés). Ez azt jelenti, 

hogy nem tudtuk az erőkifejtés, hatásgyakorlás intenzitását mérni, helyette meg kell 

elégednünk a használt csatornák számával, mint proxy változóval, ami a kérdéskör csupán 

felszínes áttekintésére nyújt lehetőséget. 

Azt tapasztalatuk, hogy a szakkollégiumok 90%-a szervez szakmai jellegű és 75%-a 

szélesebb érdeklődésre számot tartó előadásokat, 50%-uk kurzusokkal, 35%-uk 

vitafórumokkal, továbbá 10%-uk valamilyen kiadvány megjelentetésével gyakorol hatást a 

nem szakkollégista környezetére.33 Továbbá megállapítható, hogy a maximálisan lehetséges 7 

csatornából átlagosan 3,2-t használnak a szakkollégiumok hatáskifejtésük során, 80%-uk 2-5 

csatornán keresztül kommunikál. 

                                                 
33 Az adatok értelmezéséhez fontos azonban hozzátenni, hogy nem állt módunkban a potenciális felvételizőknek 
és a többi nem szakkollégistának szóló előadások, kiadványok, stb. megkülönböztetésére. Ez abból a 
szempontból nem problematikus, hogy a külvilágra való hatás így is úgy is hatáskifejtés, függetlenül a 
motivációtól, azonban az elérni kívánt célok jelentősen eltérőek lehetnek a különböző célcsoportok 
függvényében. 
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A korábban is felhasznált magyarázó változókkal való összefüggést vizsgálva kijelenthető, 

hogy a lakók száma, a költségvetés nagysága és dinamikája, a csődveszély és a fluktuáció 

nem gyakorol szignifikáns hatást. Azonban a budapesti elhelyezkedés, a magasabb kor, 

szeniori intézmény megléte, és az alacsonyabb bentlakási ráta mind a külsősökkel való 

aktívabb kommunikációt valószínűsítette. Továbbá azokban a szakkollégiumokban, ahol 

alacsony volt az állami forrásból származó források aránya és magas a magán forrásból 

származóké ott nagyobb nyitottságot tapasztaltunk. Ezen függő változónk esetén is jelentős 

hatásúnak mutatkozott a szakkollégiumi mozgalmon belüli aktivitás, ugyanis kijelenthető, 

hogy a nem szakkollégisták felé való kommunikálás, a közéleti témák meghatározása a 

mozgalomban aktívabb kollégiumok sajátja. 

Megállapításainkat az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

 Közéleti aktivitás 

Költségvetés  

Létszám  

Budapesti-e? ++ 

Kor ++ 

Van-e szeniori intézmény? + 

Bentlakási ráta + 

Forrás-függetlenség + 

Kapcsolati tőke ++ 

8. Táblázat: A szakkollégiumok közéleti aktivitását meghatározó tényezők, 2007 januári adatok 

Megjegyzés a táblázathoz: Kereszttábla és korrelációs elemzés alapján. A jelek a kapcsolat irányát és erősségét 

fejezik ki, hiányuk a kapcsolat hiányát jelenti. 

 

Érdekes felvetődő kérdés, hogy milyen kapcsolat van a közéleti aktivitás és 

érdekérvényesítési tevékenység között. Megállapítható, hogy a tágabb környezettel való 

kapcsolattartás gyakorisága erős összefüggést mutat a különböző nyilvánossági színtereken 

való érdekképviselet és a döntéshozatal befolyásolásának gyakoriságával. Megvizsgáltuk, 

hogy az összefüggést a nyitottsággal összefüggő változók hogyan specifikálják és azt találtuk, 

hogy sem a településtípus, sem a szenior státusz, sem a kapcsolati tőke, sem a kor, sem a 

költségvetés forrásai és ráfordításai nem specifikálták. Ez alapján kijelenthető, hogy a tágabb 

környezettel való kapcsolattartás és a különböző nyilvánossági színtereken való 
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érdekképviselet összefüggése mindezektől függetlenül fennáll, tehát azok a szakkollégiumok, 

amelyek aktív érdekérvényesítési tevékenységet folytatnak egyben sok csatornán keresztül 

igyekeznek hatást gyakorolni a tágabb környezetükre. 

 

 

5. Összefoglalás: érdekérvényesítés, forrásszerzés és közéleti aktivitás 

 

Mit tudtunk meg a szakkollégiumok érdekérvényesítési és forrásszerzési viselkedéséről? 

Milyen választ tudunk adni a bevezető szakaszban felvetett első központi kérdésünkre?34 

Felmerült sok válasz, válasz-alternatíva és hipotézis, azonban mindegyiket meghatározták az 

általunk használt kvantitatív módszerek, így meglehetősen behatárolt volt az elmondható 

történetek, felfedhető összefüggések köre. 

Ki kell azonban jelentenünk, hogy sikerült számos magától értetődő, de mások által még 

nem igazolt állítást alátámasztanunk, és megcáfoltunk néhány magától értetődőnek tűnő 

gondolatot. Fölfedtünk összefüggéseket, melyek komplexitásuknál, árnyaltságuknál fogva 

már az alkalmazott módszertan kereteit feszegetik, így ezek esetében többnyire 

hipotéziseknek tekintettük a kapott eredményeket. Ezeket a hipotéziseket tudjuk majd más 

módszertani megközelítésben, árnyaltabb módon tesztelni. 

A számos részletes elemzésen túljutott olvasónak könnyen támadhat az a benyomása, 

hogy létezik egy „kemény mag”, létezik a szakkollégiumoknak egy olyan csoportja, amely a 

legaktívabb az összes releváns  érdekérvényesítési, hatásgyakorlási területen, témában, 

ugyanakkor ők azok, akik a mozgalom arculatát is a legnagyobb mértékben meghatározzák. 

Arra a kérdésre, hogy milyen jellemzőkkel is rendelkeznek ezek az általunk „érett”35 

szakkollégiumoknak nevezett intézmények az olvasó a megelőző elemzések során választ 

kaphatott. Azonban arra a kérdésre, hogy kik is ezek a kollégiumok még nem kíséreltünk meg 

választ adni. 

Tehát következzen most a mozgalom belső struktúrájának feltárása, ami egyben az első 

lépés is az „érett” szakkollégiumok megtalálásához! 

 

                                                 
34 Milyen érdekérvényesítési, forrásszerzési stratégiákat használnak a külvilághoz való alkalmazkodás során? Mi 
határozza meg ezen stratégiákat? 
35 Fontos hangsúlyozni, hogy a kifejezést nem normatív értelemben használjuk. Ez azt jelenti, hogy nem 
tekintjük semmiféleképp jobbnak, vagy rosszabbnak azokat a kollégiumokat, akik inkább, vagy kevésbé érettnek 
aposztrofálunk. Pusztán a tulajdonságok együttállását rövidítjük a kifejezéssel (ezek: magas pályázati, 
érdekérvényesítési-közéleti aktivitás, önkormányzatiság). 
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6. Csoportképzés, klaszterek 

 

A klaszterek kialakítása kettős célt szolgál, egyrészről a mozgalom strukturális 

jellemzőinek megismerését, másrészről az esettanulmányok kiválasztásához támpont, 

kiindulási alap megteremtését.  

Előzetesen feltettük, hogy nagyságrendileg 8-10 csoportot keresünk, amely feltételezésre 

azért volt szükség, hogy a klaszter-elemzés során iránymutatásul szolgáljon, ha nem 

mutatkoznak nagyon markáns, egyértelműen adódó csoportok; ilyen esetben a csoportok 

hierarchiabeli elhelyezkedését hozzávetőleg ennek segítségével tudjuk azonosítani. További 

fontos érv volt egy hozzávetőleges klaszter szám feltevése mellett, hogy az esettanulmányok 

maximális számát a rendelkezésünkre álló idő, energia, erőforrások korlátozták; tehát érdemes 

volt a lehetőségekhez mérten olyan szélsőértékeket meghatározni, amelyek megakadályozzák, 

hogy a későbbiekben ad hoc módon kelljen a vizsgálandó klaszterek számát szűkítenünk. 

Az elemzés alapjául olyan változókat választottuk, melyek a korábbi elemzések során 

meghatározónak, jelentős magyarázó erejűnek mutatkoztak. Azonban ezek közül is csak azok 

voltak számunkra alkalmasak, melyek esetében minden egyes szakkollégium válaszolt, hiszen 

nem akartunk indokolatlanul kizárni a klaszterezésből egyetlen kollégiumot sem.36 Az így 

kiválasztott változók: a szakkollégium aktív tagjainak száma, a tagság szakkollégiumban 

töltött éveinek átlagos száma, a bentlakó tagok aránya, a kollégium életkora, 

interdiszciplinaritása, külső szereplőktől való függetlensége, közéleti aktivitása, a döntéshozó 

testületben anyagi kérdések felmerülésének gyakorisága, a szakkollégium anyagi stabilitása és 

költségvetési dinamikája.37 Az elemzés során azonos súllyal szerepelt minden változó, tehát 

nem éltünk olyan előfeltevésekkel, melyek kitüntettek volna bizonyos változókat. Ennek oka, 

hogy nem tartottuk a megelőző elemzéseket kellőképpen kiterjedtnek és előzetes 

ismereteinket elégé megbízhatónak változók kiemeléséhez. 

Elsőként hierarchikus klaszterezési eljárásokat alkalmaztunk, hogy pontosítsuk a 

klaszterek számára vonatkozó hipotézisünket, és átfogó képet kapjunk a szakkollégiumok 

                                                 
36 A teljesség kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy ha szigorúan értelmeztük volna ezt a feltételt akkor nagyon 
kevés változóval lettünk volna kénytelenek dolgozni. Ennek elkerülése végett a kevés hiányzó válasszal (1-3 
válasz, ami az adatsor 2,5-7,5%-a) rendelkező változókat különböző, többnyire segéd-regressziókra alapozott, 
eljárásokkal kipótoltuk. Továbbá, kizárólag intervallum skálán mért változókat használtunk fel, mivel a 
különböző skálán mért változók egyazon klaszterezési eljárásban való alkalmazása módszertanilag problémás, és 
egyértelműen a folytonos változók hordozták a legtöbb információt. 
37 Az interdiszciplinaritás, közéleti aktivitás, a döntéshozó testületben anyagi kérdések felmerülésének 
gyakorisága, anyagi stabilitás és költségvetési dinamika változók esetében felmerülhet a kritika, hogy 
értelmezhetőek ordinális skálán mért változókként, azonban ezen kritika ellenére is úgy gondoltuk, hogy olyan 
fontos információkat hordoznak, hogy azzal követünk el kisebb hibát, ha felhasználjuk őket. 
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különbségeiről, hasonlóságairól. Az elemzés során számos módszert (teljes lánc, átlagos lánc, 

centroid) és távolságszámítási módot (pl.: négyzetes euklédeszi távolság) alkalmaztunk. Ezen 

alternatívák közül a legszemléletesebbet a 7. ábra foglalja össze. 

Az ábrán világosan látszik, hogy 3-5 outlier szakkollégium valószínűsíthető (Eötvös 

Collegium, Eötvös Lóránd Kollégium, Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium, Szent 

Ignác Jezsuita Szakkollégium, Salesianum Don Bosco Szakkollégium), tehát 3-5 olyan 

szakkollégium található, melyek merőben eltérnek a többi szakkollégiumtól és egymástól is, 

így őket csak problémásan lehetne klaszterekbe illeszteni. A kilógó kollégiumok pontos 

számát csak részletesebb elemzések során tudjuk eldönteni, ezért jelenleg mint hipotézist 

fogalmazzuk meg a 3-5 rendkívül eltérő szakkollégium létét. 

Továbbá, a hierarchikus klaszterezéssel kapott eredmények alapján megfogalmazhatunk 

egy a klaszterek számára vonatkozó, jobban specifikált hipotézist is, miszerint az adatsor 

jellegzetességei alapján 9-11 darab 2-5 szakkollégiumot tartalmazó klaszter léte 

valószínűsíthető. (Azt, hogy miért pont erre a hipotézisre jutottunk, a matematikai, statisztikai 

részletek nélkül, úgy lehetne a legjobban szemléltetni, hogy  megpróbáltuk a minta 

hierarchikus struktúráját mutató ábrát (7. ábra) oly módon egy függőleges vonallal elvágni, 

hogy a vonalunktól balra lévő vonalak lehetőleg rövidek legyenek, a jobbra lévő vonalak 

lehetőleg hosszúak legyenek. Tehát a klasztereken belüli különbségeket minimalizáltuk és a 

klaszterek közötti különbségeket maximalizáltuk. Ezt a függőleges vonalat valahol a 5-10 

különbözőségi intervallum 5-höz közelebbi végén húztuk meg.) 
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                         Rescaled Distance Cluster Combine 
 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  Grastyán   13   �������� 
  Kölcsey    21   ��     ������� 
  Szisz      32   ��������     ����� 
  Hatvani    14   ��������     �   � 
  Simonyi    31   ��������������   ������� 
  TEK        36   ��������         �     � 
  Erasmus    11   ������           �     ��������� 
  Manageme   24   ��   �������������     �       � 
  Bercsény    3   ������                 �       � 
  Kerényi    19   ������������������������       � 
  Prohászk   26   ��������                       � 
  E Loránd    9   ������������������������������ ����� 
  Don Bosc   28   ����������������             � �   � 
  EVK        12   ��������                     � �   � 
  Heller     15   ��     �������               � �   � 
  Batthián    2   ��������     �               � �   � 
  DEX         6   ��           �����           � �   � 
  Sz tarst   33   ����������   �   �           ���   � 
  Társtud    37   ��       �����   �           �     � 
  Energeti    7   ����������       �������     �     � 
  Kautz      17   ��������������   �     �     �     � 
  Vidékfej   38   ��           �   �     �     �     � 
  Kepes      18   ������       �����     �     �     � 
  Sz-Gy A    35   ���� �����   �         �     �     ��������������� 
  Sántha     29   ������   �����         �������     �             � 
  Magyary    23   ����������             �           �             � 
  Biztpol    40   ����     �             �           �             � 
  Bibó        4   ����������             �           �             � 
  Bolyai      5   ������������           �           �             � 
  Rajk       27   ����       �������     �           �             � 
  Korányi    20   ������������     �������           �             � 
  Sz Ignác   34   ������������������                 �             � 
  Építő      10   ����������                         �             � 
  Deák F     39   ��       �����������������         �             � 
  Baross      1   ����������               �         �             � 
  Jedlik     16   ����                     �����������             � 
  Luther     22   ��������������������     �                       � 
  Mathias    25   ��������           �������                       � 
  Sík S      30   ��������������������                             � 
  Collegiu    8   
�������������������������������������������������� 

    

7. ábra: A szakkollégiumi mozgalom (40 szakkollégium) hierarchikus struktúráját mutató dendogram (Teljes 

lánc módszer), 2007 januári adatoki adatokat felhasználva 

Megjegyzés az ábrához: A vízszintes tengely a szakkollégiumok és klaszter központok közötti távolságokat 

mutatja egy hipotetikus 0-25 skálán. 

 

A fenti két sejtésen, hipotézisen túl napvilágra került, hogy vannak olyan kollégiumok, 

melyek nagyon közel helyezkednek el egymáshoz tulajdonságaikat tekintve (9. táblázat), 

aminek többek között az volt a jele, hogy különböző eljárások mellett is azonos klaszterbe 

sorolódtak. Ezeket a kollégiumokat tekinthetjük a később kialakítandó klasztereink magjának, 

ők jelentik a mozgalom struktúrájának legerősebb hasonlósági egységeit.  
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Batthyány Lajos Jogász 

Szakkollégium 
 Bolyai  Kollégium  

Pécsi Tudományegyetem Grastyán 

Endre Szakkollégiuma 

Heller Farkas Szakkollégium  Rajk László Szakkollégium  
Kölcsey Ferenc Protestáns 

Szakkollégium 

    Széchenyi István Szakkollégium 

Kerényi Károly Szakkollégium  
Debreceni Egyetem Közgazdász 

Szakmai Műhely (DEX) 
  

Prohászka Műhely Szakkollégium  Energetikai Szakkollégium   

    
Baross Gábor Műszaki 

Szakkollégium 

  
Debreceni Egyetem H. István 

Szakkollégiuma 
 Építőmérnöki Szakkollégium 

Kautz Gyula Közgazdász 

Szakkollégium 
 Simonyi Károly Szakkollégium  Deák Ferenc Szakkollégium 

Vidékfejlesztési Szakkollégium  Társadalomelméleti Kollégium (TEK)  
Pannon Egyetem Jedlik Ányos 

Szakkollégium 

9. Táblázat: A leginkább hasonló szakkollégium párok, csoportok, klaszter-elemzés alapján, 2007 januári 

adatoki adatokat felhasználva 

 

A két megfogalmazott hipotézist nem-hierarchikus eljárásokkal, és a kapott alternatív 

besorolások összevetésével teszteltük, míg végül megtaláltuk a klaszterekbe tartozók és 

outlierek pontos listáját.38  Eredményeinket, néhány fontosabb változó bemutatásával a 10. 

táblázat foglalja össze.39 

 

 

 

 

 

  

Tele- 
pülés 

Lét- 
szám 

alapítás 
Interdis-

ciplinaritás 
belső 
arány 

Mozgalmon 
belüli 

aktivitás
40

 

Kepes György Szakkollégium 3 21 1991 4 0,81 0 

Salesianum Don Bosco Szakkollégium 1 38 2003 9 1 0 

Batthyány Lajos Jogász Szakkollégium 5 40 2002 1 0,65 50 

                                                 
38 A számítások legfontosabb részletei a 3. mellékletben találhatóak. 
39A klaszterek, outlierek összes felhasznált változó szerinti jellemzése a 4. Mellékletben található. 
40 Feltüntettük a mozgalmon belüli aktivitást mutató változót is, jóllehet ez nem képezte a klaszterezési eljárás 
alapját, ennek oka, hogy az egyes klaszterek jellemzésénél sok érdekes következtetést vonhatunk majd le belőle. 
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Heller Farkas Szakkollégium 1 50 1996 2 0,58 137 

Szent-Györgyi Albert Szakkollégium 1 20 2001 3 0,9 30 

Társadalomtudományi Szakkollégium 1 33 2003 5 0,64 11 

Építész Szakkollégium 1 22 1996 10 0,14 41 

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium 1 70 1998 10 0,71 74 

Korányi Frigyes Szakkollégium 1 56 1985 1 1 2 

Bibó István Szakkollégium 1 75 1983 1 0,77 150 

Biztonságpolitikai Szakkollégium 1 30 2005 1 0,5 0 

Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium 5 32 1997 1 0,69 40 

Vidékfejlesztési Szakkollégium 4 18 2001 1 0,89 0 

Sántha Kálmán Szakkollégium 2 60 1978 1 0,5 19 

Debreceni Egyetem Közg. Szakmai Műhely 2 9 2002 1 0,44 9 

Energetikai Szakkollégium 1 23 2002 1 0 21 

Management Szakkollégium 1 32 1986 10 0 44 

Kerényi Károly Szakkollégium 6 30 1993 3 0,5 3 

Prohászka Műhely Szakkollégium 7 18 1993 3 0 0 

Szegedi Társ.tudományi Szakkollégium 8 32 1995 3 0,16 0 

Magyary Zoltán Szakkollégium 1 25 2001 1 1 0 

Deák Ferenc Szakkollégium 11 15 2001 1 0,93 0 

Baross Gábor Műszaki Szakkollégium 5 55 2003 1 1 3 

Pannon Egyetem Jedlik Ányos Szakkollégium 10 58 2001 4 1 0 

Építőmérnöki Szakkollégium 1 15 2004 1 0,53 27 

Erasmus Kollégium 1 25 2001 10 0 0 

Pécsi Tud.e. Grastyán Endre Szakkollégiuma 6 29 1998 10 0,69 21 

Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium 1 17 1998 10 0,47 0 

Széchenyi István Szakkollégium 1 70 1987 10 0,71 206 

Debreceni Egyetem H. István Szakkollégiuma  2 85 1997 3 0,41 33 

Simonyi Károly Szakkollégium 1 100 2003 10 0,4 36 

Luther Márton Szakkollégium 1 78 2000 10 1 4 

Társadalomelméleti Kollégium (TEK) 1 77 1981 10 0,57 238 

Bolyai  Kollégium 1 96 1992 2 0,63 83 

EVK 1 60 1990 1 0,6 84 

Rajk László Szakkollégium 1 88 1970 2 0,93 465 

       

Eötvös József Collegium 1 200 1895 4 0,5 94 

Eötvös Loránd Kollégium 8 76 1931 7 1 28 

Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkolégium 8 23 1999 9 1 31 

Mathias Corvinus Collegium 1 107 2001 5 0,87 18 

10. Táblázat: Szakkollégium klaszterek, outlierek, néhány jellemző adat, 2007 januári adatok 

Megjegyzés a táblázathoz: Az egy keretben lévő szakkollégiumok tartoznak azonos klaszterbe, a táblázat alján 

lévő 5 kollégium a tartozik az outlierek közé. Település kódok: 1-Budapest, 2-Debrecen, 3-Eger, 4-Gödöllő, 5-

Győr, 6-Pécs, 7-Piliscsaba, 8-Szeged, 9-Szombathely, 10- Veszprém, 11-Zalaegerszeg 

 

A korábban felvetett két hipotézisünket sikerült pontosítani és tesztelni, ennek 

eredményeként kijelenthető, hogy a felhasznált adatok alapján 4 rendkívül eltérő 

szakkollégiumot tartalmaz a mozgalom és a mintánk (Eötvös József Collegium, Eötvös 

Loránd Kollégium, Sík Sándor, Mathias Corvinus). Ezek között található budapesti, vidéki, 

nagy múltú és fiatalabb kollégium is, továbbá egyértelmű, hogy mindegyikük aktív szerepet 
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tölt be a mozgalomban, így a későbbiekben érdemes lesz majd megfontolni a klasztereken 

kívüli szakkollégiumok esettanulmányként való kiválasztását is. Az outlierek mellett 11 

klaszter kialakítása tűnik a legindokoltabbnak, így tudtunk egymástól a lehető legeltérőbb 

klasztereket kialakítani, úgy hogy közben a csoportok a lehető leghomogénebbek legyenek. 

Tehát sikerült az adatsorban megtalálható struktúrát egy bizonyos mélységig feltárnunk, erre 

alapozva csoportokat kialakítanunk. 

Elsőre látszik, hogy a kialakított csoportok többször is átívelnek korábban fontosnak, 

meghatározónak  mutatkozó különbségeken, például több klaszterben keverednek a vidéki és 

budapesti, a specializált és rendkívül nyitott (interdiszciplinaritás), az alacsony és nagy 

létszámú szakkollégiumok. Ennek oka, hogy sok változót vettünk figyelembe a csoportok 

kialakításánál, ezért nincs egy vagy néhány olyan domináns változó, amely a többinél 

markánsabban határozná meg a klaszterbe való tartozást. Ennek megfelelően a klaszterek 

rövid jellemzésénél41  csak azokat a tulajdonságokat tudjuk kiemelni, amelyek markánsan 

meghatározzák az adott csoport jellegét.  

Az 1. klaszterben található két kollégiumra (Kepes, Don Bosco) jellemző a kis létszám és 

az erős, stabil anyagi háttér, amit tovább árnyal, hogy keveset foglalkozik a kollégium 

döntéshozó testületeiben anyagi kérdésekkel. Ugyanakkor a mozgalmon belül semmilyen 

aktivitást nem tudnak felmutatni, jóllehet koruknál fogva ez már valószínűsíthető lenne. Így 

két olyan kollégium képe bontakozik ki előttünk, akik megalapozott, stabil működési keretek 

között tevékenykednek, de többnyire befelé fordulnak, kevéssé kapcsolódnak a többi 

szakkollégiumhoz. 

A 2. klaszterben található kollégiumok (Batthyány, Heller, Szent-Györgyi Albert, 

Társadalomtudományi) ezzel szemben átlagon felül aktívak a mozgalom belső életében, 

amellett, hogy aktív tagságuk átlagos vagy alacsony, és ennek 60-70%-a lakik bent a 

kollégiumban. Ezen tulajdonságok mellé társul a viszonylag fiatal kor: 5-10 év. Így ezen 

klaszter esetében valószínűsíthető egy dinamikus növekedési pálya, már a kollégium 

működésének első néhány évében is elkezdtek kifelé fordulni, tanulni, együttműködni a többi 

szakkollégiummal.  

Mind a 3. klaszterben (Építész, Szent Ignác), mind a 4. klaszterben (Korányi, Bibó) 

kizárólag budapesti, jelentős tradícióval rendelkező kollégiumokat találunk, akik a mozgalom 

életében is aktívan vesznek részt. Ez megerősíti a korábbi megállapítást, miszerint egy 

                                                 
41 E helyen csak röviden és csupán néhány változóra alapozott jellemzésre volt lehetőségünk. Az érdeklődő 
olvasó további jellemző tulajdonságokat fedezhet fel, és így csoport karaktereket azonosíthat a 4. Mellékletben 
található teljes részletességű táblázat alapján. 
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szakkollégium budapesti elhelyezkedése, jelentős múltja a mozgalmon belüli magasabb 

aktivitást valószínűsít Ugyanakkor jelentős eltérés mutatkozik a két klaszter között abban a 

tekintetben, hogy a lényegesen idősebb, 4. klaszter szakkollégiumai nagyon specializáltak, 

szemben a fiatalabb teljesen nyitott kollégiumokkal (3. klaszter). Ez ellentmond a 

szakkollégiumi fejlődési pályára, életútra vonatkozó, korábbi következtetésünknek, azonban 

tekintve, hogy 2 szakkollégiumról van szó ezért elképzelhető, hogy ők jelentik a kivételt, 

amelynek speciális okait a későbbiekben fel kell tárni. 

A 8. klaszter (Magyary, Deák, Baross, Jedlik, Építő) erősen specializálódott, közepes vagy 

kis létszámú, de nagyon magas belsős arányú kollégiumokat tartalmaz. Ez alapján kicsi, de 

nagyon kohézív szakkollégiumok képe bontakozik ki, akik rendkívül alacsony aktivitást 

mutatnak a mozgalmon belül. Ehhez hasonló képet mutat a 6. klaszter is (DEX, Energetikai, 

Sántha) azzal a különbséggel, hogy ezen kollégiumokban a bentlakók aránya lényegesen 

alacsonyabb, tehát a korábban valószínűsített erős kohéziót itt nem növeli oly mértékig az 

együttlakás intézménye. A két fenti csoport között helyezkedik el az 5. klaszter 

(Biztonságpolitikai, Kautz, Vidékfejlesztési), ahol szintén a maximális specializáció, alacsony 

létszám a jellemző, de közepes a bentlakási ráta.  A két idősebb szakkollégiumtól eltekintve 

(Sántha és Kautz) mindhárom klaszter tagjaira jellemző a meglehetősen fiatal kor,  jellemzően 

3-6 éves múltra tekintenek vissza. Így ismételten feltűnik a korábban már felismert 

összefüggés, miszerint a fiatalabb szakkollégiumok többnyire specializáltak, szűk 

tudományterületre koncentrálnak.  

A 7. klaszter kollégiumaira (Management, Kerényi, Prohászka, Szegedi Társtud.)  

jellemző az alacsony létszám, alacsony bentlakási ráta és közepesen erős, erős 

interdiszciplinaritás; ugyanakkor mindegyik kollégium több mint 10 éves hagyományokra 

tekint vissza amellett, hogy ezek azok a kollégiumok, amelyekre leginkább jellemző a gyakori 

csődveszély. Így megfogalmazható az a hipotézis, hogy e kollégiumok léte a relatíve nagy 

hagyományok ellenére is valamelyest veszélyeztetett, hiszen sem anyagi hátterük nem biztos, 

sem a tagság kohéziója nem mutatkozik nagyon erősnek (ez alól a megállapítás alól leginkább 

a Management szakkollégium tűnik kivételnek). 

 

A 9. klaszter (Erasmus42, Grastyán, Kölcsey, Széchenyi) szinte kizárólag budapesti, nagy 

hagyományokkal rendelkező kollégiumokat tartalmaz, ahol viszont nagy heterogenitást mutat 

                                                 
42 Az Erasmus Kollégium esetében kicsit csalóka az alapítási dátum, mert a kollégium a korábban felbomlott, de 
nagy hagyományokkal rendelkező Láthatatlan Kollégiumból alakult ki, így a viszonylagos késői alapítási dátum 
ellenére sok, idősebb kollégiumokra jellemző tulajdonsággal rendelkezik. 
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a belsősök aránya (Erasmus Kollégium: 0% – Széchenyi: 71%), ami nagyban összefügg a 

mozgalmon belüli aktivitás változékonyságával is, hiszen a magasabb belsős aránnyal, 

nagyobb taglétszámmal és nagyobb múlttal rendelkező kollégiumok aktívabbak. Mindegyik 

kollégiumra jellemző a maximális interdiszciplinaritás és erős függetlenség, így 

mindenképpen a mozgalom karakteres kollégiumai - jóllehet változékony szakkollégiumközi 

aktivitással - alkotják ezt a klasztert. 

A 11. klaszterbe (Bolyai, EVK, Rajk) a mozgalom nagy múltú, nagy taglétszámú és erős 

külső aktivitású szakkollégiumai tartoznak. Ők azok, akik stabil működésük és külső 

orientációjuk okán nem csupán rendelkeznek a karakteres szakkollégiumi tulajdonságokkal, 

de egyben a mozgalom arculatának alakításában is meghatározóak. 

Természetesen több fontos kvantitatív és kvalitatív szempontot kénytelenek voltunk 

kihagyni, mint például a kollégium szakmai profiljának részletei, a tagság kohézióját, 

aktivitását meghatározó árnyaltabb tényezők. Ezek kihagyása az elemzés gyengeségének 

tekinthető, azonban a klaszterekből kiválasztandó esettanulmányok megtalálásakor43 a 

lehetőségekhez mérten érvényre fognak jutni ezek a szempontok is, hogy korrigálni tudjuk a 

kvantitatív elemzés bizonyos hibáit. 

Összességében, a klaszterezési eljárások során sikerült klasztereket és a kilógó 

szakkollégiumokat azonosítanunk oly módon, hogy az megfelel későbbi céljainknak, továbbá 

a mozgalom bizonyos strukturális jellemzői, szorosabban összetartozó alcsoportok is 

napvilágra kerültek. 

 

 

7. Kapcsolatháló elemzés 

 

7.1 Módszertani kérdések 

 

Végül rátérhetünk a 3. központi kérdésünkre (Mi jellemzi a szakkollégiumok egymással 

kialakított kapcsolatait?), amely mögött számos további problémakör húzódik meg. Többek 

között fény derülhet arra, hogy mennyiben alkotnak egy mozgalmat az általunk felkeresett 

szakkollégiumok, mennyire sűrű az őket összefűző kapcsolati háló. 

Az elemzés során feltételeztük, hogy bármely két kollégium között meglévő kapcsolat az 

információáramlás, az egymástól való tanulás lehetőségét hordozza magában, tehát a 

                                                 
43 Az esettanulmányok kiválasztásának szempontrendszerét és a végleges nevek megtalálásához vezető iterációs 
eljárást itt nem részletezzük, erre majd az esettanulmányokat bemutató rész elején kerül sor. 
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kapcsolati viszonyok feltérképezésével a tanulási, információs viszonyokba is betekintést 

nyerhetünk.  

A elemzéshez felhasznált adataink (kérdőív 15. kérdés) a szakkollégiumok közötti 

hivatalos együttműködés típusaira vonatkoztak (pl.: tapasztalatcsere, közös kurzus, közös 

érdekérvényesítés, stb.), továbbá ezen együttműködés időtartamára is rákérdeztünk44. A 

viszonylag kevés rekord miatt nem végeztünk külön kapcsolattípusonkénti elemzést, e helyett 

a kapcsolattípusok számát és hosszát használtuk fel. E két változó kombinálásával45 kaptunk 

egy kapcsolat-erősségi mutatót, ami a későbbi elemzések alapjául szolgált. Mivel nem sikerült 

az összes magyarországi szakkollégiummal kérdőívet kitöltetni, így találtunk olyan 

kapcsolatokat, melyek kifelé mutattak a mintánkból. Ezek esetében az adott 

kapcsolaterősséggel bevontuk az elemzésbe az újonnan feltűnő kollégiumot (ezek voltak a 

Tormay Béla Szakkollégium, Szent Imre Szakkollégium és Szent László Szakkollégium), 

mivel úgy láttuk ezzel torzítjuk a legkevésbé a mintánkat.46 

Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a szakkollégiumi mozgalom kapcsolati rendszerét 

nem csupán egy-egy kollégium közötti kapcsolatok határozzák meg, hiszen nagy 

jelentőséggel bírnak a több szakkollégiumot is átfogó fórumok, események. Ezek közül a 

legfontosabbak a rendszeresen megrendezésre kerülő össz-szakkollégiumi táborok (NYATA, 

Tőserdő), továbbá a legtöbb magyarországi szakkollégiumot (és néhány határon túli magyar 

szakkollégiumot is) tartalmazó levelezési lista. Ezek kapcsán fel kell vetnünk a kapcsolatháló 

eredmények érvényességének, relevanciájának kérdését. Hiszen a közvetlen intézményi 

kapcsolatokon túl más csatornák is a szakkollégiumok rendelkezésére állnak, hogy 

információt szerezzenek be, közvetítsenek, hogy befolyást gyakoroljanak egymásra. 

Az alábbi elemzések relevanciáját, egyrészről, az határozza meg, hogy relatív értelemben 

mennyire fontosak az intézmények közötti direkt együttműködések az össz-szakkollégiumi 

csatornákhoz képest, mennyire állnak kapcsolatban ezek az együttműködések a 

szakkollégiumok általunk vizsgált jellemzőivel. Kijelenthető, hogy az össz-szakkollégiumi 

kapcsolatok legnagyobb része viszonylag ritka találkozásnak minősül (évente, félévente); 

ugyanakkor ezek az alkalmak többnyire intenzívek és a mozgalom egészének működését 

                                                 
44 Problémaként merült föl, hogy a kapcsolatok nyilvánvaló kölcsönös jellege ellenére sok esetben a két szereplő 
egymásnak ellentmondó adatokat adott meg, mind a kapcsolattípusokat, mind a kapcsolat hosszát illetően. Ezen 
konfliktusokat úgy oldottuk fel, hogy feltételeztük, valószínűbb, hogy egy válaszoló nem emlékszik az adott 
eseményre, kapcsolatra, mint, hogy olyat állítson, ami nem történt meg. Tehát az egymásnak ellentmondó 
adatoknál a magasabb értéket vettük figyelembe, mind a kapcsolattípusnál, mind a kapcsolat hosszánál. 
45 A kapcsolattípusok számát összeszoroztuk a kapcsolat hosszával (évek), abból a feltételezésből kiindulva, 
hogy a kapcsolat erősségét multiplikatív módon határozzák meg a kapcsolat sokszínűsége/szorossága és hossza. 
46 Okunk van feltételezni, hogy azok a kollégiumok, melyek nem töltöttek ki kérdőívet, azok többnyire fiatal, 
kevéssé aktív szakkollégiumok, a mozgalom kapcsolathálójának perifériáján helyezkednek el. 
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jelentősen megerősítik (N+1. típusú találkozások, 2001). Sajnos azonban az ezeken a 

fórumokon, eseményeken való részvételt, aktivitást nem tudtuk mérni, így kérdéses az egy-

egy kollégiumra gyakorolt hatásuk.  

Másrészről meghatározza a fenti eredmények relevanciáját, hogy a többi szakkollégiumtól 

való tanulás, a tőlük való információszerzés, az együttes érdekérvényesítés mennyire fontos 

az egyes intézmények számára, tehát, hogy ezekben a kérdésekben mennyire gondolkoznak a 

mozgalom egészében, a hozzájuk közelebbi szakkollégiumokban. Mindkét kérdés 

részletesebb vizsgálatához elengedhetetlen a jelenségek finomszerkezetét is felderítő 

kvalitatív kutatás, előbb azonban lássuk milyen következtetések vonhatók le a 

rendelkezésünkre álló adatokból. 

 

7.2 A kapcsolatháló átfogó jellemzése 

 

Ha a szakkollégiumok kapcsolati hálóját (8. ábra) vizsgáljuk, akkor elsőre feltűnik, hogy 

10 szakkollégium teljesen perifériára szorult, nincsen egyetlen kapcsolatuk sem, ők az összes 

szakkollégium 22%-át teszik ki. Ennek következtében a hálót jellemző sűrűség is alacsony: 

0,052; tehát az összes lehetséges kapcsolat alig 5%-a jött létre. Azonban a kapcsolatokkal 

rendelkező kollégiumok környezetét vizsgálva egy eltérő kép bontakozik ki előttünk. 

Egyértelműen kijelenthető, hogy a legtöbb szakkollégiumot egy sűrű hálózat veszi körül 

(súlyozott klaszter-koefficiens=0,38). Tehát a mozgalmat átfogóan jellemző alacsony sűrűség 

ellenére az aktív szakkollégiumok egy jóval erősebb, feltételezhetően információ- és segítség-

forrásként is szolgáló közvetlen környezettel rendelkeznek. A szakkollégiumok kapcsolati 

hálója alapján összességében kijelenthető, hogy a magyar szakkollégiumok mozgalomba 

szerveződnek, rendszeres, erős kapcsolatokat tartanak fönn egymással, ugyanakkor ebből a 

hálózatból a mozgalom közel negyede teljesen kiesik. 

A kapcsolati hálón keresztül megvalósuló tanulási, információ-áramlási folyamatok 

lehetőségeit jól jellemzi, hogy az átlagos távolság a mozgalom kapcsolati hálójában 3,13. 

Továbbá számos kollégium 7-8 lépés távolságra helyezkedik el egymástól, ami nagy 

valószínűséggel megakadályozza az effektív kapcsolattartást; ezeknek a kollégiumoknak 

feltételezhetően más módot kell találniuk az egymással való kommunikációra; erre 

jelenthetnek megoldást a közös szakkollégiumi rendezvények, konferenciák, táborok, stb. 
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8. ábra: Szakkollégiumok kapcsolat-hálója, irányítatlan, súlyozott gráf, 2007 januári adatoki adatok alapján 

Megjegyzés az ábrához:  A vonalak vastagsága a kapcsolat erősségét mutatja. 

 

A mozgalom kapcsolati hálójának alaposabban vizsgálatához tekintsük át röviden a gráf 

strukturális jellemzőit! Logikus feltételezésként adódik az alacsony sűrűségből és a relatíve 

magas klaszter-koefficiensből, hogy azonosítható egy centrális mag és ennek megfelelően egy 

periférikus csoport a szakkollégiumok között. Első megközelítésben felvethető, hogy a 

kapcsolatokkal rendelkező kollégiumok alkotják a centrumot és a kapcsolat nélküliek a 

perifériát. Több elemzés is ezt a megközelítést támasztja alá, jóllehet ezen a megállapításon 

keresztül nem sikerült sok információt felfednünk a mozgalom belső struktúrájáról. 
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9. ábra: Szakkollégiumok kapcsolati hálója, irányítatlan, súlyozott gráf, 2007 januári adatok alapján  

Megjegyzés az ábrához: a vonalak vastagsága a kapcsolat erősségét, a csúcsok nagysága a centralitást, a 

csúcsok színe a klaszter-tagságot mutatja 

 

Ha többféle elemzési eszközt is felhasználunk (centrum/periféria meghatározása 

kategorikus, folytonos módszerekkel, távolsági, korrelációs, hasonlósági mutatók alapján), 

akkor egy 3-5 szakkollégiumból álló centrumot tudunk azonosítani (Rajk, TEK, Bibó, Szisz, 

Heller), a pontos létszám annak megfelelően változik, hogy mely eljárást, milyen 

paraméterekkel használjuk. Érdekes közös jellemzője ezen kollégiumoknak, hogy vagy 

közgazdász vagy jogász hallgatók jelentik a tagságuk gerincét, ez alapján ismételten 

felvethető a kollégiumi tagság egyetemi szakjának, tudományos beállítottságának jelentősége 

az adott kollégium aktivitásában, kommunikációjában. 

A centrum-periféria kettős felosztást tovább részletezhetjük, ha hierarchikus klaszterezési 

eljárással a kapcsolataik jellege alapján hasonló kollégiumokat megkeressük (9. ábra). Az 

ábrán látható, hogy a centrumba tartozó kollégiumok döntő részben egy klaszterba kerültek, 

csupán a Bibó nem tartozik ide. Ennek ellenére megállapítható, hogy a strukturális 
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jellemzőket feltáró két módszer lényegében azonos eredményekre vezetett; azonosítható egy 

centrális mag, amelyet több szemi-centrális kollégium vesz körül, melyek viszont a 

periférikus kollégiumokkal szomszédosak, legvégül pedig a kapcsolatokkal nem rendelkező 

szakkollégiumok következnek. A periférikus és a kapcsolatokkal nem rendelkező 

kollégiumok eltávolításával a mozgalomban résztvevő aktívabb és tevékenyebb kollégiumok 

hálóját tekinthetjük át (10. ábra). 

 

 
10. ábra: Szakkollégiumok kapcsolati hálója: centrális és szemi-centrális kollégiumok hálója, 2007 januári 

adatoki adatok alapján 

Megjegyzés az ábrához: a vonalak vastagsága a kapcsolat erősségét, a csúcsok nagysága a centralitást, a 

csúcsok színe a klaszter-tagságot mutatja 

 

A fenti elemzések a teljes struktúrában elfoglalt helyet vették alapul, így nem tudtunk arra 

fókuszálni, hogy mely csoportok összetartozóbbak, erősebb kohéziójúak attól függetlenül, 

hogy a hálóban hol helyezkednek el. Ez azért fontos, mert lehetséges, hogy vannak olyan 

klikkek, alcsoportok, melyek szorosan összetartoznak, de nem illeszkednek bele a centrum-

periféria felosztásunkba; tehát a mozgalom belső struktúrájának egy újabb fontos aspektusát 

tudjuk így megismerni. 
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7.3 Klikkek, alcsoportok 

 

A szakkollégiumok kapcsolati hálójában klikkeket keresve, tehát olyan alcsoportokat, ahol 

minden tag direkt kapcsolatban áll a csoport többi tagjával, két markáns csoportot és egy 

kevéssé egyértelműt sikerült azonosítani (11. ábra). Az egyik a Műszaki egyetemhez (BMGE) 

köthető, ezt a csoportot a kapcsolatok nem túl erős, de sűrű volta jellemzi, ide tartoznak: 

Szent-Györgyi Albert, Építőmérnöki, Építészmérnöki, Simonyi, Energetikai, Management. A 

másik markáns alcsoport a Közgazdaságtudományi egyetemhez (BCE) köthető (Rajk, TEK, 

Szisz, Heller, EVK) kapcsolataikra a nagy sűrűségen túl, a magas intenzitás is jellemző. 

Ehhez a csoporthoz - az alkalmazott eljárás függvényében - többé, kevésbé hozzátartozónak 

ítélhetjük még a Bibót és a Szent Ignácot.  

Feltárunk egy harmadik, kevéssé markáns alcsoportot is, mely leginkább az ELTÉ-hez 

köthető, és tagjai: Bolyai, Eötvös Collegium, Társadalomtudományi Kollégium és Hatvani 

István Szakkollégium. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy ez a csoport a leggyengébb 

kohéziójú, legkevésbé egyértelműen összetartozó. Ezt az is mutatja, hogy a kapcsolatok 

binárissá alakításakor a küszöbértékre (3-5) ez a klikk volt a legérzékenyebb, a magasabb 

küszöbérték mellett felbomlott a klikk belső kapcsolati rendszere. 

Figyelemreméltó hasonlóság mutatkozik meg ezen eredmények és a hierarchikus 

klaszterezés végkövetkeztetései között, ami alapján kijelenthető hogy a mozgalom centrális 

csoportosulásai egyben a legerősebb belső összetartó erővel rendelkező csoportok is. Tehát a 

mozgalom mag-kollégiumai nem csupán az egész hálózat szempontjából központiak, hanem 

egymással való szoros kapcsolataik révén kohézív alcsoportot is alkotnak. 

Továbbá, egyértelműen kirajzolódik a kép miszerint a legerősebb kohéziójú csoportok 

egy-egy nagy létszámú, nagy hagyományokkal rendelkező és aktív diákéletet magának tudó 

egyetem körül szerveződnek, ami a legalább részben közös tudományos hátteret is biztosítja. 

Így érdekes hipotézisek merülnek föl a szakkollégiumok közötti kapcsolatokat meghatározó 

változókra vonatkozóan: a közös egyetem és/vagy a közös tudományos érdeklődés határozza-

e meg elsősorban a kapcsolatok létrejöttét. 
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11. ábra: Szakkollégiumi mozgalom kapcsolati hálója alapján kialakított klikkek, 2007 januári adatoki adatokat 

felhasználva 

 

A kohézív alcsoportot meghatározó tágabb jellemzők alkalmazása esetén sokkal kevéssé 

tiszta kép bontakozik ki előttünk, ugyanis sokkal nagyobb számban tudunk klikkeket, 

klánokat, plexeket azonosítani, amellett, hogy a közöttük lévő átfedések is gyakoribbak. 

Összességében jellemző a BCE-hez, BMGE-hez és az ELTÉ-hez köthető kollégiumok 

dominanciája, azonban gyakori a közöttük lévő keveredés, és megjelennek a korábbi 

klikkekbe be nem vont, egyetemekhez nem köthet kollégiumok is (pl.: Szent Ignác, Mathias). 

Így az előbb felvetett hipotézisünket egy másik megközelítésből láthatjuk, lehetséges, hogy az 

egy egyetemhez való tartozás jóval gyengébb meghatározója a kapcsolatok kialakulásának, 

fennmaradásának.  

 Végül fontos kiemelnünk, hogy a nem-kapcsolatháló adatok alapján meghatározott 

klaszterek (7. szakasz) tulajdonképpen nincsenek átfedésben a kapcsolatháló alapján 

meghatározott klaszterekkel; továbbá a 7. szakasz klaszterein belül nem erősebbek, 

gyakoribbak a kapcsolatok. Ezek alapján sejthető, hogy a két kollégiumot összekötő 

kapcsolatok kialakításában nem az ott felhasznált változók játszanak döntő szerepet, 
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legalábbis együttesen aligha. Annak áttekintésére, hogy a szakkollégiumok mely 

tulajdonságai befolyásolják egy kapcsolat kialakulását kvantitatív módszerekkel nem 

vállalkozunk, megelégszünk a felvetett hipotézisekkel; a kérdéskör tisztázása a kutatás 

kvalitatív szakaszára vár.47 

 

7.4 Centralitás 

 

Az eddig megvizsgált csoport-szintű strukturális jellemzők mellett nem szabad 

megfeledkeznünk az egy-egy kollégium szerepének, helyének és befolyásának elemzéséről 

sem; már csak azért sem, mert e jellemzők megismerése segítségül szolgálhat az 

esettanulmányok kiválasztásánál, elemzésénél. Továbbá a 8. ábrát figyelmesen vizsgálva az is 

valószínűsíthető, hogy vannak olyan kollégiumok, akik kiemelkednek a kapcsolathálóban 

betöltött szerepük alapján, akik centrális helyet foglalnak el. 

Az egész hálót jellemző centralizáltsági mutató alacsony, 12%-os, ami azt jelenti, hogy az 

ideáltipikus, maximálisan centralizált csillag elrendezésre csak nagyon kis mértékben hasonlít 

a szakkollégiumi mozgalom, nem rendeződnek egyetlen centrális aktor köré a kapcsolatok. A 

szakkollégiumoknak átlagosan 2,2 kapcsolatuk van; továbbá ha ezek erősségét is figyelembe 

vesszük akkor az átlagos külső kapcsolatok erőssége 48,1, amit meglehetősen nehéz 

interpretálni. A két mutatót együtt értelmezve kijelenthető, hogy átlagosan a 

szakkollégiumoknak több tevékenységet is felölelő, több éve tartó kapcsolataik vannak több, 

mint 1 kollégiummal. 

Elsőként olyan centrális kollégiumokat keresünk, akik erősebb kapcsolataik révén 

fontosabb szerepet töltenek be a mozgalom működésében. Ha ennek a legegyszerűbb 

megközelítését vesszük, tehát egyszerűen a direkt kapcsolatok erősségét vizsgáljuk (fok 

centralitás), akkor a legközpontibb szakkollégiumok a Rajk, TEK, Széchenyi, Bibó és, Heller. 

Óvatosan kell azonban bánnunk ezzel az eredménnyel, hiszen ezen kollégiumok közül a négy, 

Budapesti Corvinus Egyetemhez köthető kollégium rendkívül szoros kapcsolatot ápol 

egymással, azonban egymáson kívüli közvetlen kapcsolataik nagyon változékonyak.  

Ugyanakkor a BCE szakkollégiumainak centralitását erősíti48, hogy ők azok, akiknek a 

segítsége nélkül nagy mennyiségű információ csak hosszabb úton tudna eljutni a háló egyik 

pontjából a másikba (híd szerep), tehát az ő közreműködésük nélkül jelentősen gyengülne a 

                                                 
47 A kérdés kvantitatív elemzésére a p* módszer tűnik alkalmasnak, azonban kellő idő hiányában nem tudtuk a 
módszert alkalmazni. 
48 A BCE-s szakkollégiumokon túl a Szent Ignác is ilyen híd szerepet tölt be. 
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mozgalom információ közvetítő jellege. Természetesen ez az állítás azon a feltételezésen 

alapszik, hogy a közös kurzusok, konferenciák az információ-áramlás, a tanulás kitüntetetten 

fontos forrása, ami egyben azt is jelenti, hogy ezen csatornák szerepét csak kevéssé tudják 

kipótolni az össz-szakkollégiumi események, levelezőlista, stb. A kétféle lehetséges 

kommunikációs, tanulási csatorna relatív fontosságát az esettanulmányok vizsgálata során 

még meg kell vizsgálni. 

Ahhoz, hogy árnyaltabb képet kaphassunk érdemes egy másik centralitási megközelítést is 

alkalmazni, melynek lényege, hogy az a szereplő tekinthető centrálisnak, aki több más 

kollégiumot köt össze a háló többi részével (közöttiség centralitás). Ez alapján lényegesen 

más kép bontakozik ki előttünk; a legközpontibb kollégiumok: Eötvös Collegium, Szent 

Ignác, Grastyán, Eötvös Lóránd, Bolyai. Tehát ők azok a szakkollégiumok akiknek kritikus a 

szerepe a mozgalom összetartásában, az egymástól távolabb eső szereplők 

összekapcsolásában. Az összetartó funkciót még meghatározóbbá teszi, hogy a fenti 5 

kollégium közül a Szent Ignác, a Grastyán és az Eötvös Lóránd egyetlen összekötő 

kapocsként szolgálnak bizonyos szomszédjaik számára (cut-point), tehát ő nélkülük a 

mozgalommal való szoros, gyakori kapcsolatokból kiesne több másik kollégium is. 

Ha azzal a feltételezéssel élünk, hogy a mozgalom szempontjából azok a legközpontibb 

kollégiumok, akik a legközelebb vannak a többi kollégiumhoz, tehát akik a legkevesebb 

„lépésen” keresztül el tudják érni a többieket (közelség centralitás), akkor ismételten egy 

eltérő kép tárul fel előttünk. Ebből a szempontból a centrális kollégiumok: Eötvös Collegium, 

Szent Ignác, Bibó, Hatvani, Mathias. Ők azok a kollégiumok, akikhez a leghamarabb eljutnak 

az intézményes kapcsolatokon keresztül terjedő információk, hírek. 

Összességében kijelenthető, hogy nincs 1-2 kimagaslóan központi kollégium a 

mozgalomban; e helyett, a különböző szempontok alapján, 8-12 központi kollégium 

azonosítható. Továbbá, ezeket a centralitási eredményeket a korábbi hierarchikus 

klaszterezési és kohézív alcsoportokat kutató elemzéseinkkel összevetve látható, hogy 

nincsenek magukban álló centrális szakkollégiumok, ehelyett a centrális intézmények 

egymással szoros kapcsolatot ápolnak, az őket összekötő sűrű hálózatokon keresztül is 

centrálisak. 

Eddig láttunk 3-féle centralitási megközelítést és ennek megfelelően más-más centrális 

kollégiumokat; ők azok, akik valamilyen szempontból kiemelkednek a kapcsolati hálóban, ők 

azok, akik valószínűsíthetően integráló, befolyásoló szerepet töltenek be. Éppen ezért 

indokoltnak tűnik az egyes klasztereken belül leginkább ezeket a kollégiumokat kiválasztani, 
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hiszen így azokhoz a kollégiumokhoz kerülhetünk közelebb, amelyek a leginkább formálják a 

mozgalom arculatát.49 

 

7.5 Kapcsolatháló összegzés 

 

A szakkollégiumok egymással fenntartott kapcsolatait, egymással folytatott 

kommunikációját összességében kettősség jellemzi, egyrészről a kapcsolati háló perifériáján 

elhelyezkedők (kevés, vagy nulla kapcsolattal) alacsony aktivitása, a mozgalomhoz való 

gyenge kapcsolódása. Másrészről jellemzi a mozgalmat a központi kollégiumok erős 

kapcsolati aktivitása, a mozgalom formálásában meghatározó tevékenysége és a körülöttük, 

közöttük kialakuló kohézív alcsoportok dominanciája. Jóllehet e két végpont között 

találhatjuk a szemi-centrális kollégiumokat, akik gyenge szálakon keresztül, de kapcsolódnak 

a mozgalomhoz. Feltételezhetjük, hogy a kizárólag egy szakkollégiumhoz köthető, kevés 

(többnyire 1) közös tevékenység meglehetősen kevés lehetőséget biztosít az információ 

cserére, a mozgalom arculatának aktív formálására, ami alapján ezen kollégiumokat inkább a 

periférikus intézmények közé sorolhatjuk. 

A tanulási, információ-áramlási, befolyásolási lehetőségek a két csoport számára 

gyökeresen eltérőek. Feltételezhetjük, hogy a sűrű kapcsolati háló, a gyakori közös 

események sok lehetőséget biztosítanak az azonos érdekek megismerésére, a közös 

érdekképviselet lehetőségének felismerésére, az egymástól való tanulásra, a közös 

problémákra megoldások keresésére. Ebből logikusan következik, hogy a korábban 

megfogalmazott hipotézisünket, miszerint a mozgalmon belüli központi kollégiumok egyben 

a legaktívabb érdekérvényesítők, a legelkötelezettebb közéleti témákat formálók, kibővítsük. 

Feltételezhető, hogy ezen kollégiumok működését a sűrű kapcsolati háló, a rendszeres és 

kölcsönös tapasztalatcsere is támogatja, ezzel tovább növelve alkalmazkodási stratégiáik 

sikerességét. Ugyanakkor nem világos, hogy milyen irányban hatnak ezek a tényezők, melyik 

az okozó és melyik az okozat, könnyel lehetséges az is, hogy egy körkörös hatásmechanizmus 

formálja a hipotézisünkben megnyilvánuló jelenségcsoportot.  

 

 

 

 

                                                 
49 Természetesen a periférikusabb szakkollégiumok is sok érdekes információt hordozhatnak, a mozgalom egy 
más arcát tárhatják föl, ezért indokoltnak tűnik az esettanulmányok kiegyensúlyozott kiválasztása. 
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8. Konklúziók 

 

A dolgozat elején arra vállalkoztunk, hogy meghatározzuk a szakkollégiumi mozgalom 

legalapvetőbb tulajdonságait, továbbá hogy áttekintünk egy karakterisztikus folyamatot az 

érdekérvényesítéstől, forrásszerzéstől, a közéleti aktivitáson át a kommunikációs, tanulási 

folyamatokig. 

Az összegyűjtött „objektív” adatokra támaszkodva jellemeztük a mozgalmat, 

meghatároztunk különböző generációkat, melyeknek feltehetően erősen eltérő a karaktere, 

főbb tulajdonságaik (létszám, specializáció, anyagi háttér, külső aktivitás, stb.). Továbbá fény 

derült markáns Budapest-vidék különbségekre, – nem elválaszthatóan a generációk kérdésétől 

– ami általánosságban a budapesti szakkollégiumok stabilabb, aktívabb működését, 

intenzívebb külső kommunikációját jelenti. 

A magyarországi szakkollégiumok érdekérvényesítési, forrásszerzési viselkedését a 

nagyfokú aktivitás, az egyéni és közös érdekek intenzív képviselete, a lehetséges források 

keresése, kiaknázása jellemzi. Ezen tevékenységeket meghatározó változók áttekintése során 

az a kép bontakozott ki előttünk, hogy léteznek „érett” szakkollégiumok, akik stabil szervezeti 

hátterükkel, erős hagyományaikkal formálják a mozgalom arculatát, határozottan követik 

céljaikat. 

Úgy tűnik, hogy ugyanezek a szakkollégiumok azok, akik – a szakkollégiumok  egyik 

deklarált célkitűzésének megfelelően –  a legintenzívebben törekszenek a közéleti témák 

formálására, a tágabb környezetük befolyásolására. Így tovább erősödött, és részletesebbé vált 

ezen központi jelentőségű szakkollégiumokról kialakított képünk. 

A mozgalom strukturális jellemzőit két megközelítésben is tárgyaltuk, egyrészről a 

korábbi elemzések meghatározó változói alapján, másrészről a szakkollégiumokat jellemző 

kapcsolati hálón keresztül. A két megközelítés, nem meglepő módon, eltérő struktúrát, eltérő 

csoportokat fedett fel. Ugyanakkor világossá vált, hogy a mozgalom nagyfokú heterogenitása 

mellett lehetséges számos hasonló kollégiumot azonosítani; továbbá a szakkollégiumok 

legnagyobb részét összefűző kapcsolatok rendszere (közös kurzusok, konferenciák, stb.) egy 

egységes szakkollégiumi mozgalom létére, ennek élő és működő voltára mutat rá. 

Ezen kapcsolati hálózatok részletes elemzésével betekintést nyerhettünk az egymástól 

való tanulás lehetséges útjaiba, az információáramlás fontosabb csatornáiba. Ismételten 

kiemelkedtek azok a kollégiumok, akik már korábban is meghatározónak tűntek, akikről már 
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is korábban feltételeztük, hogy a mozgalom arculatát a legnagyobb mértékben 

meghatározzák. 

Az elvégzett elemzéseken, logikai érveléseken keresztül kaptunk egy vázlatos képet a 

magyarországi szakkollégiumok jelenlegi állapotáról, viszonyairól. Jóllehet megmutatkoztak 

a kvantitatív elemzés korlátjai, sok esetben csak a jelenségek felszínét tudtuk érinteni. Ez 

azonban teljes mértékben megfelelő eredmény egy olyan, korábban még nem kutatott 

jelenségkör esetében, amely erős heterogenitást mutat. Megteremtettük a biztos alapot egy 

árnyaltabb elemzéshez, amely a számok nyelvén elmondott történetünket kiegészíti, 

teljesebbé teszi. 
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III. Rész: Esettanulmányok 
 

 

1. Módszertani kérdések, a kiválasztott esettanulmányok 

 

Eddig a mozgalom átfogó elemzését végeztük el, túlnyomó részt kvantitatív módszerek 

segítségével. Így meghatároztuk a mozgalom legalapvetőbb jellemvonásait; azonosítottunk 

számos intuitíve is adódó összefüggést, ugyanakkor több érdekes, nem annyira magától 

értetődő jelenségre is rátaláltunk. A tanulmány elején felvázolt általános és specifikus 

kérdéseinken túl az eddig felvetett hipotéziseket is tesztelni fogjuk az esettanulmányok 

kifejtése során. Ezen hipotézisek közül a legfontosabbak:  

 

− A tanulási, tapasztalat átadási mechanizmusok alapvető fontosságúak, az adott 

szakkollégium külső és belső működésére döntő befolyást gyakorolnak. 

Ugyanakkor valószínűsíthető, hogy több szakkollégiumban is problémát jelent a 

tudás, tapasztalatok átadása, akár szervezeti kultúra szintjén, akár a konkrét 

események dokumentálása szintjén. 

− Jellemző szakkollégiumi életpálya valószínűsíthető, a fiatalabb kollégiumok 

többnyire specializáltak, azonban az intézmény működésének stabilizálódásával, a 

tapasztalatok fölhalmozódásával egyre nyitottabbá válnak, már képesek a nagyobb 

sokszínűségből eredő problémák kezelésére és előnyök kihasználására. 

− Azonosíthatók ’érett’ szakkollégiumok, akikre leginkább jellemzőek a 

szakkollégiumi chartában lefektetett elvek, tulajdonságok, továbbá ők azok, akik a 

külvilággal és a mozgalommal is a legaktívabb kapcsolatokat tartják fent. 

− A szakkollégium tagságát alkotó hallgatók egyetemi szakjának, 

tudományterületének jelentős hatása van a szakkollégium külső (és talán belső) 

működésére. 

− A szakkollégium forrásoldali önállósága teremti meg a lehetőséget az aktívabb 

közéleti szerepvállalásra, a tényleges önkormányzatiság megvalósítására. 

− A szakkollégiumok közötti páronkénti kapcsolatok (közös kurzusok, konferenciák, 

tapasztalatcsere, stb.) fontos lehetőséget teremtenek az egymástól való tanulásra, a 

mozgalom erősítésére, közös érdekképviseletre. Ezen kapcsolatok létrejöttét, 

fennmaradását meghatározza a közös szakmai, tudományos háttér. 
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− Az össz-szakkollégiumi mozgalom közös rendezvényei tovább erősítik a 

szakkollégiumok közötti kapcsolatokat, a ’mozgalom-hangulat’ megteremtésében 

meghatározó a szerepük. 

− A szakkollégiumok érdekérvényesítési lépéseit gyakran megelőzi a 

szakkollégiumok közötti egyeztetés, az álláspontok közelítése; törekszenek a közös, 

egységes fellépésre. 

 

A felmerült kérdések, hipotézisek alapján logikusan merül föl bennünk az a kérdés, hogy 

az esettanulmányok részletes elemzése szolgálhat-e egyáltalán megfelelő módszertani alapot 

céljaink eléréséhez, hiszen az esettanulmány inkább az egyediség megragadására hivatott, 

mint érvényes induktív következtetések levonására (Falus, 2000; Yin, 2003). 

Ezekből következik, hogy a továbbiakban kettős célt fogunk követni: egyrészről 

törekszünk az egyes esettanulmányok egyediségének, sajátosságainak megragadására, hiszen 

az esettanulmánynak, mint módszernek ez az erőssége. Másrészről törekszünk általános 

következtetések levonására is, a mozgalom egészére érvényes induktív állítások 

megfogalmazására. Ehhez egyrészről az esettanulmányok kifejtésének, feltárásának a 

viszonylagos standardizáltságára van szükségünk az összehasonlíthatóság érdekében, 

másrészről az esettanulmányokat úgy ajánlatos kiválasztanunk, hogy azok minél ’jobb’ 

közelítését adják a teljes mozgalomnak. 

Nyilvánvaló konfliktus húzódik meg a két célunk között, hiszen az egyediség 

megragadása és az összehasonlíthatóság ellentétes fókuszpontokat követel meg, mi mégis 

kísérletet teszünk a különböző célok szimultán elérésére. 

Kérdéseinknek és céljainknak megfelelően kiindulási pontként a szakkollégiumi 

mozgalmon belül feltárt klasztereket választottuk, ahogy erre már korábban is utaltunk. Mivel 

így a kérdőíves adatgyűjtés eredményeire támaszkodunk, ezért ismételten fel kell vetnünk a 

korábbi reprezentativitási problémákat. Ugyanis az azonosított 46 Magyarországon működő 

szakkollégiumból 40 adatait tudtuk csak begyűjteni, ami jóllehet a sokaság 87%-át lefedi 

mégsem elégíti ki a reprezentatív minta definícióját. Mint azt korábban már megjegyeztük, 

valószínűsíthető, hogy a válaszadás megtagadása szisztematikus tényezőket rejt maga mögött: 

feltehetően azok a szakkollégiumok maradtak ki a mintából, akik vagy kevéssé érdeklődnek a 

mozgalom iránt, vagy nagyon a mozgalom perifériáján találhatóak, vagy működésük 

rendszertelen vagy esetleg ezen jellemzők kombinációja egyszerre. Ezen problémák 

következtében a klaszterezés eredményeit is bizonyos fenntartásokkal kell kezelnünk, 
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amellett, hogy a szerzők meggyőződése, hogy a szisztematikus torzítások figyelembevétele 

mellett50 lehetséges az egész mozgalomra jellemző általános állítások megfogalmazása. 

Ugyanakkor a klaszterezés alapjául szolgáló változók kiválasztásakor megkötötték a 

kezünket módszertani korlátok és annak az igénye, hogy minél inkább objektív, kemény 

változókat használjunk fel a csoportképzéshez. Tehát az ezen változók alapján kialakított 

csoportok egyoldalú megközelítés eredményei, jóllehet ezt a megközelítést konzekvensen 

képviselik. Következésképpen az esettanulmányok kiválasztását újabb szempontok 

bevonásával kell tökéletesítenünk. Ezt praktikusan úgy oldottuk meg, hogy a klasztereken 

belül a korábban figyelmen kívül hagyott, de fontosnak ítélt szempontok alapján választottunk 

konkrét esettanulmányt; szem előtt tartva, hogy az esettanulmányok végső listája a lehető 

legjobban lefedje az összes felmerülő tulajdonság-változatot. A felhasznált újabb szempontok: 

 

− az esettanulmányok között legyen a sokasággal körülbelül megegyező arányú 

budapesti és vidéki szakkollégium,  

− a legfontosabb vidéki egyetemi városok mindegyikében legyen 

esettanulmányunk, 

− legyen megfelelő arányban egyházi és világi szakkollégium is az 

esettanulmányaink között (lehetőleg katolikus és protestáns is), 

− minden fontosabb tudományterületről legalább egy szakkollégiumot válasszunk, 

− a mozgalomban betöltött szerepük alapján befolyásos és periférikus kollégiumok 

is kerüljenek ezen szűkebb mintánkba51, 

− legvégül pedig praktikus szempontokat is kénytelenek voltunk figyelembe venni, 

hiszen a kérdőíves felmérés adatgyűjtési problémái már óvatosságra intettek 

minket. 

 

 

                                                 
50 A torzítások kezelésének legkézenfekvőbb módja, hogy az elérhető információk alapján megkeressük a 
kimaradt kollégiumokhoz hasonló, de a mintában szereplő szakkollégiumokat és az ő eredményeiket nagyobb 
súllyal vesszük figyelembe. Az interneten fellelhető adatok és az össz-szakkollégiumi események szervezőivel 
folytatott informális beszélgetések alapján alakítottuk ki a nem válaszoló kollégiumokra vonatkozó, a 
főszövegben fellelhető hipotéziseinket. Amennyiben ezt megnyugtató valószínűséggel elfogadjuk akkor a minta 
reprezentativitásának problémáját azzal oldhatjuk meg, hogy a mozgalmat alkotó kollégiumok legjellemzőbb 
típusaira, legjellemzőbb problémáira ezen minta alapján is megfogalmazhatunk következtetéseket, csupán a 
jelenségek mozgalmon belüli súlyának kérdéskörét kell hozzávetőlegesen korrigálni a végkövetkeztetések 
megfogalmazásakor. 
51 A periférikus kollégiumok a nem válaszoló kollégiumok problémájának kezelése miatt különös fontossággal 
bír, jóllehet erős volt a kísértés, hogy a nagy befolyású kollégiumokra koncentráljunk, hiszen ők azok, akik a 
mozgalom egészének arculatát a leginkább meghatározzák. 
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Külön problémát jelentett a klaszterekbe nem sorolható szakkollégiumok helyzete, hiszen 

főszabály szerint őket ki kellett hagynunk a mintavétel ezen második köréből, hiszen nem 

illettek bele a kialakított koncepcióba. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy pont egyediségük miatt 

szolgálhatnak számos érdekes adalékkal a szakkollégiumi típusú intézmények működéséről, 

továbbá nem szabad elfelejtenünk, hogy kivétel nélkül jelentős mozgalmon belüli aktivitású 

kollégiumokról van szó (arról nem is beszélve, hogy az Eötvös József Collegium hihetetlen 

hagyományaival, modell értékű felépítésével, és jelentős belső heterogenitásával a mozgalom 

egyik legkarakteresebb szereplője).52 

A fenti szempontok, hipotézisek, problémák összjátékából született meg annak a 11 

esettanulmány szakkollégiumnak a  listája, melyeket részletesebb elemzés alá vetettünk: 

 

− Bercsényi Építész Szakkollégium 

− Bibó István Szakkollégium 

− Bolyai  Kollégium 

− Eötvös Collegium 

− Erasmus Kollégium 

− Hatvani István Szakkollégiuma 

− Kerényi Károly Szakkollégium 

− Korányi Frigyes Szakkollégium 

− Magyary Zoltán Szakkollégium 

− Rajk László Szakkollégium 

− Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium  

 

Az esettanulmányok legfontosabb tulajdonságait a  11-12 táblázatok foglalják össze. 
 

  

Bp-i szakk. 

aránya 

Átl. lét- 

szám 

Generációk Egyházi 

szakk. 

aránya 

Max spec-

max nyitott 

Látha-

tatlan 

Átl. 

Mozg-i 

aktivitás 

Átl. 

Fluk-

tuáció 

70-

89 

90-

00 

01-

03 04-05 

Teljes minta 60% 50,2 fő 7 db 15 db 14 db 2 db 12,5% 35%-25% 10% 50 29,9% 

Esettanulmányok 72% 65,9 fő 4 db 5 db 2 db 0 db 9,1% 27%-18% 9,1% 82 25,2% 

11. Táblázat: Teljes minta (40 szakkollégium) és esettanulmányok (15 szakkollégium) összehasonlítása néhány 

fontos jellemző alapján, 2007 januári adatoki adatok alapján 

                                                 
52 Az outlier szakkollégiumok esettanulmányként való választásánál mutatkozik meg talán a legtisztábban az 
általánosítás és egyediség megragadása között feszülő ellentét. Kitűzött céljainknak megfelelően itt is 
igyekeztünk mérsékelt, mindkét szempontot érvényesítő megoldást találni. 



Fazekas Mihály – Sik Domonkos  Szakkollégiumi mozgalom 

 59 

 

 

12. Táblázat: Esettanulmány szakkollégiumok és legfontosabb tulajdonságaik, 2007 januári adatoki adatok 

alapján 

 

Egy-egy esettanulmány feltárásához egy interjút és a szakkollégium írásos anyagait 

(évkönyvek, bemutatkozó szövegek, internetes anyagok, stb.) használtuk fel. Az interjút 

minden esetben az adott szakkollégium olyan idősebb tagjával készítettük, aki volt vagy 

jelenleg is vezető tisztségviselő; azt feltételezve, hogy a kiválasztott személy nagy és 

megbízható rálátással rendelkezik a kollégium működésének egészére. Nyilvánvalóan 

felmerül annak a kérdése, hogy mennyire kaptunk így esetleges, torzított információkat az 
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esettanulmány szakkollégiumról; hiszen csupán egyetlen ember véleményét hallgattuk meg és 

feltételezhető, hogy a legtöbb kollégium jelentős belső heterogenitású. Ez a belső 

heterogenitás azonban kevéssé jelentett zavaró tényezőt számunkra, mivel a hipotéziseinkből 

következően elsősorban olyan kérdésekre fókuszáltunk, amelyek feltételezhetően ’objektíven’ 

megítélhetőek, amelyekről valószínűsíthetően konszenzus van a tagok között (pl.: belső 

szankciók működése, bizottságok munkamegosztása, végzettek finanszírozásba való 

bevonása, stb.). Természetesen nem bízhatunk teljesen az interjúalanyok objektivitásában, 

ezért egészítettük ki az interjúk következtetéseit a kollégium írásos anyagainak elemzésével 

is. (Az interjú vázlatát az 5. Mellékletben találhatja az olvasó.) 

Az egyes esettanulmányok kifejtése során a szakkollégium rövid történetével, leírásával 

kezdjük, majd a kollégium belső működésének jellemzése következik. Ezután térünk rá a 

kutatási kérdések, hipotézisek elemzésére: érdekérvényesítés, forrásszerzés, közéleti aktivitás 

és szakkollégiumok közötti kapcsolatok sorrendben. Legvégül pedig az adott esettanulmányra 

vonatkozó következtetéseinket fogalmazzuk meg. 

 

 

2. Esettanulmányok leírása 

 

2.1. Bercsényi Építész Szakkollégium 

 

2.1.1. A kollégiumról 

A Bercsényi szakkollégium a BME építész szakkollégiuma. 1996-ban alakult, kezdetben 

lakórésszel is rendelkezett, amit fokozatosan elvesztett. Ma láthatatlan kollégiumként 

működik. Kezdetben pusztán a BME építész karáról vettek fel tagokat, de az utóbbi 3 évben 

egyéb építész képzésben résztvevő, iparművész és szociológia szakos hallgatókat is 

felvesznek. A kollégium tevékenysége – elsősorban a szakma sajátos jellegéből kifolyólag – 

főként tervezési pályázatokban, illetve ehhez kapcsolódó projektekben való részvételben 

nyilvánul meg. Ezen túlmenően gyakoriak a tanulmányutak, melyek során híres épületeket 

látogatnak meg a kollégisták és adott esetben annak építészével is beszélgetnek az épületről. 

A csoportos rendezvények mellett megemlítendő, hogy sok kollégista egyedül is végez 

valamilyen szakmai-tudományos munkát (pl. tervezés, szakfordítás stb.). Vagyis úgy tűnik, 

hogy a kollégium nem tekinthető tipikus szakkollégiumnak. Profilját a klasszikus 

szakkollégiumi tevékenységek helyett egy céltudatos, a kollégisták igényeihez szorosan 
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igazodó jelleg határozza meg. Nem midig volt ez így: a kollégium alapítóinak tervei szerint 

elsősorban előadásokra és kurzusokra épült volna a tevékenység. Azonban erre nem 

biztosított keretet az egyetem, ezért aztán független intézményként saját terveik 

kidolgozásához láttak hozzá a kollégisták.  

  A kollégium szervezeti felépítése az alapítvány köré szerveződik. Nincsen sem DB, 

sem egyéb szervezeti egység, ehelyett a kuratórium tölti be ezeket a szerepeket, ami félévente 

1-2 alkalommal ülésezik. A kuratórium elnöke a mindenkori igazgató. A kuratóriumot három 

szakkollégista és négy külsős tag alkotja (ez utóbbiak a kezdetek óta kuratóriumi tagok, 

ilyenformán a folytonosság és a tapasztalat-megőrzés fontos médiumai). A szakkollégista 

tagokat a közgyűlés választja. A kuratórium hozza nemcsak a hétköznapi döntéseket, de a 

hosszú távú stratégiai kérdésekben, az arculat meghatározásában is fontos szerepet játszik. Ez 

utóbbi kérdésben a döntő szerepet mégis a kollégiumi közgyűlés játssza. A két testület 

munkamegosztását jól szemlélteti, hogy a közgyűlés feladata előterjeszteni a rendezvény 

javaslatokat és a kuratórium feladata ennek megszervezése. 

A kollégium egyik legfontosabb jellemzője, hogy minden munkát amit csak lehet közösen 

végeznek. Ez a sajátosság elsősorban az építész szakma jellegéből fakad: ahogy 

beszélgetőtársunk elmondta, minthogy a tényleges építészi munka is mindig csapatban 

történik, úgy ezt a szemléletet nagyon fontos a szakkollégiumban is elsajátítani. Ugyanakkor 

fontos következménye, hogy csakis abban az esetben működik, ha mindenki egyaránt nagy 

erőfeszítéseket tesz a közös cél érdekében. Beszélgetőtársunk elmondása szerint ez a 

legritkább esetben sem szokott probléma lenni, a szakkollégisták aktívan és nagy erőkkel 

vesznek részt a szakkollégium tevékenységében. Ez a szakmailag motivált sajátosság 

nagymértékben kihat a kollégiumi nyilvánosságra is, vagyis arra a módra, ahogy a belső 

ügyeket megvitatják a kollégisták. 

A kollégium meglehetősen lazán szervezett, nem kötik hosszú hagyományok és a 

meglévőket is minden további nélkül revideálják a tagok. Ebből fakadóan a kollégium 

arculata mindig az aktuális tagok érdeklődését tükrözi (vö. a közgyűlés már említett 

szerepével). Ennek szimbolikus kifejeződése az SZMSZ átalakítása, amit az újabb és újabb 

generációk saját terveiknek megfelelően alakítanak át. Így nagyon élővé válik a tagok 

szabályzattal való a kapcsolata. Az SZMSZ folytonos deliberatív kontroll alatt áll és ezért 

nagy legitimitású.  

Az SZMSZ-változtatás tendenciája megfelel a kollégiumi arculat alakulásának. A kezdeti, 

szűken értelmezett szakmai jelleget, sokkal inkább egy autonóm szakmai-szellemi műhely 

jelleg váltja fel. Ez megjelenik többek között a felvételi-eljárásban. Míg az induláskor 
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akadémiaibb volt a felvételi (tanulmányi átlag, ajánlások számítottak), addig mostanra a 

diákok arculatát fejezi ki. Egy a szakkollégistákkal közösen kitöltött tesztből, annak 

megvitatásából, továbbá egy szigorúan szakmai részből (tervezési feladatok) áll. 

Beszélgetőpartnerünk elmondása szerint a döntő ebben a három lépésben a beszélgetés. 

Ebben egyenlő félként vesznek részt a felvételizők és a tagok, ugyanis a felvételi bizottságon 

kívül a tagság is csak kitöltésekor ismeri meg a tesztet. Nagyon magas fokon fejeződik ki 

ebben az aktusban a kollégium deliberatív jellege, különösen ha a felvételi eljárás dialógus 

formájára gondolunk. 

Ez alapján jogosan merül fel bennünk a kérdés, hogy vajon inkább deficit, vagy pedig 

inkább előny-e az, hogy a különböző generációk mindig saját arcukra formálják a 

kollégiumot? Hiszen a hagyományok meglétét és továbbadását a legtöbb kollégiumnál mint 

az érettség egy fontos tényezőjét és a fennmaradás biztosítékaként írtuk le. Ugyanakkor a 

hagyományok hiánya, amennyiben azt jelenti, hogy minden generáció teljesen saját arcára 

formálja az intézményt azt is jelentheti, hogy ezzel teljes mértékben azonosul vele, ami 

viszont a tradíciókba ágyazott kollégiumoknál nagyobb aktivitáshoz és önállósághoz vezethet. 

A Bercsényi esetében a pozitív és a negatív következmények egyaránt felmerülnek. 

Beszélgetőtársunk elmondása szerint 2002 körül történt egy nagy szakadás a kollégium 

történetében. Míg az első és második generáció között folytonos volt az átmenet, addig 2002-

ben úgy jött ki a lépés, hogy szinte egyszerre távozott egy egész generáció. Ez egyfelől 

számos nehézséget teremtett, másfelől számos lehetőséget is: a kollégiumot gyakorlatilag 

teljesen újra lehetett és kellett definiálni (ennek az átalakulásnak a jellemzőit ismertettük 

korábban). Ugyanakkor ez a tapasztalat a most leköszönő-félben lévő elnök számára, ahhoz a 

konklúzióhoz vezetett, hogy nem éri meg az újradefiniálás lehetőségéért az esetleges 

megszűnés kockázatát vállalni. Éppen ezért sokkal tudatosabban áll a generációk közti 

folytonosság kérdéséhez: igyekszik a kapcsolatot megtartani a távozó kollégistákkal, továbbá 

felmerült az ötlet, hogy a szakkollégiumnak egy állandó nem csak diákokból álló vezető 

testületre is szüksége lenne. A létbiztonsághoz vezető lépést még akkor is fontosnak tartja 

beszélgetőpartnerünk, ha az egyúttal óhatatlanul a korábban említett autonómia és deliberatív 

jelleg csökkenésével jár is együtt. 

A kollégium nemcsak múltjával szemben, de az egyetemmel szemben is nagyfokú 

autonómiát „élvez”. Kezdetben meglévő helységeit fokozatosan vette vissza az egyetem, mára 

csak egy irodahelységet hagyva meg a kollégistáknak. Beszélgetőpartnerünk szerint ennek 

elsősorban az az oka, hogy a BME meglehetősen mostohán bánik szakkollégiumaival. Más 

egyetemeknél kisebb mértékben szerepel stratégiai céljai között a szakkollégiumok 
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támogatása, aminek feltehetően a tudományegyetemektől eltérő jellege lehet az oka. Míg a 

tudományegyetemek általában kiemelten fontos feladatuknak érzik az elitképzést, addig a 

műszaki egyetem erre kisebb hangsúlyt fektet. 

  

2.1.2. Forrásszerzési aktivitás 

A kollégium költségvetése teljesen független az egyetemtől, fenntartását kizárólag az 

alapítványa segítségével megnyert pályázatokból finanszírozza. Mint említettük, kezdetben az 

alapítók még egy hagyományosabb szakkollégiumi keretben gondolkodtak, vagyis órákra és 

konzultációkra szerették volna alapozni a kollégium profilját. Azonban ehhez az egyetem már 

az alakuláskor sem nyújtott támogatást, így alakulásától önfenntartásra ítéltetett a kollégium. 

Az önálló forrásszerzés, a pályázati gyakorlat tehát láthatólag megalakulása óta jelen van a 

kollégium életében, ami fokozatos tökéletesedésen ment keresztül, ahogy gyűltek a 

tapasztalatok. A tapasztalatok átadásán túl, nagy segítséget nyújtanak a volt szakkollégisták 

abban is, hogy pályázati lehetőségekre felhívják a figyelmet, vagy kapcsolataikkal segítenek. 

A régóta tartó pályázási gyakorlat során hosszútávú pályázati kapcsolatot is kialakított a 

kollégium: a Nemzeti Kulturális Alap, rendszeresen támogatja őket, mint a jövő építész-

generációját. Emellett a piaci szektor felé is próbál nyitni a kollégium, azonban ez az 

építészirodák közti nagy verseny miatt kevésbé sikeres. 

A pályázatokat maguk a kollégisták készítik, azonban a tervezett vezetői testület 

létrehozásával többek között ezt a gyakorlatot is megpróbálják megváltoztatni a 

kollégiumban. Ugyanis a pályázással járó többlet teendők nagyon sok energiát vonnak el a 

szorosabban vett szakmai munkától. 

 

2.1.3. Érdekképviselet, közéleti szerepvállalás 

A kollégium saját érdekképviseletét, az egyetemmel való nem túl közeli kapcsolata 

ellenére igyekszik önmaga ellátni. Ennek keretében tavaly az újonnan megválasztott dékánt 

meghívták magukhoz egy beszélgetésre, hogy megtudják, hogyan képzeli el a szakkollégium 

szerepét, jövőjét. A dékán a kérdésekre visszafogottan válaszolt, vagyis ő sem tervezi 

megszakítani a műszaki szakkollégiumokkal szembeni egyetemi magatartás hagyományát. A 

szakkollégiumokat az egyetemi szabályzatban nem sorolják külön kategóriában, hanem mint 

öntevékeny csoportot ismerik csak el és ennek megfelelő támogatásban részesítik. A helyzet 

megváltoztatását elősegítendő a kollégium igyekszik szorosabb kapcsolatot kialakítani a 

hallgatói érdekképviselettel, de ez a folyamat lassan halad. 
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Azonban nem pusztán saját ügyében, hanem közéleti kérdésekben is megnyilvánul időről-

időre a kollégium. Ezek rendszerint – szakmájukból kifolyólag – városépítészeti kérdések. 

Egy nevezetes eset a Nemzeti Színház építése körüli vitákban való részvétel. A szakkollégium 

egy nagy nyilvánosságot kapó szakmai fórumot szervezett, ahol pro és kontra érvek egyaránt 

elhangzottak a beruházással kapcsolatban. Ez a magatartás tovább erősíti bennünk a képet, 

hogy fiatal kora és láthatatlan kollégium jellegének ellenére magas autonómiájából fakadóan 

egy kifejezetten aktív, jól működő szakkollégiumnak tekinthető a Bercsényi. 

  

2.1.4. Kapcsolat más kollégiumokkal 

A kollégium szoros kapcsolatokat ápol a TEK-kel, akikkel közösen tervezik lakhatási 

problémáikat megoldani. Együttműködésük három pilléren nyugszik: jól megérti egymást, 

közös céljaik vannak és kiegészíti egymást a szakmai profiljuk. Gyakran járnak át egymáshoz 

előadást tartani, de igazán egy közös projekt hozta őket közel egymáshoz. Ez a projekt a 

Király utca 40. alatt található ház megmentését tűzte ki maga elé. Az ingatlant az 

önkormányzat le szerette volna bontani, azonban civil nyomásra ettől végül elállt. A TEK és a 

Bercsényi közösen dolgozott ki komplex (építészeti és gazdasági) rehabilitációs tervet, 

melynek realizálása jelenleg is folyamatban van. A tervnek része, hogy a két kollégium közös 

épületévé fejlesztik, továbbá a földszinten vendéglátóhelyet terveztek nyitni, melynek 

üzemeltetését a kollégisták vállalnák, ezzel biztosítva önfenntartásukat. Jól látható, hogy a 

kollégium nagyfokú autonómiája, egyúttal életképességgel is párosul. A diákok az egyetemtől 

teljesen függetlenek lévén a maguk urai és az ebből fakadó lehetőséggel akarnak és tudnak is 

élni.  

A kollégium egyik legfontosabb szakmai partnere a pécsi építész szakos hallgatókkal 

alakult ki (akik jelenleg terveznek szakkollégiumot alapítani). Minden évben megrendezésre 

kerül az összművészeti Ifigéniusz találkozó és ennek szervezésében közösen vesznek részt. 

Ezen túlmenően közös kirándulásokat is tartanak és egyéb informális kapcsolatokat is 

ápolnak.  

További fontos együttműködés a BME szakkollégiumai között kialakult hálózat. A BME 

szakkollégiumai nagyon erős kapcsolatokat ápolnak, közös levelezőlistát üzemeltetnek és 

rendszeresen vesznek részt egymás rendezvényein. Mindez elsősorban abból fakad, hogy az 

egyetemtől szemben hasonlóan sanyarú bánásmódban részesülnek és ez összekovácsolja őket. 

Még akkor is, ha mindeddig nem sikerült közösen fellépniük a saját érdeküket képviselve. 

Megemlítendő emellett, hogy a kollégium gyakran vesz részt illetve szervez különféle 

szakmai workshopokat (ezek gyakran nemzetköriek). Legutóbb egy több száz résztvevős 
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workshop házigazdái voltak, amikor az Európai építészhallgatók Szövetségének 

vándorgyűlése Budapesten  került megrendezésre.  

 

Összefoglalásként elmondható, hogy a Bercsényi fiatal kora ellenére az érett szakkollégiumok 

legtöbb tulajdonságával rendelkezik. Teljes anyagi autonómiája és deliberatív döntéshozatali 

gyakorlata, széleskörű kapcsolathálózati beágyazottsága és közéleti kérdésekben való 

szerepvállalása egyaránt ezt mutatják. Nagy kérdés, hogy amennyiben a kollégium egyik 

alappillérének számító tökéletes belső autonómia megszűnik, egy esetleges vezetői testület 

kialakulásával, miként változik ez az összkép. 

 

2.2. Bibó István  Szakkollégium 

 

2.2.1. A kollégium 

A Bibó a szakkollégiumi mozgalom egyik legkarakteresebb, legidősebb tagja és talán a 

legvitatottabb, legproblémásabb múlt is. A kollégium 1983-as alapítását követően53 aktív 

részese volt a politikai életnek, a rendszerváltásnak, különösen mert a Fidesz alapító tagjai 

döntő részt bibósok voltak. Azonban a 90-es évek elejétől megszűnt az erős politikai, közéleti 

irányultság, helyette a szakmai fejlődés - főleg jogi, politológiai - került előtérbe. Ez az 

irányvonal váltás lezajlott az összes magyar szakkollégiumban, mégis a Bibóban járt a 

legalapvetőbb hatással a kollégium erős átpolitizáltsága miatt. 

A Bibóra karakterét, működését meghatározza egyrészről a közel 25 éves múlt, másrészről 

az alulról szerveződés, diák-önkormányzatiság, harmadrészről a társadalomtudományi 

(jogász, politológus) tagság. Ezen jellemzők alapján egy stabilan működő, stabil anyagi 

hátterű, kifelé és befelé aktív szakkollégiumot tételezhetünk fel. A későbbiekben látni fogjuk, 

hogy legtöbb várakozásunk helyes volt. 

A tagok személyiségének fejlesztésén, a közösségi életen túl a szakmai munka jelenti a 

Bibó legfontosabb tevékenységét. Ennek legfontosabb célja, hogy a szakkollégisták számára a 

jog és politológia területein plusz ismeretek elsajátítását tegye lehetővé, segítse a megfelelő 

specializációs terület megtalálását és az abban való elmélyülést. Ezek mellett korlátozott 

mértékben (évente 2-3 kurzus) megtalálhatóak más tudományterületekkel foglalkozó, illetve 

kötetlenebb közéleti kurzusok is (lásd részletesebben: http://bibo.elte.hu/). Ezek alapján 

kijelenthető, hogy a tagság tudományos, egyetemi hátterével döntően megegyezik a 

                                                 
53 A Bibó közvetlen elődje az 1977-ben, a Budaörsi kollégiumban alapított jogász szakkollégium. Erről 
részletesebben: Pünkösti, 2006, 3. fejezet. 
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szakkollégium szakmai profilja, az interdiszciplinaritás, az eltérő tudományterületek 

megismerése csak korlátozottan valósul meg. Ez ellentétben áll a korábban kialakított 

hipotézisünkkel, hiszen a Bibóra a nagy hagyományai, múltja ellenére sem jellemző erősen az 

interdiszciplinaritás. 

A Bibó szakmai munkájára alapvetően a kurzus-jellegű oktatás a jellemző, tehát ritka a 

kutatókurzus (évente maximum 1 db), kutatásban való részvétel. Ennek legfőbb oka a 

jogtudomány jellegében keresendő, továbbá a kollégium viszonylagos konzervatív szakmai 

megközelítésében. 

A kollégium működtetése, a stratégiai kérdések meghozatala elsősorban a diákság feladata, 

amellett, hogy az igazgató és bizonyos szakmai kérdésekben a szakkollégiumban oktató 

tanárok, nevelőtanárok is állást foglalnak, döntést hoznak. Következésképpen a diáktagok 

jelentős energiákat fektetnek tisztségviselésbe, a kollégium ügyeinek vitelébe, amellett, hogy 

a szakmai munka és a közösségi élet is kiterjedt elfoglaltságot jelent. Így nem meglepő, hogy 

a bibós szakkollégisták körében erős összetartozás-tudat, „bibós identitás” alakult ki, ami 

leginkább az érett szakkollégiumok tagságára jellemző. 

 

2.2.2. A kollégium belső működésének néhány fontos jellemzője 

A Bibó működtetéséhez, a diákok önigazgatásához természetesen elengedhetetlen a 

differenciált szervezeti felépítés, a specializált belső intézmények. Ezek kialakításához 

megfelelő hátteret biztosít a nagy múlt és a jogászi, társadalomtudományi szemlélet. 

Az önkormányzatiság legfontosabb szerve a Közgyűlés, ahol a tagok megválasztják a 

tisztségviselőket, az egész kollégiumot érintő legfontosabb kérdésekről (pl.: SzMSz 

módosítás, Bibó-napok lebonyolítása, külsős hallgatók bevonása egy adott műhely 

munkájába) döntenek és a kollégium ügyeinek ellenőrzését, kontrollját látják el. Azonban 

problémás, hogy a félévente átlagosan 3 alkalommal összehívott Közgyűlésekre a tagság 

jelentős része nem jön el, így többször a határozatképesség is veszélybe kerül.54 Ezen kívül a 

tisztségekért folyó verseny is viszonylagosan gyengült az elmúlt években, jóllehet még 

mindig általános, hogy 1 adott feladatra 2-en, 3-an jelentkeznek. 

Mindezek jól mutatják azt az általános, más szakkollégiumoknál is megtalálható, 

problémát, hogy nehéz a tagokat a kollégium közügyeibe bevonni, különösen a nem 

bentlakókat. Ez, többek között, az egyetemi diákság egyre sokrétűbb, leterheltebb életére 

vezethető vissza; ami azt is jelenti, hogy sok tag elsősorban a szakmai fejlődést várja a 

                                                 
54 A határozatképességhez a tagság felének kell jelen lennie. 
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kollégiumtól, de nem kíván a szervezésben, működtetésben részt vállalni. Ezen kívül a Bibó 

(és több más szakkollégium) belső működésében érzékelhető zavarokat okoznak a mind 

gyakoribb külföldi tanulmányok, melyek leginkább a kollégium működtetésében 

kulcsfontosságú 3-ad, 4-ed éves hallgatókat érintik. 

A Bibó operatív vezető szerve a Választmány, amely összefogja a különböző stábok 

(szakmai, pénzügyi, közösségi, kommunikációs) munkáját is. Működését nagyban 

meghatározza a Választmányi Elnök személyisége, stílusa, azonban általános törekvés az 

ülések minél jobb strukturálása a hatékony, gördülékeny lefolyás érdekében, továbbá a tagság 

minél szélesebb körű bevonása a leterheltség megosztása érdekében.55 A Választmány mellett 

rendszeresen összeülnek az egyes stábok is, melyek tervező, szervező feladatokat látnak el, 

továbbá ötleteket vetnek fel. 

Az igazgató szerepe kiemelt a szakkollégiumban, mert több alapvető kompetencia is őt 

illeti, mint például a pénzügyek intézése, az SzMSz módosítások jóváhagyása, a kollégium 

külső képviselete, stb. Azonban a hivatalos hatáskör sok esetben nem fedi a valós 

folyamatokat, hiszen például az SzMSz módosításokat is a Közgyűlés fogadja el, amit az 

igazgató mindig jóváhagy. Ugyanakkor több esetben a hatáskörénél nagyobb befolyással tud 

lenni a kollégium életére tekintélyén, a hagyományok ismeretén keresztül. 

A szakkollégium működése szempontjából alapvető a Felvételi Bizottság (FEB), amely az 

igazgatóval kiegészülve a felvételizők bekerüléséről dönt.  

A számos szervezetet, tisztséget látva valószínűsíthető, hogy a hagyományok átörökítése, 

a tapasztalatok átadása egy sok csatornán keresztül megvalósuló folyamat, amely különösebb 

nehézség nélkül valósul meg. Ez a várakozásunk lényegében beigazolódott, hiszen a sokrétű 

szervezeteken, tisztségeken túl az igazgató személye, a mentorok56 és seniorok57 is a 

folyamatosságot biztosítják. Továbbá a Bibó élő kapcsolatot tart fent a végzettjeivel, ami azt 

jelenti, hogy a végzettek visszajárnak kurzust tartani, részt venni a közösségi rendezvényeken, 

de számos, kimondottan végzetteknek szóló programot is szerveznek a szakkollégisták. 

Mindezekből az következik, hogy a kollégiumban felhalmozott tapasztalatok, tudás 

kumulálódik az évek során, ami a Bibó stabil működésének, kialakult szervezeti kultúrájának 

az alapját képezi. Azonban a tapasztalatok felhalmozásának valamelyest gátját képezi az 
                                                 
55 Érdekes kezdeményezés, törekvés a Választmányi ülések elektronikus útra való terelése. Ez egyenlőre nem 
mutatkozik sikeresnek, de a jelenlegi Választmányi Elnök szerint a hosszútávú cél az ülések teljes kiváltása a 
levelezőlistával, a fórummal. Más szakkollégiumokban is találkozhattunk az elektronikus kommunikáció egyre 
szélesebb körű alkalmazásának a szándékával, azonban a Bibóban a legambiciózusabbak a tervek. Egy későbbi 
kutatás tárgya lehetne, hogy mennyire valósulnak meg ezek a törekvések, mennyire formálják át a 
szakkollégiumok kisközösségeinek működését. 
56 A közösségi élet szervezésében részt vevő végzett tagok, akiket a közösség választ (évente 1-2 fő). 
57 A szakmai élet szervezésében részt vevő végzett tagok, akiket a közösség választ (évente 1-2 fő). 
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írásos dokumentáció hiányossága, különösen a ’90-es évek elejének kollégiumi működéséről 

hiányosak az ismeretek. 

Mint már korábban említettük a Bibó tagjának lenni erős elköteleződéssel jár, jelentős 

energiákat köt le, hiszen a szakmai munka, a kollégium működtetése és a közösségi élet is 

sokszínű tevékenységeket von maga után. Ezekkel együtt jár egy erős identitás kialakulása is, 

azonban ennek a kollégium életében betöltött alapvető szerepe révén sok vita, probléma 

forrása. Így nem meglepő, hogy a kialakult rendszere van az újonnan bekerültek 

integrálásának (pl.: fordított felvételi), a kevéssé aktív tagok motiválásának (pl.: a beköltözés, 

tisztségviselés közösségi normája). Ezekre jellemző, hogy leginkább pozitív ösztönzőkre, 

informális kapcsolatokra és a lehetőség megteremtésére fókuszálnak, tehát nem találhatunk 

olyan büntetéseket, büntető eljárásokat, mint például a Rajk Személyi Ügyek. A Bibóban 

alkalmazott megközelítésnek megvannak a nyilvánvaló előnyei és hátrányai, azonban 

összességében sikeresnek mondható, még akkor is, ha az utóbbi években a tisztségviselési 

aktivitás valamelyest csökkent és növekedett a külsősök aránya. 

Mivel a Bibó egy alulról szerveződő és nagy hagyományokkal rendelkező szakkollégium, 

ezért nem meglepő, hogy lényegében teljesen független külső szereplőktől. Ezen az sem 

változtat, hogy szervezetileg az ELTE része, közvetlenül a rektor alá tartozik, hiszen a 

kialakult hagyományok alapján a belső életébe nem szól be az egyetemi vezetés.58 

 

2.2.3. Érdekérvényesítés, kommunikáció 

A Bibó érdekérvényesítési aktivitása az érett, nagy hagyományokkal rendelkező 

szakkollégiumok jegyeit viseli magán, hiszen végzettjei, tanárai, igazgatója révén 

informálisan és formálisan is jelen van a legtöbb szakkollégiumot érintő kérdés 

megvitatásánál. Ez azzal jár, hogy a Bibó hivatalosan, intézményként fellépve ritkán képviseli 

érdekeit, azonban informális csatornáin keresztül képes befolyásolni a legfontosabb őt érintő 

kérdést. Az is fontos jellemzője a kollégium érdekérvényesítési gyakorlatának, hogy a 

politikai, közéleti szerepvállalástól való éles elhatárolódás miatt különösen kényes kérdés a 

Bibó lobbi-tevékenysége.59 Ugyanakkor ezt a tevékenységet meghatározza, hogy a kollégium 

                                                 
58 Érdekes illusztrációja ennek a viszonynak az a néhány évvel ezelőtti eset, amikor az aktuális rektor át akart 
írni több kulcsfontosságú szakaszt a Bibó SzMSz-ében, amihez minden joga megvolt. Azonban a kollégium 
tagságának ellenállása és a végzettek, igazgató lobbizásának, érdekképviseletének következtében minden úgy 
maradt, ahogy az a kollégiumnak a legmegfelelőbb volt. 
59 A hivatalos érdekérvényesítési fellépésnek egy egyedi példája a 2003-as Országos Szakkollégiumi Nyílt Nap 
(http://www.hik.hu/index.asp?r=91&c=192#top). Ez az esemény az egész mozgalom számára nagy 
jelentősséggel bírt nem csak az eredményei, hanem a mozgalmat összefogó jellege miatt is. A Nyílt Nap egyik 
kulcs-szervezője és a lobbizás egyik központi alakja a Bibó István Szakkollégium volt. 
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legfontosabb céljait (finanszírozás, önállóság, stb.) alapvetően eléri, így csak kevés esetben 

érzi a fellépés szükségét. 

A közéleti aktivitásra is elmondható, akárcsak az érdekérvényesítésre, hogy a Bibó 

Fideszhez kapcsolódó múltja miatt kényes kérdésről van szó, nagyon ügyel arra a 

szakkollégium, hogy ne keveredjen össze a szakmaiságra fókuszáló profilja a jobboldali 

politizálással. Ezen keretek között azonban jelentős közéleti aktivitást mutathat fel a Bibó, 

jogsegély programot működtet, többféle joghoz, alkotmányossághoz kapcsolódó nevelési 

programot működtet általános- és középiskolákban. Ezeken túl a szakkollégium által 

szervezett előadások nyilvánosak, sokszor az egyetemen vannak, meghirdetik őket, ahogy azt 

már a többi esettanulmánynál is láthattuk. Ezekhez képes a Bibó esete annyiban speciális, 

hogy bizonyos fokú ellenszenv tapasztalható a nem bibós jogászok, politológusok között a 

Bibóval szemben. Aminek az a következménye, hogy nagyon alacsonya nem szakkollégista 

részvétel a legtöbb rendezvénye, így nem beszélhetünk a Bibó jelentős hatásáról ezen a téren. 

 

2.2.4. Forrásszerzés 

A Bibó azon szakkollégiumok közé tartozik, melyeknek nincsenek jelentősebb anyagi 

gondjaik, hiszen a saját épület fenntartása az ELTE-től származó forrásokon keresztül 

biztosított, és a szakmai, közösségi programok mögött is megbízható az anyagi háttér. A 

Bibóra rendkívül jellemző a ’sok lábon állás’, bevételeik között jelentős súlyt képviselnek az 

egyetemi források, de a pályázatokból, 1%-okból, adományokból származó bevételek is 

jelentősek. A biztos anyagi háttér ellenére is igyekeznek megragadni minden lehetőséget, 

folyamatosan keresik a pályázatokat, a tradicionális bevételi csatornákon túl jellemző az új 

megoldások, lehetőségek keresése. A forrásszerzés biztonságát az is növeli, hogy az 

egyetemtől származó bevételek viszonylag rugalmasan alakíthatók; amennyiben kiesnek 

egyéb források, akkor az épületfenntartáson túl a kurzusrendszer finanszírozásában is részt 

vállal az ELTE. 

A pénzügyi kérdésekkel elsősorban a pénzügyi stáb, valamint az igazgató és a 

Választmányi Elnök foglalkozik. Ezen a területen is megmutatkozik a differenciált intézményi 

felépítés, hiszen a tagság döntő részének nem kötik le energiáit a kollégium pénzügyi 

kérdései. 

 

2.2.5. Szakkollégiumok közötti kapcsolatok 

A Bibó más szakkollégiumokhoz fűződő kapcsolatai, a szakkollégiumi mozgalomhoz való 

viszonya meglehetősen ellentmondásosak. Egyrészről a mozgalom egyik központi kollégiuma, 
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számos kapcsolattal, összeköttetéssel, másrészről azonban erős befelé fordulás jellemzi. Ezt 

szemlélteti az a tény is, hogy a kérdőíves felmérés során többen jelölték a Bibót, mint velük 

kapcsolatban álló szakkollégiumot (3 szakkollégium), ahhoz képest, hogy a Bibó hány 

szakkollégiumot jelölt (2 szakkollégium). A befelé fordulás okaként a tagok leterheltségét, 

elfoglaltságát adta meg a beszélgetőpartnerünk. Valamint több olyan esetet is felsorolt, 

amikor a Bibó jelen volt, de a többi szakkollégium, az adott rendezvény résztvevői nem 

voltak rájuk kíváncsiak. Nyitott kérdés, hogy a befelé fordulás, az elzárkózás mennyire a 

Bibóból vagy a többi szakkollégiumból származik. 

Két szakkollégium van, amelyekkel szorosabb kapcsolatot tart fent a Bibó saját meglátása 

szerint, ezek a Rajk és az Eötvös Collegium. A Rajkkal kialakított kapcsolatokra csökkenő 

intenzitás jellemző (ezt mindkét fél így látja), hiszen a rendszerváltás környékén napi szintű 

kapcsolatok voltak a jellemzőek, azonban már ezek egy-egy bulira, sporteseményre, 

konferenciára szűkültek. Ennek a visszaesésnek az oka az eltérő tudományos irányultságban, 

szakkollégiumi elképzelésben, ideálban és a két szakkollégium érdeklődésének más felé való 

fordulásában keresendő60. 

Az Eötvös Collegiumhoz fűződő kapcsolatokat szintén közepes intenzitás jellemzi, egy-

egy közös rendezvény jelenti a kapcsolatot. Ezeknek az alapja az egymáshoz közeli 

elhelyezkedés (Ménesi út), valamint a közös egyetem. 

Az össz-szakkollégiumi mozgalomban való részvételre is egy kettősség jellemző: 

egyrészről jelen van a Bibó szinte mindegyik rendezvényen, másrészről azonban nem túl nagy 

létszámban, aktivitással kapcsolódnak be ezekbe a programokba. A Bibó számára ezek az 

alkalmak sosem, mint intézményi szintű képviseleti, megjelenési kérdésként jelentkeznek, 

hanem a tagok egyéni motivációja, érdeklődése a meghatározó. Tehát a néhány érdeklődőbb, 

nyitottabb bibós szakkollégista az, aki a Bibót, mint intézményt képviselik az össz-

szakkollégiumi rendezvényeken. 

 

2.3. Bolyai Kollégium 

 

2.3.1. A kollégium 

A Bolyai Kollégium az esettanulmányaink közül az egyetlen olyan szakkollégium, 

amelynek fő szakmai irányvonala kizárólag természettudományi. Ez különösen érdekes, 

mivel a kérdőíves elemzés eredményei alapján azt valószínűsíthetjük, hogy a tagok szakmai 

                                                 
60 A Rajk inkább a Közgázos (BCE) szakkollégiumok felé fordult az elmúlt években, míg a Bibó inkább az 
ELTÉ-s szakkollégiumok vagy inkább saját maga felé fordult.  
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érdeklődése együtt fog járni számos olyan alapvető tényezővel, amely a szakkollégium 

működését meghatározza. Ilyen lehet a tagság szakkollégiumi aktivitása, a belső viták 

karaktere, vagy a pályázási, forrásszerzési aktivitás. Ezen tényezőkre alapvető hatással van 

azonban, hogy a Bolyai a legnagyobb szakkollégiumok közé tartozik, hiszen 60 belsős tagján 

túl 40 külsős hallgatót is számlál, valamint, hogy felülről szervezett, tanárok által 

kezdeményezett módon jött létre. 

A természettudományi irányultság azt jelenti, hogy a tagság kizárólag 

természettudományi szakokról jön, ezen belül a legjelentősebb súlya a vegyészeknek van, de 

meghatározóak még a matematikus, fizikus, geológus, biológus hallgatók is. Ennek 

megfelelően nagy sokszínűséget találhatunk a Bolyaiban, de ez nem jelent olyan szélességű 

interdiszciplinaritást, ami például a bölcsész, természettudós hallgatókat is befogadó 

szakkollégiumokra jellemző.  

A szakmai munka a különböző szakszemináriumok köré szerveződik (ezek lényegében a 

más szakkollégiumoknál megismert műhelyek, szakcsoportok, sávok működéséhez 

hasonlítanak). A szakkollégiumban működő szakszemináriumok a tagság egyetemi 

tanulmányainak megfelelően: matematikai-informatikai, vegyész, fizikus, biológiai és 

földtudományi (http://www.bolyai.elte.hu/). Ezek működése a kurzus-jellegű munkára épül, 

tehát heti rendszerességgel megtartott órákon különböző témákat vitatnak meg, hallanak 

előadást a tagok. Azonban nincs előre rögzített tematika, nem kell a hallgatónak előzetesen 

készülni, nincs számonkérés sem, tehát azt mondhatjuk, hogy inkább csak az adott szakterület 

érdekességeibe, speciális témáiba nyernek kis betekintést a tagok. A kurzus-jellegű munka 

dominanciája azt is maga után vonja, hogy nem zajlik a kollégiumban kutatómunka. Ez 

egyrészről indokolható a természettudományos kutatások specializált, költséges jellegével, 

azonban kérdéses, hogy a TDK írás támogatása miért nem része a kollégium rendes szakmai 

életének. A szakszemináriumi munkát kiegészítik a Kollégiumi Estek, melyek szakmai 

spektruma jóval szélesebb: az oktatástól kezdve, az építészeten, irodalmon, 

társadalomtudományokon át számos közéleti témát felölelnek. Így ezek jelentik a hallgatók 

számára a szűken vett tudományterületükön túli látókör-szélesítést. 

A szakmai munka szervezésében erős tanári dominancia figyelhető meg, lényegében a 

szaktanárok határozzák meg az egyes szakcsoportok munkáját, témáit, továbbá a Kollégiumi 

Estek szervezése is elsősorban a tanári gárdára hárul. Ezek jól mutatják azt is, hogy az egész 

szakkollégium működtetésében a diákság csak korlátozott mértékig vesz részt, számos 

alapvető döntést nem a diákok hoznak meg. A későbbiekben látni fogjuk, hogy a korlátozott 

diák önkormányzatiság kihat a tagság aktivitására, motiváltságára. 
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2.3.2. A kollégium belső működésének néhány fontos jellemzője 

A Bolyai szervezeti felépítésén, intézményi működésén is világosan nyomon követhető a 

korlátozott önkormányzatiság és a nem túl erős diák részvétel. A szakkollégium legszélesebb 

döntéshozó testülete a Közgyűlés, amelynek a tisztségviselők megválasztása, beszámoltatása, 

a kollégium működési szabályzatainak elfogadása a feladata.61 Hivatalos jogkörei alapján azt 

gondolhatnánk, hogy a kollégium működtetésének a legtöbb területét meghatározza. Azonban 

az elmúlt évek csökkenő diák-aktivitása ezt nem támasztja alá: több esetben is problémás volt 

a Közgyűlés érvényességéhez szükséges 25%-os részvételi arány elérése, valamint a 

tisztségek többségéért gyakorlatilag nincs verseny („annak is örülünk, ha valaki elvállalja”).  

A Közgyűlés döntése alapján áll föl Választmány, amely a kollégiumban a diákság 

operatív döntéshozó, vezető szerve. A rendszeres ülések, sokrétű feladatok az erős 

önkormányzatiság lehetőségét hordják magukban, azonban sokszor gondot okoz az alacsony 

aktivitás, a feladatkörök rosszul definiáltsága. Emiatt jelent nagy problémát a kisebb 

jelentőségű posztok, mint például programszervező (közösségi programok felelőse), külügyes 

(külkapcsolatok felelőse: HÖK felé például), sportfelelős, tartalommal való megtöltése, a 

posztot viselők motiválása. A választmánnyal szorosan együttműködik a pénzügyes, aki a 

diákok forrásszerző tevékenységének fő motorja, tevékenysége elsősorban a pályázati 

lehetőségek megtalálásából, pályázatírásból áll. 

Mint azt már korábban megállapítottuk, sok alapvető tevékenység, döntési jogkör a 

kollégiumot vezető tanárok hatáskörébe tartozik, ami jól mutatja a diák önkormányzatiság 

korlátozottságát. A legnagyobb szerepe az igazgatónak van a Bolyai működtetésében. Az ő 

feladata a pénzügyek legnagyobb részének intézése, a felvételiben döntő szava van, 

tekintélyénél fogva jelentős befolyással bír a napi működésre, továbbá jelentős részben 

meghatározza a szakmai munkát is. Rajta kívül a Kollégiumi Tanácsot és Baráti Kört kell 

még megemlítenünk. Az előbbi a szakmai munkát felügyeli, míg az utóbbi a kollégium 

stabilitásához nyújt támogatást, ami válságos időkben pótolhatatlan fontosságú, továbbá az 

igazgató személyének kiválasztásában segédkeznek.  

A tagság gyenge motiváltsága beszélgető partnerünk véleménye szerint többek között arra 

vezethető vissza, hogy sok feladatot nem a diákok látnak el, a szakkollégium működtetésében 

nem kellően meghatározóak. Ugyanis a szélesebb önrendelkezés, önkormányzatiság 

hiányában nem tudják kellő mértékig a magukénak érezni a kollégiumot a tagok. Ehhez járul 

                                                 
61 Ezen jogkörök lényegében megegyeznek a legtöbb kollégium kollégiumi gyűlésének, közgyűlésének, tehát a 
legszélesebb döntéshozatali fórum jogköreivel. Ennyiben a ’klasszikus’ szakkollégiumi felépítés jegyeit hordozza 
magán. 
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hozzá az is, hogy a potyautas problémát nem tudja hatékonyan kezelni a szakkollégium, sok 

fiatal tag hozzászokik, hogy a tanári gárda, néhány aktívabb tag viszi a hátán a kollégium 

ügyeit. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne járna a szakkollégiumi tagság számos 

kötelezettséggel, amit ellenőriznek, hiszen a szakszemináriumokra való bejárás és a 

Kollégiumi Esteken való részvétel is kötelező és ellenőrzött. A túl sokat hiányzó tagokkal az 

igazgató elbeszélget, esetenként súlyosabb szankciót helyez kilátásba, ami azt mutatja, hogy 

léteznek bejáratott kontroll-mechanizmusok. Azonban ezek nem képesek a szakkollégium 

közügyei iránti aktivitást magas szinten tartani vagy a kollégium közösségi életét dinamizálni, 

ráadásul nem működnek kellő hatékonysággal a spontán mechanizmusok, a pozitív ösztönzők 

sem.62 

A Bolyai életében jelentős törést okozott az új épületbe költözés (2004. július), valamint 

az új épület kedvezőtlen elrendezése. Ez a törés egyrészről megragadható a két különböző 

épületben szocializálódott hallgatók közötti ’generációs szakadékban’, ami azt jelenti, hogy a 

régebbi tagok már nem érdeklődnek a kollégium közügyei iránt (a legtöbb tisztségviselő fél-

másfél éve tagja a szakkollégiumnak), kevés a régiek és újak közötti baráti kapcsolat. 

Másrészről az új épületben két szintet foglal el a kollégium, ami a tagság részleges 

kettészakadását is maga után vonja, relatíve kevés a két szint lakói közötti kapcsolat.63 Tehát 

az új épületbe költözéssel jelentősen meggyengült a kollégium hagyomány-átörökítő 

képessége, aminek következtében tulajdonképpen újra meg kell teremteni a jól működő 

közösséget, a szervezeti kultúrát a Bolyaiban. Megfigyelhető ez az szakadás a kollégium 

folytonosságában annak ellenére is, hogy a tagok továbbra is jellemzően 5 évig vannak a 

szakkollégiumban. Ez azt mutatja, hogy az idősebb tagok bennmaradása még koránt sem 

biztosítja a tapasztalatok, tudás továbbörökítését. A fentieken túl kulcsfontosságú az igazgató 

személye, illetve az igazgatóváltás gördülékenysége, mert az igazgató egy személyben 

meghatároz egy sor fontos kérdést. Azonban a régi igazgató nem minden esetben segíti az új 

igazgató működését a váltást követő időszakban, és mivel az igazgatók nem volt bolyai 

szakkollégisták közül kerülnek ki, ezért nehezen tanulnak bele az új tisztségbe. 

Mivel problémás a szakkollégium hagyományainak továbbadása, ezért felmerülhet 

bennünk, hogy ezt a nehézséget valamelyest enyhítik a végzett szakkollégisták, hiszen egy 15 

                                                 
62 Ki kell emelnünk, hogy a Bolyai ezek ellenére egy működő közösség, ami a szakmai tevékenységen túl 
rendszeres kirándulásokat, közösségi programokat szervez a tagoknak. Azonban beszélgetőpartnerünk meglátása 
szerint ezek nem működnek kellő hatékonysággal, az elmúlt évekkel összevetve romló tendenciát láthatunk. 
63 Eddig kevésszer találkoztunk a lakóhely térbeli elrendezéséből fakadó nehézségekkel (a Rajk László 
Szakkollégium új épületével kapcsolatban merültek föl hasonló kérdések). Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az 
ilyen típusú kérdések alapvetően meghatározzák egy szakkollégium működését, minden lényeges közösségi 
tevékenységre kihatnak. 
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éves múlttal rendelkező szakkollégium végzett tagjai komoly támaszt jelenthetnek. Azonban a 

végzettek kevés érdeklődést mutatnak a szakkollégium iránt, időnként megjelennek a Bolyai 

Konferencián, egy-egy szakmai rendezvényen. Emellett a szakkollégium sem szervez 

programokat kimondottan a végzettjei számára, egyedül a frissen végzettek búcsúztatására 

fektet nagyobb hangsúlyt. 

 

2.3.3. Érdekérvényesítés, közéleti aktivitás 

A kollégium belső működése alapján nem meglepő, hogy a Bolyai nem tartozik a 

legaktívabb érdekérvényesítő szakkollégiumok közé. Összességében ritkán lépnek föl az 

egyetemmel, külső szereplőkkel szemben, jóllehet több klasszikus diák-érdekképviseleti 

fórumon (pl.: kollégiumi HÖK) rendszeresen jelen vannak. Ennek a relatíve alacsonyabb 

aktivitásnak a legfőbb oka, hogy alapvetően elégedett a szakkollégium a helyzetével, nem 

nagyon találni olyan problémát, amiben szüksége lenne jelentős érdekképviseletre. Az 

egyetlen ilyen kérdés az 2004-es költözés volt, amikor a kollégium léte is veszélybe került, 

ekkor rendkívül aktívvá vált, mind a szakkollégium körüli tanári gárda, mind a diákság. A 

megnövekedett aktivitásnak meg is lett az eredménye, hiszen a rektor nem szüntette meg a 

szakkollégiumot, és egy jó elhelyezkedésű, jó minőségű épületbe sikerült kerülniük. 

A közéleti aktivitás, a közéleti témák befolyásolása is csak korlátozott mértékig jellemző a 

Bolyaira. Jóllehet minden szeminárium elviekben nyilvános, meghirdetés hiányában azonban 

lényegében nincsenek nem szakkollégisták ezeken a kurzusokon. Emellett viszont a Bolyai 

Estek rendszeresen meg vannak hirdetve az egyetemen, aminek következtében mindig van 

néhány érdeklődő, érdekesebb előadások esetén (pl.: Kornai János előadása) pedig nagy 

számú nem szakkollégista hallgatóság jelenik meg.  

 

2.3.4. Forrásszerzés 

A Bolyai anyagi hátterét döntő részben állami, egyetemi forrásokból biztosítja. Ezek 

magukban foglalják a kollégiumi elhelyezés után járó állami normatívát, a hallgatók 

kollégiumi díját, egyetemi támogatásokat, pályázatokat. A források döntő része fölött a 

kollégium igazgatója rendelkezik, melyekből a kollégium működését, fenntartását, a szakmai 

munkát, kisebb közösségi kiadásokat finanszíroznak. Ezek mellett a Választmány dönt még 

kisebb összegek felhasználásáról, melyeket pályázati (egyetemi, állami pályázatok) úton 

nyernek el. A Bolyai Konferencia megrendezésének költsége jelenti a legnagyobb kiadási 

tételt, amely fölött a diákok rendelkeznek. 
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A kollégium igyekszik minden adandó pályázati lehetőséget megragadni, azonban ezek 

mellett nem nyit innovatívabb forrásszerzési lehetőségek felé. Ezt jól példázza, hogy a 

Bolyainak van hivatalosan bejegyzett alapítványa, azonban ezt nem használják, nem 

foglalkoznak vele, jóllehet például az SzJA 1%-okból jelentős bevételre tehetnének szert. 

 

2.3.5. Szakkollégiumok közötti kapcsolatok 

A Bolyai szakkollégium közi kapcsolatait elsősorban az ELTÉ-hez való kötődés, a 

földrajzi távolság és a tagok baráti kapcsolatai határozzák meg. Ennek megfelelően két ELTÉ-

s szakkollégiummal vannak szorosabb kapcsolatai a Bolyainak: Eötvös Collegium és a 

Társadalomtudományi Szakkollégium. 

Az új épületbe való költözéssel még kisebb lett a földrajzi távolság a Bolyai és a 

Collegium között, így még szorosabbak lettek a kapcsolatok, amit tovább erősít, hogy sok a 

két szakkollégiumban a kettős tag. Az évek óta tartó kapcsolatok a közösségi rendezvényektől 

(pl.: évenkénti közös pingpong verseny) az egymás kurzusain való részvételig terjednek. Ezek 

következtében a személyes, baráti kapcsolatok is megerősödtek a két kollégium tagjai között, 

ami még szorosabbra fűzi az összekötő szálakat. 

A Társadalomtudományi Szakkollégiummal a kapcsolatok alapját a közös épület jelenti, 

ugyanis a Bolyai egyik lakószintjének a felén a ’társtudos’ szakkollégisták laknak. Ennek 

ellenére nem olyan erősek a kapcsolatok a két kollégium között, mint a Collegiummal. Ez arra 

vezethető vissza, hogy kevés a közös szakmai kapcsolódási pont a két intézmény között, és 

hogy egyik szakkollégium sem aktív olyan mértékig, hogy erős kezdeményező szerepet 

vállalna föl. 

Az össz-szakkollégiumi mozgalom rendezvényein nagyon ritkán vesznek részt bolyais 

szakkollégisták, aminek az áll a hátterében - beszélgető partnerünk szerint - , hogy nincs meg 

a kellően erős bolyais közösség, így nincs meg a szükséges bázis sem a külső aktivitáshoz. 

 

2.4. Eötvös József Collegium 

 

2.4.1. A kollégium 

Az Eötvös Collegium Magyarország legkorábban (1895-ben) alapított és egyik 

legnagyobb taglétszámú szakkollégiuma64. Történelmi múltjából fakadóan azt sejtenénk, hogy 

egyértelműen egy érett szakkollégium jellemzőit mutatja, magas forrásszerzési és 

                                                 
64 A kollégium történetéről részletes leírás olvasható a honlapon (http://eotvos.elte.hu/wiki/Bemutatkozunk), 
éppen ezért erre itt nem térünk ki. 
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érdekképviseleti aktivitással és a mozgalomban betöltött meghatározó szereppel. Azonban 

mint azt látni fogjuk, éppen – a többi szakkollégiumnál jóval régebbre visszanyúló – története 

miatt, hiszen egy más történelmi kor szülötte, a kollégium sok tekintetben különbözik a többi 

hasonló intézménytől. 

 A kollégium az ELTE bölcsész, társadalomtudományi, valamint természettudományi 

és informatikai karáról vesz fel (kettő az egy arányban) tagjai közé legfeljebb első éves 

diákokat. A kollégiumi munka legfontosabb része a 13, szakokra bontott műhelyben folyik 

(pl. történész műhely, német nyelvi műhely, filozófiai műhely stb.). A műhelymunka 

keretében az egyetem által is elismert kurzusokat teljesítenek a diákok, amikhez bizonyos 

esetekben kutatási tevékenység is kapcsolódik. A kurzusok nagy népszerűségnek örvendenek, 

elsősorban amiatt, mert a kollégium épületében tartott órák az egyetemieknél sokkal 

családiasabb hangulatban telnek. A műhelyek mellett a legfontosabb közéleti-szakmai 

program a minden szerdán megrendezésre kerülő nyilvános előadás, valamint az évente 

megrendezésre kerülő Eötvös-konferencia. 

 A kollégium irányításában több szereplő vesz részt. A szervezet csúcsán az igazgató 

áll, aki meghatározó tényezője az ügyvitelnek. A kollégiumot személyében képviseli és a 

kezén a legtöbb döntés (szakmai, költségvetési és érdekképviseleti) keresztülmegy. Ebből 

fakadón nagy eltérések mutatkoznak a kollégium életében aszerint, hogy a regnáló igazgató 

milyen vezetési stílust követ. A legfontosabb döntési jogkörébe tartozó döntéseket (pl. a 

műhelyvezető tanárok személyének kinevezése) a kollégium SZMSZ-e szabta keretek között 

hozhatja meg. Amennyiben kilép ezen keretek közül a diákok egyénileg vagy testületileg – a 

Diák Bizottságon (DB) keresztül – léphetnek fel ellene (mint arra az utóbbi években példa is 

volt65).  

A DB félévente a közgyűlésen választott képviseleti és szervezési feladatokat ellátó 

testület (6 fős). A szervezési feladatok közé tartozik minden nem a műhelyekkel kapcsolatos 

rendezvény szervezése (sport és szabadidős tevékenységek, Eötvös-szerda és konferencia). 

Ebbe azonban, a kollégium méretéből fakadóan (több mint 100 bentlakó tag és több mint 200 

összes tag) egyedül nem képes a DB. Ugyanakkor nem problémamentes a tagság szervezési 

feladatokban való mozgósítása. Hiába közvetíti a DB a kollégium honlapján folyamatosan az 

ülések jegyzőkönyveit (ami egyébként az intézményesültség magas fokáról árulkodik) és az 

aktuális ügyeket, csakis személyes megkeresés és segítségkéréssel tudja a tagságot 

                                                 
65 Egy esetben arra hívta fel a figyelmet a DB, hogy az egyik műhelyvezető nem az SZMSZ-nek megfelelően 
került megválasztásra, aminek következtében új választásara került sor.  



Fazekas Mihály – Sik Domonkos  Szakkollégiumi mozgalom 

 77 

mozgósítani. Ez egyelőre ad hoc módon történik, azonban cél formális keretek közé helyezni 

a továbbiakban. 

Időről-időre további problémát jelent, hogy a kollégiumi szakmai és közéleti 

rendezvényeken való részvétel alapvetően önkéntes. Ebből fakadóan az aktivitás olykor az 

elvártnál alacsonyabb szintű. Ennek ellenére semmilyen szankcionáló eszköz nincs hatályban 

és ilyenek kialakítása tervbe sincs véve. 

Akárcsak az igazgató esetében a DB-k tekintetében sokféle karakterű és stratégiájú 

szervezet működött már a kollégium hosszú története során. Ahogy beszélgetőpartnerünk 

elmondta (aki egyébként a kollégium történetével történészként is foglalkozik), az utóbbi 

években a DB és az igazgató között olyan stabil együttműködés alakult ki, melyben mindkét 

fél kölcsönösen tiszteletben tartva a másik jogkörét és feladatait teszi a dolgát. Úgy tűnik 

tehát, hogy a hosszú története okán egyetlen más kollégiumhoz sem hasonlítható Eötvös 

Collegiumban az intézményesültség és egyfajta jogiság egészen magas fokáról beszélhetünk. 

A hosszú évek során kialakult SZMSZ-hez mint biztos, legitim jogi bázishoz nyúlhatnak 

vissza a felek a vitás ügyek esetén. Azonban erre ritkán kerül sor, ugyanis a régóta csiszolódó 

hagyományok egyértelművé teszik a hatásköröket és gördülékennyé az ügyvitelt. 

Természetesen ez alól is vannak kivételek. Beszélgetőtársunk szerint a közelmúltban a 

kollégium egyik volt igazgatója meglehetősen kemény kézzel vezette az intézményt, ami ellen 

a diákok egy elszántabb csoportja megpróbált fellépni. Azonban beszélgetőtársunk szerint 

nem jártak igazán sikerrel, csak elmérgesedett az igazgató és a diákok közti viszony. Ez a 

történet kifejezően számol be a diákok vezetéssel szembeni konfliktus-vállalási kedvéről: 

egyfelől értelmetlennek, másfelől reménytelennek tartanak egy a vezetéssel szembeni 

konfliktust, még ha jogosnak érzik is.  Elfogadják a vezetés és köztük meglévő hierarchikus 

viszonyt, azt, hogy egy olyan szervezetbe léptek be, amit múltja sok tekintetben meghatároz. 

Abban hogy ez így alakult kétségkívül nagy szerepet játszik az a tény, hogy a kollégium 

megalapítása óta felülről szervezett intézménynek tekintendő. Ennek megfelelően a diákok 

mindössze kis hányada tanúsít egyáltalán érdeklődést a kollégium igazgatásával kapcsolatos 

ügyek iránt. A többség elsősorban mint szakmai műhelyre tekint a kollégiumra. 

 

2.4.2. A meghatározó múlt 

A kollégium életének harmadik tényezője a diákok és a tanárok mellett az „öregek” (a 

Baráti Kör tagjai). Minden végzett kollégista kérheti az öregek közé való felvételét, amire ez 

esetben automatikusan jogosult. Az öregek legaktívabb véleményformáló magja 50-60 év 

körüli, ami azt vetíti előre, hogy a tradíciók a kollégium újralapításától (1958.) napjainkig 
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gyakorlatilag folytonosnak tekinthető. Az öregek igen aktív és fontos formálói a kollégiumi 

életnek, ugyanis a kollégium kuratóriumának egyharmadát ők delegálják (a további egy-egy 

harmadot a tanárok és a diákok). A kuratórium az igazgató tanácsadó szerve, ennyiben 

ugyanazokban a kérdésekről alkot véleményt, amikről végül az igazgató dönt (költségvetés, 

szakmai munka keretei stb.). Ezekbe a kérdésekbe tehát a kollégium volt tagjai is ugyanolyan 

súllyal szólnak bele, mint a jelenlegi diákok, ami egyfelől nagyon erős folytonosságot 

eredményez, másfelől a már kialakított hagyományoktól való eltérést nagyban megnehezíti. 

Ezzel együtt jár, hogy a jelenlegi diákok csak korlátozott mértékben képesek a kollégium 

arculatát a saját igényeik szerint formálni. Ez a jelenség leginkább még a Rajk László 

Szakkollégiumra jellemző, ahol szintén a nagy hagyományok, kialakult struktúrák teszik 

nehezen változóvá a rendszert. 

 A régi tagokkal való kapcsolattartás számos előnnyel jár a kollégium számára. A régi 

tagok általában erős lojalitással viszonyulnak a volt intézményhez és tagjaihoz is, amiből 

fakadóan a végzés után is örömmel segítik a kollégiumot és kollégistákat. Ez elsősorban 

szakmai segítséget jelent (régebbi végzettek közül sokan vesznek részt tanárként a szakmai 

életben), de előfordul nem-szakmai támogatás is66.  

 

2.4.3. Forrásszerzés 

A kollégium bevételei elsősorban az egyetemtől származnak. Emellett fontos tételt 

képeznek az SZJA 1%-ból származó, az adományokból származó és a pályázatok útján 

szerzett bevételek. Az adományok esetében kiemelten fontosnak tekinthető a végzett 

hallgatók szoros kötődése a kollégiumhoz, ugyanis nem ritka, hogy akár személyesen, akár 

valamilyen szervezeten keresztül adományokat ajánlanak fel. Ezen bevételek felett az 

igazgató és a kuratórium rendelkezik. 

A pályázatokat azonban szinte kivétel nélkül a DB írja meg és adja be. Az itt nyert 

összegek biztosítják a fedezetet a legtöbb DB által szervezett program számára (vagyis 

minden nem szakmai műhelyhez tartozó program számára). Így a gólyatábortól kezdve az 

Eötvös-konferenciáig minden program költségét a DB gyakorlatilag saját maga fedezi, 

teljesen autonóm módon. A kialakult pályázati gyakorlat hosszú múltra tekint vissza, a DB a 

rendszerváltás óta folyamatosan igyekezett saját pénzügyi autonómiáját megteremteni és 

alapvetően ez mindig sikerrel járt. A működési költségek (és a műhelyek költségei) 

                                                 
66 Nem feltétlenül anyagi támogatásra kell itt gondolni. „Barter” jellegű cserére példaként említette 
beszélgetőtársunk, hogy a kollégium könyvtárának bővítése céljából fekerestek kiadókat, és felajánlották nekik, 
hogy könyvekért cserébe recenziókat írnak kiadványokról. Vagy például, ha egy pályázatot elbíráló testületben 
volt-kollégista ül, akkor ő is segítheti a kollégiumot a pályázat pozitív megítélésvel. 
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tekintetében ugyanakkor rendkívül alacsony a pályázati pénzekkel történő finanszírozás, amin 

beszélgetőtársunk szerint lehetne pedig javítani. Azonban ezt elsősorban az igazgató és a 

gazdasági vezető feladatának érzi. Ennek megfelelően az alapvető tapasztalat az, hogy a 

diákok aktívabb és hatékonyabb pályázónak bizonyulnak mint a hivatalos vezetőség.  

Kiemelten fontos jelentősége van ennek a ténynek. Mint azt a későbbiekben látni fogjuk, 

ezáltal van lehetősége igazán a diákságnak, hogy autonóm szereplőként cselekedjen, továbbá 

a saját arculatát kialakítsa, törekvéseit megvalósítsa, hogy a pályázatok segítségével fedezni 

tudják programjaikat. 

 

2.4.4. Érdekképviselet, közéleti szerepvállalás 

A kollégium régi fennállásából fakadóan joggal érezhetné közéleti szerepvállalásra 

feljogosítva magát. Azonban annak ellenére, hogy a diákság részéről olykor történik olyan 

felvetés, hogy egy-egy élesebb országos, vagy egyetemi politikai kérdésben a kollégiumnak 

állást kellene foglalnia, a kollégium – tradíciójából következő szigorú irányelvnek 

megfelelően – ettől elzárkózik. A kollégium mint szervezet teljes egészében apolitikus. Még a 

kisebb jelentőségű – kari kérdésekbe – sem szól bele. Ezt a magatartást a diákság is 

támogatja, beszélgetőtársunk így fogalmaz: „Az apolitikusság egy nagyon fontos 

hagyomány.”. Vagyis ebben a kérdésben egységes a vezetés és diákság álláspontja.  

 

 

2.4.5. Kapcsolatok a szakkollégiumokkal, a mozgalomban betöltött szerep 

A legintenzívebb kapcsolatokat a kollégium azon szakkollégiumokkal tartja, amelyekkel 

vannak közös tagjaik. Több diák ugyanis nem pusztán az Eötvös Collegium diákja, hanem 

más szakkollégiumé is párhuzamosan. Ilyen szakkollégiumok a Bolyai, a Mathias Collegium 

és az Erasmus Kollégium. Ezek közül is kiemelkedik a Bolyai Kollégium, akikkel sok műhely 

közösen szervez kurzusokat és a Mathias, akikkel közös rendezvényeket szerveznek. Emellett 

megemlítendő még a Bibó Kollégium, akikkel elsősorban közös szabadidő és 

sportrendezvényeket tartanak. Rendkívül fontos szakmai fórum a szakkollégiumi mozgalmon 

belül a 2000 óta megrendezésre kerülő Eötvös-konferencia. Ide az ország számos 

szakkollégiumából hívnak meg előadókat (pl. Kerényi Károly, Hatvani Lajos, 

Társadalomtudományi, Grastyán Endre Szakkollégium). 

Az országos szakkollégiumi mozgalom másik nagy pólusával a Corvinus egyetem 

szakkollégiumaival minimális kapcsolatai vannak az Eötvös Collegiumnak. Ennek elsődleges 

okaként beszélgetőpartnerünk azt jelölte meg, hogy „valahogy mások a mi problémáink”. 
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Meglehetősen érzékletesen fejezi ki ez a megfogalmazás azt a tényt, hogy az Eötvös 

Collegium mint a szakkollégiumi mozgalom többi tagjától eltérő történelmi körülmények 

között létrejött és hagyományait (melyek ebben az eltérő korban gyökereznek) gondosan 

ápoló intézmény, csakugyan alaposan kilóg a mozgalomból. Ugyanakkor ahogy azt szintén 

megfogalmazta beszélgetőpartnerünk, igazán nincs is okuk arra, hogy alkalmazkodjanak a 

mozgalomhoz, vagy akár csak nyissanak is felé: ők úgy érzik, hogy az egy évszázad alatt 

kialakult arculatuk és hagyományaik ápolása fontosabb feladatnak tekinthető. Így tudják 

betölteni hosszú idő óta a felsőoktatásban saját szerepüket. Mindezt azon az áron is vállalják, 

hogy a szakkollégiumi mozgalomban való aktívabb részvétel híján a 90-es évek elején 

létrehozott Szakkollégiumi Charta definíciója szerint az Eötvös Collegium nem is minősül 

szakkollégiumnak. Ahogy azt explicite is kimondja beszélgetőtársunk, az Eötvös Collegium 

részéről már a szakkollégiumi mozgalom kezdete óta, volt valami gyanakvással vegyes 

ellenérzés. Mintha kicsit elvárták volna, hogy eleve úgy tekintsenek rájuk mint egy ilyen 

mozgalom potenciális vezérére. Minthogy ez azonban elmaradt, így a mozgalomtól való 

elzárkózás jellemezte az Eötvös Collegiumot, ami mind a mai napig nem enyhült igazán 

(kivéve szakmai téren). Ezt a mentalitást elsősorban a kollégium vezetése képviseli. A vezetés 

mind a mai napig kis jelentőséget tulajdonít a mozgalom forrás-mozgosító potenciáljának, 

sokkal jobban bízik abban, hogy az évszádos bejáratott utakon hatékonyabban tudja 

fennmaradását biztosítani.  

Így annak ellenére, hogy a diákok közül sokan a nyitást támogatnák és igyekeznek a 

kollégiumot a mozgalomba bevonni, ezt a vezetés nem támogatja különösebben. A nyitás 

egyik legfontosabb megnyilvánulása a már két alkalommal megrendezett Szakkollégiumi 

Fesztivál. Ez kifejezetten közösség-építő, nem-szakmai jellegű rendezvénynek tekinthető, 

ahol a diákság és a mozgalom ügyeit tárgyaló beszélgetéseket, az éjszakába nyúló színházi 

előadások és koncertek követik. A fesztivál szervezésében tavaly részt vett: Bibó István 

Szakkollégium, BME Management Szakkollégiuma, ELTE Társadalomtudományi 

Szakkollégium, Eötvös József Collegium, EVK Szakkollégium, Kölcsey Ferenc Protestáns 

Szakkollégium, Mathias Corvinus Collegium, Prohászka Műhely Szakkollégium, Simonyi 

Károly Szakkollégium, Szent Ignác Szakkollégium, Széchenyi István Szakkollégium, BME 

Energetikai Szakkollégiuma, Pázmány Péter Szakkollégium, Társadalomelméleti Kollégium 

(TEK), Luther Márton Szakkollégium. Vagyis jól látható, hogy igen széles kört megmozgató 

rendezvényről van szó. Mint azt korábban láttuk az a tény, hogy a DB gyakorlatilag 

költségvetési autonómiával rendelkezik, amennyiben a saját maga által nyert pénzeket ő 
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költheti el, ezen a ponton válik különösen fontossá. Így annak ellenére lehetősége nyílik a 

szakkollégiumi mozgalomban való részvételre, hogy ezt a vezetés hivatalosan támogatná. 

Összefoglalásként elmondható, hogy az Eötvös Collegium bizonyos tekintetben elüt a 

szakkollégiumi mozgalmon belül értelmezett érett szakkollégiumoktól (nem vállal közéleti 

szerepet, diákok autonómiája nem jelentős), más tekintetben viszont egyértelműen annak 

minősül (pályázati aktivitás, mozgalmon belüli központi szerep). Ez a kettősség részben a 

vezetés és a diákság közti véleménykülönbségre vezethető vissza, azonban nem minden 

esetben. Nem tipikus története és státusa miatt nem is igazán érdemes az érettség szerint 

jellemezni a Eötvös Collegiumot. Ehelyett azt kell mondanunk, hogy egy olyan speciális 

funkciót betöltő centrális szakkollégiumról van szó, ami a mozgalomtól eltérő idők nyomát 

viseli magán és ebből fakad egyedi karaktere. Ugyanakkor a mozgalomba való fokozatos 

integrálódásával az átalakuló mozgalom egyik meghatározó szereplője lehet. 

 

2.5. Erasmus Kollégium 

 

2.5.1. A kollégium 

A mintánkba került esettanulmányok közül az Erasmus Kollégium az egyetlen olyan 

szakkollégium, amely láthatatlan kollégium67 jellegű, tehát a tagság egy kis része sem lakik 

együtt68. Így ezen az esettanulmányon keresztül lehetőségünk lesz a külön lakásból származó 

kedvező és kedvezőtlen hatásokat részletesen megvizsgálni. Az Erasmus Kollégium, továbbá, 

egy tanárok, fiatal értelmiségiek által alapított, tehát felülről szerveződő, elsősorban kutatásra 

orientálódó szakkollégium69. Így magán viseli a gyenge diák-önkormányzatiság, nem túl 

markáns identitástudat jegyeit. 

A kollégium a kisebb szakkollégiumok közé sorolható, hiszen az elmúlt években 25 fő 

körül ingadozott az aktív tagság létszáma. Ez alatt az időszak alatt mindvégig a bölcsész 

hallgatók (filozófus, nyelv-szakos, történész) képviselték a tagság döntő többségét, jóllehet 

évfolyamonként találhatunk 1-2 jogász, közgazdász hallgató is. A tagság kari megoszlásából 

arra következtethetnénk, hogy erős a kollégium belső aktivitása, rengeteg közös programot, 

                                                 
67 A ’láthatatlan kollégium’ jelzőt ne keverjük össze a Láthatatlan Kollégiummal, mely egy már megszűnt 
tehetség-gondozó, szakkollégium jellegű szervezet volt. A Láthatatlan Kollégiumot tekinthetjük az Erasmus 
Kollégium közvetlen elődjének, a két intézmény között jelentős személyi átfedések is találhatók. 
68 Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a Magyary Zoltán Szakkollégium és a Bercsényi Építész Szakkollégium 
is lényegében láthatatlan kollégium jelleggel funkcionálnak. Azonban mindkét esetben több tag is egy 
kollégiumi épületben lakik, ami a klasszikus szakkollégiumi műkösés és a láthatatlan kollégium közötti 
átmenetet jelent. 
69 A későbbiekben szakkollégiumnak fogjuk az Erasmus Kollégiumot nevezni, annak ellenére, hogy a 
felsőoktatási törvényben szereplő szakkollégium-definíció az együttlakást alapkritériumnak tekinti. 
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eseményt szerveznek. Azonban ezek nem igazán jellemzőek az Erasmus Kollégiumra, 

feltételezhetően az együttlakás hiánya, a kollégium kutatói beállítottsága, a tagság magasabb 

átlagos életkora, és így kialakultabb életvitele miatt. 

A kutatói beállítottság azt jelenti, hogy a kollégium szakmai munkája elsősorban 

kutatócsoportok (pl.: Társadalmi terek és identitások, Vallás, hagyomány, modernitás) köré 

szerveződik (http://www.erasmuskollegium.hu). Ezekre a kutatócsoportokra jellemző az 

interdisciplinaritás, elsősorban a különböző bölcsészettudományi ágak közötti kapcsolatok 

megteremtése. A kutatói munkán túl bizonyos mértékig jellemző az Erasmus Kollégiumra a 

kurzus jellegű munka is, hiszen lehetősége van a tagoknak rendszeres nyelvórákon részt 

venni. A szakmai munkát színesítik a belső előadások, melyeken a tagok mutatják be 

egymásnak az elért eredményeiket, kutatásaikat. 

A szakkollégium működtetése döntő részben a mögötte álló egyesület vezetőire, a vezető 

tanárokra és a kollégium ’menedzserére’ hárul. Következésképpen az aktív tagság legnagyobb 

része nem vagy csak csekély mértékben folyik bele az operatív ügyek intézésébe, a 

hosszútávú kérdések eldöntésébe (25-ből 7-8 tag az, aki legalább időnként részt vesz 

szervezési, operatív tevékenységekben). Leginkább az egyes kutatócsoportok választott 

diákvezetői folynak bele az ügyek vitelébe, azonban az ő esetükben is a személyes 

motiváltságon, rendelkezésre álló energiákon múlik, hogy mennyire aktívak. Összességében 

jellemző a kollégiumra, hogy kevéssé intézményesült, tehát a döntő tényező mindig a 

személyes kezdeményezőkészség, dinamizmus, mert nincs erős belső kontroll, mereven 

rögzített szerepkörök.70 Valamint a tagság döntően kutatási irányultsága maga után vonja, 

hogy elsősorban szakmai kérdésekkel foglalkozik a többség, és viszonylag magas az 

inaktivitás a kollégium működtetése tekintetében. 

 

2.5.2. A kollégium belső működésének néhány fontos jellemzője 

A felülről szerveződés, a kollégium ügyeiben mutatott viszonylagos inaktivitás és az 

együttlakás hiánya összességében azt eredményezi, hogy rendkívül gyenge a diák-

önkormányzatiság. Jóllehet félévente néhány alkalommal (pl.: a rendszeres pénteki előadások 

valamelyike után) sor kerül a közös problémák megbeszélésére, megoldási alternatívák 

megvitatására. Ennek mozgatása, dinamizálása azonban csupán néhány tagon múlik, ritka a 

tágabb kollégium érdemi együttgondolkodása. 

                                                 
70 „Túlságosan informális [az Erasmus Kollégium] ahhoz, hogy nagyon egyszerűen meg lehessen mondani, 
kinek mekkora a hatalma.” 
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A szakkollégiumi kötelezettségek, események a gyenge önkormányzatiság ellenére jelentős 

energiákat követelnek a tagoktól: hetente, kéthetente kutatócsoport megbeszélések vannak, 

péntekenként nyelvórákra, a tagok előadásaira kerül sor, havi, másfél-havi rendszerességgel 

nem szakkollégista előadókat hívnak meg, továbbá évente megrendezésre kerül az Erasmus-

konferencia. Azonban a kollégium tevékenységeinek bővítését akadályozza, hogy a legtöbb 

tag kialakult életvitellel rendelkezik, sok egyéb elfoglaltsága van, nem ritka a kettős 

szakkollégiumi tagság71 sem. Ezekből az is következik, hogy nem rendelkeznek a tagok erős  

’erasmusos’ identitástudattal, a szakkollégium nem tartozik a legfontosabb tevékenységeik 

közé. 

Az alulmotiváltság következtében kulcsszerepe van a belső kontroll-mechanizmusoknak a 

kollégium fenntartásában, működtetésében. Az Erasmus Kollégiumra az jellemző, hogy más, 

együttlakó, erős diák-önkormányzatisággal rendelkező kollégiumokhoz képest lényegesen 

kisebb bevonódást vár el a tagjaitól, azonban ezt a szintet többféle mechanizmus segítségével 

is igyekszik fenntartani. Itt is jellemző, hogy az intézményesült megoldások gyengeségéből 

fakadóan az egyének konfliktus-megoldó képessége a döntő, a személyes elbeszélgetések,  

kritikák tudnak leginkább hatást kiváltani. Ugyanakkor lehetősége van a kollégiumnak, hogy 

a havi ösztöndíj folyósítását megvonja a nem teljesítő tagtól, ami erős negatív ösztönzőt 

jelent, de csak kivételes esetben élnek vele. Azonban mindezek a mechanizmusok sem 

képesek megakadályozni, hogy évfolyamonként 1-1 diák ki ne essen a szakkollégium 

működéséből, év közben ott ne hagyja a kollégiumot. Ez más, nagyobb létszámú 

szakkollégiumokhoz képest viszonylag nagy hatással jár a kollégium működésére, hiszen egy 

8 fős évfolyamban 1 tag kiválása is érezhető hatást gyakorol. 

Az Erasmus Kollégium számára lényegében nem jelent problémát a hagyomány 

átörökítés, a megszerzett tapasztalatok továbbadása, hiszen a szakkollégium működtetésének 

kulcsszereplői az alapítás óta, de legalábbis több éve a kollégiumban tevékenykednek. 

Következésképpen az intézményi folytonosság biztosított. Azonban mivel eddig még nem 

került sor egyetlen jelentősebb vezető-váltásra sem, ezért megjósolhatatlan, hogy mennyire 

fogja ez megviselni a kollégiumot. Feltételezhető, hogy a probléma tudatos kezelése, 

                                                 
71 A kettős szakkollégiumi tagság, tehát, hogy egy diák egyszerre tagja az Erasmus Kollégiumnak és valamely 
másik budapesti szakkollégiumnak is, nem csupán korlátozó tényezője az Erasmus Kollégium megerősödésének, 
a tagság nagyobb aktivitásának. Ugyanis a kettős tagságok következtében jelentős tudás létezik kihasználatlanul 
a kollégiumban, erős network építését lehetne ezen tagokra alapozni. Ez a fel nem használt tudás akkor lehetne 
meghatározó jelentősséggel, ha az Erasmus Kollégium erősebb bevonódást, strukturáltabb intézményi felépítést 
szeretne kiépíteni, hiszen ekkor számos megoldási alternatívát tudnának a kettős szakkollégiumi tagok 
megmutatni. 



Fazekas Mihály – Sik Domonkos  Szakkollégiumi mozgalom 

 84 

átgondolt utódkeresés, vagy esetlegesen a nagyobb diák-bevonódás megteremtése könnyíthet 

a későbbiekben elkerülhetetlen sokkon. 

Az Erasmus Kollégiumban jelenleg alig különülnek el a végzettek az aktív tagoktól, ami 

annak köszönhető, hogy nem jelentősek közöttük a korbeli, érdeklődésbeli különbségek, 

továbbá az első végzett évfolyamok sem túl régen hagyták el a kollégiumot. Természetesen 

lényegesen kisebb aktivitással vesznek részt a végzettek a kollégium eseményein, mint a 

jelenlegi tagok. Azonban jellemző, hogy nincs a végzettek számára külön levelezőlista, külön 

rendezvény, hanem egyszerűen megvannak hívva a rendes kollégiumi eseményekre, 

melyeken többnyire részt is vesz legalább egy képviselőjük. Ez a kapcsolat szintén alapját 

képezi a kollégium folytonosságának, hagyomány-átörökítésének. 

Hasonlóképpen több más felülről szerveződő szakkollégiumokhoz az Erasmus Kollégium 

sem függ semmilyen külső szereplőtől (pl.: egyetem, finanszírozó), kívülről tekintve autonóm 

szervezetnek tekinthető. Az érett szakkollégium koncepcióval összevetve azonban világos, 

hogy ez a külső autonómia nem kapcsolódik össze erős belső diák-önkormányzatisággal, amit 

korábban már részletesebben is kifejtettünk. Tehát az intézmény önállóságából fakadó 

szabadságfokkal elsősorban a működést meghatározó szereplők (vezető tanárok, ’menedzser’) 

rendelkeznek. 

 

2.5.3. Érdekérvényesítés, kommunikáció 

Az Erasmus Kollégium tulajdonképpen nem végez érdekérvényesítő tevékenységet, 

rendkívül ritkán képviseli érdekeit külső szereplők felé.72 Ennek legfőbb oka a kollégium 

belső működésében keresendő, tehát a felülről szerveződő jellegből következő 

beállítottságban, a tagok kutatói irányultságában, stb.. Továbbá a szakkollégium kis létszáma 

is ezt a gyenge külső aktivitást erősíti. Ugyanakkor azt is meg kell látnunk, hogy az Erasmus 

Kollégium erős függetlenségéből (pl.: nem tartozik egyetlen egyetem alá sem) fakadóan nincs 

is igazán szüksége az érdekeinek érvényesítésére. 

A kollégium közéleti aktivitása az érdekérvényesítéshez hasonlóan kimondottan alacsony. 

Okként itt is meg kell említenünk a relatíve gyenge belső aktivitást, a kutatói attitűdöt. 

Összességében jellemző az Erasmus Kollégiumra az erős befelé fordulás, a saját maga által 

kitűzött célok követése. 

 

                                                 
72 Egy ettől eltérő eset volt a 2003-as felsőoktatási törvénymódosítás körüli vitákban való részvétel. Ekkor 
érdekében állt az Erasmus Kollégiumnak, hogy az együttlakás, mint kritérium ne kerüljön be a szakkollégium 
definícióba. Azonban ezt nem sikerült elérniük. 
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2.5.4. Forrásszerzés 

Az Erasmus Kollégium azon kevés szakkollégiumok közé tartozik, melyek döntő részt 

pályázati forrásokból tartják fenn magukat. Ezek a pályázatok leginkább adott kutatási 

projektekhez, témákhoz kapcsolódnak, így ezekből tudja a kollégium a kutatócsoportjait 

finanszírozni. Ugyanakkor működési, egyéb pályázati lehetőségeket (pl.: Visegrad Fund: 

nemzetközi együttműködésekre) is megragad. Összességében az jellemző a kollégiumra, hogy 

az összes kínálkozó lehetőséggel él, mert folyamatos bizonytalanság jellemzi a finanszírozási 

alapokat, továbbá mert hosszútávú szervezeti cél a kollégium növelése a stabilabb, 

kiegyensúlyozottabb működés érdekében. 

A növekedési, stabilizálási tervek miatt folyamatos az új lehetőségek felkutatása, 

elsősorban gazdasági szereplőkkel tervezik jobb kapcsolatok, új finanszírozási formák 

kialakítását (pl.: innovációs járulék). Továbbá felmerült a végzettek, különösen a Láthatatlan 

Kollégium végzettjeinek a megszólítása, a kapcsolat élővé tétele. Azonban mindezek a 

törekvések eddig nem jártak sikerrel. 

 

2.5.5. Szakkollégiumi kapcsolatok 

A fentebb vázolt belső jellemzők és az erős befelé fordulás alapján nem meglepő, hogy az 

Erasmus Kollégiumnak nincsenek más szakkollégiumokhoz fűződő jelentősebb kapcsolatai, az 

össz-szakkollégiumi mozgalomban alig vesz részt.73 A közeljövőre vonatozóan sem 

rendelkeznek tervekkel szakkollégium közi kapcsolatok kiépítésére. Ezen kapcsolatok 

mozgatója leginkább a tagság lehetne, hiszen a vezetőségnek nem kiemelt célja a kollégiumot 

a szakkollégiumi mozgalomba jobban beintegrálni. Azonban annak ellenére, hogy minden 

szakkollégiumi programról kapnak információt a tagok, többnyire nem érdeklődnek a 

lehetőségek iránt, jellemző az intézmény befelé fordulása. Ezt a magatartást magyarázza a 

tagok magasabb átlagos életkora, kutatói beállítottsága, valamint a kettős szakkollégiumi 

tagságok.  

 

 

 

 

                                                 
73 A Romaversitas Alapítvány tevékenysége valamelyest hasonló, kapcsolódó az Erasmus Kollégiumhoz, 
azonban a Romavesitas-t nem tekinthetjük szakkollégiumnak, így a velük kialakított kapcsolatok sem képezik a 
szakkollégiumi kapcsolati háló részét. Ezzel együtt azonban fontos információ az Erasmus Kollégium 
külkapcsolatairól, hogy található legalább egy olyan intézmény, mellyel rendszeres közös programokat, közös 
kutatást szervez. 
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2.6. Hatvani István Szakkollégium 

 

2.6.1. A kollégium 

A Hatvani István Szakkollégiumot 1997-ben kezdte el szervezni a Debreceni Egyetem 

Bölcsész- és Természettudományos karainak néhány tanára. Ez a kezdő mozzanat 

meghatározza a szakkollégium működését mind a mai napig, egyrészről mert magán viseli a 

felülről szerveződő szakkollégiumok jegyeit, másrészről mert tagságát és szakmai 

tevékenységét erős interdisciplináris jellemzi (bölcsész és természettudós tagok aránya közel 

1:1).  

A szakkollégium legfőbb célja, hogy az egyetem hallgatóit felkészítse a későbbi oktatói és 

kutatómunkára (http://hatvani.unideb.hu). Ennek megfelelően a szakmai munka legfontosabb 

része az önálló, tutori rendszerben működő kutatómunka. Ez azt jelenti, hogy minden tag a 

tanév elején kialakított terv alapján dolgozik egész évben egy vezetőtanár szakmai 

iránymutatása alapján. Azonban a szakkollégium interdiszciplinaritásából következik, hogy az 

egyéni munkát kiegészítik a szakmai előadások, előadássorozatok, szemináriumok, stb., ahol 

a különböző tudományos hátterű hallgatók tágíthatják látókörüket. 

A szakkollégium szakmai munkája az úgynevezett szakcsoportokra alapul, ezek lefedik a 

kollégiumban vizsgált, kutatott tudományterületeket (pl.: filozófia, néprajz, matematika, 

fizika, kémia). Szerepük elsősorban kezdeményező, koordináló jellegű, az azonos érdeklődésű 

hallgatók összefogását, ötleteik összegyűjtését végzi, továbbá a szakmai programok 

szervezése is ezekre a csoportokra hárul. 

A szakkollégium működtetését egyrészről a diákok maguk végzik választott 

szervezetükön, a HÖK-ön keresztül. Ugyanakkor a legfontosabb kérdésekben az igazgató és a 

szaktanárok döntenek (pl.: hosszútávú stratégia, szakmai profil, anyagi kérdések), jóllehet 

mindig kikérik a hallgatók véleményét, velük egyetértésre jutnak. A szakkollégiumot nem 

jellemzi erős intézményi differenciáltság, specializáció. Ennek oka a kollégium viszonylagos 

fiatalsága az, hogy a kollégiumot érintő sok fontos kérdést nem a diáktagok intéznek, továbbá, 

hogy az igazgató, vezetőtanárok kompetenciái meglehetősen koncentráltak, néhány ember 

végzi a döntéshozatalt.  

 

2.6.2. A kollégium belső működésének néhány fontos jellemzője 

A Hatvani István Szakkollégiumban csak korlátozottan érvényesül az ’érett’ 

szakkollégiumokra jellemző diák önkormányzatiság, ahogy azt már korábban említettük. A 

diákság szerepe a szakmai munkán túl kisebb operatív, szervezési feladatokra terjed ki, 
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azonban az elmúlt években egyre erősebb a diákok aktivitása. Ez azt jelenti, hogy mind 

gyakrabban származnak tőlük szakmai ötletek (pl.: előadások, kurzusok témája) és a 

szervezési kérdésekben hajlandóak nagyobb szerepet vállalni (pl.: egész hétvégés kirándulás 

megszervezése). 

A korábbi évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy kialakultak belső kontroll-

mechanizmusok, melyek a kevéssé aktív tagokat igyekeznek jobban bevonni, a potyautas 

magatartást kiszűrni. A szakmai munka kontrollja elsősorban az év végi beszámolókon 

keresztül valósul meg, ahol a tagok számot adnak az általuk év elején vállalt terv 

megvalósulásáról diáktársaiknak, tanároknak. Mivel a közösségi élet és az egyéni 

kutatómunkán kívüli szakmai munka is fontos részét képezi a szakkollégiumnak ezért 

elengedhetetlen ezek ellenőrzése. Az itt megjelenő problémákat leginkább egy idősebb taggal, 

esetenként egy szaktanárral való személyes elbeszélgetés során igyekeznek korrigálni, 

azonban arra is volt már példa, hogy az igazgató az egész kollégiumot rótta meg (pl.: ha 

ennyire alacsony marad az aktivitás akkor az akár a források megvonásával is járhat). 

A szakkollégiumban a hagyomány átörökítés nem jelent különösebb problémát, hiszen a 

működés alapját jelentő személyek (igazgató, szaktanárok) sok éve a kollégiumban vannak, 

náluk folyamatosan halmozódnak fel a tapasztalatok. Továbbá a diákság cserélődése is 

folytonos (átlagosan 3 évig tag egy hallgató), a közösségi rendezvények, a közös előadások 

elégségesnek mutatkoznak a szervezeti kultúra átörökítésére, továbbadására. Ugyanakkor 

fontos látnunk, hogy a Hatvani tagjai nem rendelkeznek erős identitással, ez még csak most 

kezd kialakulni; a tagoknak nem kell több bonyolult és nehéz kérdés megoldásával 

megküzdeniük, tehát annyira nem is kritikus a szerepe ezeknek a hagyomány átörökítési 

folyamatoknak. Amennyiben hosszútávú tendenciának mutatkozik az erősödő diák 

szerepvállalás a kollégium működtetésében, akkor feltehetően sokkal élesebben fognak ezek a 

kérdések felmerülni. 

A szakkollégium erősebb aktivitását jelzi, az intézmény erősödésének irányába mutat, 

hogy már megjelent az igény, mind a végzettek, mind az aktív tagok részéről, hogy élőbbé, 

szorosabbá kellene tenni a kapcsolatot egymás között. Ez abban nyilvánult meg, hogy 

beindult egy végzett tagozat létrehozása, ami a végzetteket hivatott összefogni, továbbá egyre 

több a lehetőség a végzettek számára kurzus, előadás tartására. 

Mivel a Hatvani a felülről szerveződő kollégiumok közé tartozik ezért azt váruk, hogy 

erősen fog függni külső szereplőktől. Ez nem igaz abban a formában, hogy az egyetem vagy 

más külső szereplő közvetlenül beleszólna a kollégium belső életébe, azonban a kollégium 

irányvonalát, működését meghatározó tanárok mind az egyetemhez köthetők, és az anyagi 
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források döntő része is az egyetemtől származik. Ez azt jelenti, hogy ugyan nincs közvetlen 

függés külső szereplőtő, azonban a belső autonómia sem tekinthető erősnek; ezek helyett egy 

erős tanári befolyás jellemző. 

 

2.6.3. Érdekérvényesítés, kommunikáció 

A Hatvani érdekérvényesítési tevékenysége beleillik a korábban kialakított képbe, ugyanis 

nem valószínű, hogy aktívan fog fellépni érdekei védelmében az a szakkollégium, melyre 

kevéssé jellemzőek az ’érett’ szakkollégiumok jellemzői. Tehát a Hatvani nem képviseli 

érdekeit sem az egyetem felé, sem más szereplők felé, ugyanakkor a kollégium igazgatóján, 

vezető tanárain keresztül ’jelen van’ a fontosabb egyetemi fórumokon (pl.: Rektori Tanács). A 

szakkollégiumi mozgalommal való laza kapcsolata ellenére részt vesz a legfontosabb össz-

szakkollégiumi érdekképviseleti tevékenységekben, azonban ez csupán részvételre 

korlátozódik, nem aktív részese az eseményeknek. 

Az érdekérvényesítési tevékenységhez hasonlóan a közéleti szerepvállalás, a közéleti 

témák felvetése sem fontos része a szakkollégium életének. Jellemző, hogy a legtöbb 

szakkollégiumi előadás nyilvános, többször az egyetemre szervezik, meghirdetik azokat. 

Azonban témájukban elsősorban szakmai kérdéseket érintenek, nem jellemző rájuk a 

társadalom-kritikai hangvétel, politikai kérdésektől mindig elhatárolódnak. 

 

2.6.4. Forrásszerzés 

A szakkollégium működéséhez elengedhetetlen forrásokat döntő részben a Debreceni 

Egyetem biztosítja, a szakkollégium külön költségvetési tételként szerepel az Egyetem 

költségvetésében. Ezzel párhuzamosan alacsony pályázási aktivitás jellemzi a 

szakkollégiumot, ami nem meglepő, hiszen a biztos anyagi alapok nem ösztönöznek, 

kényszerítenek új források bevonására. 

A Hatvani anyagi kérdéseit teljes mértékben az igazgató intézi, tehát az egyetem felé ő 

képviseli a kollégium érdekeit, továbbá az egyéb forrásokhoz való hozzájutás (pl.: pályázatok) 

is az ő felelőssége. 

 

2.6.5. Szakkollégiumi kapcsolatok 

A más szakkollégiumokkal kialakított kapcsolatok egyrészről a hasonló szemlélet, 

szakkollégium-ideál, másrészről az azonos szakmai profil, érdeklődés, harmadrészt a földrajzi 

közelség (értsd debreceni szakkollégiumok) alapján szerveződnek. Ezeknek megfelelően a 

Hatvani István Szakkollégium kapcsolatban áll az Eötvös Collegiummal, a Bolyai 
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Kollégiummal, a Szent Ignác Szakkollégiummal, Sántha Kálmán Szakkollégiummal, Tormay 

Béla Szakkollégiummal és a Közgazdász Szakmai Műhellyel (DEX). Minden kapcsolatra 

jellemző, hogy inkább „diplomáciai” jellegűek, tehát inkább tapasztalat-cserét, közösségi 

eseményeket és ritkábban szakmai rendezvényeket foglalnak magukban.  

A Eötvös Collegium kiemelkedő szereppel bír a kapcsolatok között, mert a Hatvani 

számára ők jelentik a példaképet, előképet. Azonban ennek ellenére sem alakultak ki 

rendszeres, erősebb kapcsolatok, inkább csak egy-egy közös konferencián való részvétel, 

közös kiadvány. Az Eötvös kiemelt szerepe alátámasztja azt a hipotézisünket, hogy 

szakkollégiumi mozgalomban leginkább két szakkollégium bír modell értékkel: a Rajk és az 

Eötvös. 

A Bolyai Kollégiummal kialakított kapcsolatok elsősorban a közös szemléleten és hasonló 

tudományos érdeklődésen alapulnak, azonban ezek is hasonlóan gyengék, mint az Eötvös 

Collegium esetében. Nyilvánvaló, hogy nehéz szorosabb kapcsolatokat (pl.: közös kurzus) 

fenntartani a földrajzi távolság miatt, még ha meg is van az erősebb kapcsolatok szakmai, 

emberi alapja, így nem meglepő a nem debreceni szakkollégiumokhoz fűződő kapcsolatok 

gyengesége. 

Azonban a többi debreceni szakkollégiumhoz fűződő kapcsolat sem tekinthető igazán 

erősnek, ami más típusú okokra vezethető vissza. Ugyanis a Sántha, a Tormay és a DEX 

esetében is elmondható, hogy kevés a szakmai átfedés a szakkollégiumok tudományos 

érdeklődésében. Továbbá, hogy mindhárom szakkollégium erősen befelé fordult, nem jut 

energiája jelentősebb külkapcsolatokra, aminek az az oka, hogy nem kellően stabil, kialakult a 

működésük. 

A Hatvani nem vesz részt e legtöbb össz-szakkollégiumi rendezvényen, megmozduláson, 

aminek legfőbb oka, hogy akadozik az információ áramlás, továbbá, hogy nem jelentős a 

tagság motiváltsága az országos szakkollégiumi életben való részvételre. 

 
 

2.7. Kerényi Károly Szakkollégium 

 

2.7.1. A kollégium 

A kollégium 1993-ban alakult eredetileg művelődéstörténeti önképzőkörként, ebből nőtte 

ki magát szakkollégiummá. Tagjai közé elsősorban a bölcsészkarról várnak hallgatókat, ezen 

belül is kezdetben főként magyar és filozófia szakról, újabban pedig a többi bölcsész szakról 

valamint pszichológia és filmelmélet szakról is. A tagoktól mindenek előtt magas színvonalú 
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műhelymunkát várnak el, amiről minden évben egy legalább 20 oldal terjedelmű 

tanulmányban kell tanúságot tenni (ez gyakran alapja TDK dolgozatoknak). A szakmai 

munka elsősorban önképzőkör jellegű: a hallgatók heti rendszerességgel vitatják meg egymás 

készülő munkáit. Emellett azonban minden félévben meghirdetésre kerülnek nyelvi és 

szakmai kurzusok is. 

A szakkollégium döntéshozó szervezete a nyolc fős Szakkollégiumi Bizottság (SZB). 

Tagjai a szakkollégiumi tanár, három „senor” (olyan tapasztaltabb kollégisták, akik a 

vezetőtanárt hiányzása esetén helyettesítik) és négy további diák. A tagokat választják, de 

általában nincs különösebb verseny a bekerülésért. A SZB két-három hetente, vagy 

különleges alkalom esetén ülésezik. Emellett létezik még a Közgyűlés, ahol az alapszabály-

módosításra nyílik a tagságnak lehetősége. A Közgyűlést legalább öt fő kezdeményezésére 

hívják össze, vagy a SZB javaslatára. Ez utóbbira eddig egyetlen esetben került sor: amikor a 

szakkollégiumi tanár a szakmai szigor további csökkentését javasolta (a beadandó tanulmány 

terjedelmét 7 oldalra szerette volna levinni). Érdekes módon az ez ellen való fellépés a 

konkrét ügyön túlmutató jelentőségű fordulópontot hozott a kollégium életében. Szimbolikus 

értékűnek bizonyult, hogy a diákok felléptek a kezdeményezés ellen: ez által ugyanis saját 

célkitűzést fogalmaztak meg, amit a továbbiakban önállóan igyekeztek megvalósítani. 

 

2.7.2. Folytonosság a kollégium életében 

A kollégium története igazi sikertörténetként indult, azonban mindez szinte kizárólag az 

első igazgató szervezése nyomán zajlott. Az ő működése alatt alakult kis műhelyből, komoly 

szakkollégiummá a szervezet. A kollégium típusát tekintve eredetileg tehát felülről 

szerveződő szakkollégiumnak volt tekinthető. Ez azt jelenti, hogy a felvételit, az egyetemmel 

való kapcsolattartást, a költségvetés kérdéseinek megvitatását, esetleges pályázatok írását nem 

a diákok intézték alapvetően, hanem egészében a vezető tanár. Azonban távozását követően 

nem sikerült senkinek betöltenie a vezetői szerepkörben támadt űrt. Így részben ennek 

betudhatóan, részben abból fakadóan, hogy megszűnt a – filozófia-irodalom szakosok alkotta 

– szűkebb közös érdeklődési platform, a kollégium szakmai színvonala csökkeni kezdett, 

magával vonva a közösségi élet hanyatlását is (ahogy beszélgetőtársunk megfogalmazta: 

„nem a kollégium már az elsődleges közössége a tagoknak”). A színvonal-csökkenés 

megnyilvánult egyfelől a munkamorál fellazulásában, másrészt a felvételi exkluzivitásának 

megszűnésében (míg régen a tanárok küldték az általuk tehetségesnek ítélt diákokat, addig ma 

már bárki szabadon jelentkezhet, aki kedvet érez ehhez). A szakmai-közösségi hullámvölgy 
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együtt járt továbbá a kollégium belső intézményeinek elhalásával is, így csaknem három évig 

szünetelt a SZB.  

Ezt a folyamatot a jelenlegi generáció tagjai – saját kezükbe ragadva a kezdeményezést – 

igyekeznek megállítani és megfordítani, elsősorban szigorú bennmaradási feltételek 

szabásával. Ennek oka az, hogy az első igazgató szakmai szigorúságának híre74 mindmáig él a 

kollégisták között és e szigorúságban látják a kezdeti sikerek egyik fő okát. Másodsorban 

kisebb szakmai al-műhelyek létrehozásával. Ezek közül azokban, ahol sikerül közös szakmai 

érdeklődésű tagokat toborozni, az utóbbi években egyre jobb hangulatú és magasabb 

színvonalú munka kezdődött el. Harmadsorban pedig évfolyamok tervbe vett létrehozásával. 

Ezek közös kurzusokon vennének részt, így könnyebben alakulnának ki közösségi 

kapcsolatok a tagok között. Mindezen a törekvések mellett nem hanyagolható el annak a 

jelentősége sem, hogy a kollégium élére néhány éve ismét egy olyan vezető tanár került, aki 

ha nem is tudja az első igazgató szerepét teljes mértékben betölteni, de sikeresen koordinálja a 

kollégium életét. Így tehát elmondható, hogy ha teljes mértékben nem is önállósultak a 

diákok, de befolyásukat jelentősen megnövelték a kollégium irányításában, ami nélkül aligha 

indultak volna meg a reformfolyamatok.  

 A kollégium éves fluktuációja nagyjából 30%-os ennek nagyrészt a szakmai követelmény 

teljesítésének (a dolgozat elkészítésének) hiánya, valamint a műhelyeken több mint 30%-ról 

való hiányzás az oka. A közösségi aktivitás nem kritériuma – szemben sok más 

szakkollégiummal – a bennmaradásnak.   

A régi tagokkal való kapcsolattartás annak ellenére nehézkes, hogy sokan közülük a város 

egyetemén tanítanak ma. Ennek egyik oka, hogy nincs semmiféle intézményes keret, ami 

lehetőséget nyújtana a régi tagoknak arra, hogy a kollégium tagjai maradhassanak. Mint 

ahogy arra beszélgetőtársunk is rámutatott, ennek másik fontos oka lehet az, hogy nincs 

semmiféle hagyománya annak, hogy régi tagokat kurzusvezetésre kérjenek fel. Így nem 

csoda, hogy bár kifejezett törekvések vannak arra vonatkozóan, hogy a régi tagokat felkeresve 

a korszak fénykoráról megkérdezzék őket (így próbálván a hagyományokat feleleveníteni), 

ahogy beszélgető partnerünk fogalmaz „valahogy nincs már jelentősége számukra a kolinak”.  

 

2.7.3. Forrásszerzés és autonómia 

Említettük, hogy a szakkollégisták autonómiájának megnövekedése jellemezte az utóbbi 

éveket, és ennek köszönhetően indultak be reformok a kollégium szakmai életében. A diákok 

                                                 
74 Például minden egyes műhelymunkán kidolgozott pontrendszer szerint osztályozta a diákok hozzászólásait és 
ez is beleszámított munkájuk értékelésébe. 
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azonban alapvetően továbbra sem vesznek részt a kollégium pénzügyi szervezésében. Ebből 

kifolyólag sem az egyetemmel nem állnak partneri viszonyban, sem pedig arra vonatkozóan 

nincsenek törekvéseik, hogy pénzügyi önállóságukat növeljék. Ezeket az ügyeket a vezető 

tanár intézi egy személyben és a diákok nem törekszenek ennek megváltoztatására. Persze 

ehhez hozzájárul az a tény is, hogy a kollégium abszolút létbiztonságban van, az egyetem a 

kollégiumi a férőhelyeket biztosítja számára, ezzel létét is garantálja. 

A fenntartási költségeken túli költségeket ugyanakkor nem finanszírozza az egyetem, 

melyeket ennek megfelelően pályázati úton kényszerül begyűjteni a kollégium. 

Hagyományosan ez is a vezető tanár dolga, ami bonyodalmakat is okozott az elmúlt évek 

során. Amikor épp a vezető tanár cserével esett egy időbe az aktuális Oktatási Minisztériumi 

pályázat, akkor abból fakadóan, hogy a régi már nem az új pedig még nem foglalkozott az 

üggyel, a pályázatról lemaradt a kollégium. Az ügyből tanulva a diákok egyre inkább tervezik 

a pályázati ügyekben való részvételt. Így egyikük elvállalta a pályázatfigyelő szerepét és 

beszélgetőtársunk azt is megemlítette, hogy magában a pályázatírásban is részt kívánnak 

venni a diákok. Ez annak ellenére, hogy nagyon friss fejlemény, nagyon fontos pillanatképet 

jelenít meg. Láttuk, hogy első lépésben a szakmai ügyekbe vonódtak bele a kollégisták, 

azonban az ott szerzett tapasztalatokon felbuzdulva, a jövőben további területekbe is 

bevonódnak.  

A hivatalos szerveken túl (egyetem, minisztérium) azonban továbbra sem terveznek egyéb 

forrásokhoz pályázni a diákok, aminek egy nagyon fontos gátja, hogy a kollégium az egyetem 

alá van besorolva, nem önálló szervezeti egység. Logikus lépés lenne ennek megfelelően az 

egyetemtől való függetlenedés (akár egy alapítvány létrehozása). Azonban ezen a ponton az a 

beidegződés akadályozza meg a diákokat, hogy ezt a tettet a vezető tanártól várták és várják 

mind a mai napig. Beszélgetőtársunk említette, hogy a „kulturális főváros” pályázatára való 

felkészülés idején az ebben is érdekelt vezető tanár igyekezte az egyetem felől inkább a város 

hatáskörébe áthelyezni a kollégiumot, de a tanár távozása után ez a törekvés is megszűnt és az 

új vezető tanár nem szándékozik semmi ilyesmit tenni, így nincs mit tenni szól 

beszélgetőpartnerünk konklúziója. Ezt a történetet az teszi igazán érdekessé, hogy az fel sem 

merül egyelőre a diákokban, hogy ők maguk is megtehetnék ezt a lépést. Egy bizonyos 

ponton túl tehát megtorpannak egyelőre az autonómia-törekvések. 

 

2.7.4. Érdekképviselet 

A fentieknek megfelelően – hipotéziseinknek megfelelően – ugyanakkor az is következik, 

hogy a kollégium sem szűkebb, sem tágabb érdekképviseleti szerepet nem tölt be. Sem a 
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HÖK-ben, sem pedig az egyetemi szenátusban nincs benne egy tagjuk sem, ilyenformán az 

egyetemi közéletbe nem tudnak beleszólni. Ez egyelőre szándék szinten sem jelenik meg, ami 

alátámasztani látszik azt a feltevésünket, hogy a Kerényi személyében egy olyan kollégiumot 

ismerhettünk meg, aki bár már elindult az érett szakkollégiummá válás útján (aminek egyik 

döntő eleme az, hogy a diákok önszerveződésén alapuljon a kollégium), de ez a folyamat még 

korántsem fejeződött be, így az érdekképviseletet vizsgálva nem lelhetjük fel az érettség 

nyomait. 

 

2.7.5. Külkapcsolatok 

A kollégium külkapcsolatait egyrészt jelentősen meghatározza, hogy az épület 

meglehetősen távol esik a többi kollégiumtól, így azokkal nem alakult ki kapcsolat. Másrészt 

a karok erős izolációja is megnehezíti, hogy más karok intézményeivel kapcsolatot keressen a 

kollégium. Ennek ellenére egy másik pécsi szakkollégiummal a Grastyány Endre 

Szakkollégiummal évek óta ápol kapcsolatot a Kerényi. Ez leginkább abban nyilvánul meg, 

hogy egymás konferenciáin részt vesznek. Ezen túl azonban – leginkább a mások által is 

említett energia-hiányra hivatkozva – nem alakított ki kapcsolatot más szakkollégiummal a 

Kerényi és az országos szakkollégiumi eseményekben sem vesz részt. Mindez annak ellenére 

történt, hogy egyes vezető tanárok időről időre igyekeztek hangsúlyt fektetni a külügyi 

kapcsolatokra, azonban mindezt nem követte a diákok lelkesedése (talán nem kis mértékben 

amiatt, mert nem a saját akaratuk volt ez, hanem egy vezetői utasítás). Ugyanakkor a helyzet 

megváltozását jelentheti, hogy az egyre inkább kiteljesedő autonómiával párhuzamosan 

kibontakozó reformokat a diákok a kapcsolatok számának növelése irányába is ki kívánják 

terjeszteni. 

 Ezt a nyitást jelzi, hogy a már hagyományosnak nevezhető, 2000 óta minden évben 

megrendezésre kerülő, Kerényi Konferencia híre idén sokkal nagyobb körhöz eljutott és 

ennek megfelelően sokkal több felől érkeztek előadók. Azonban, az, hogy ez a siker egy 

hosszabb távú nyitási folyamat első lépése-e, egyelőre nem tudhatjuk. 

 

2.8. Korányi Frigyes Szakkollégium 

 

2.8.1. A kollégium 

A kollégium 1985-ben alakult, a SOTE hallgatói közül vesz fel tagokat: kari megoszlást 

tekintve dominánsan az általános orvosi, kis részben a fogorvosi és minimális részben a 

gyógyszerész karról. A kari megoszlás a kollégium szakmai arculatát is meghatározza: 
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elsősorban általános orvosi témákkal foglalkozó kurzusok és szakmai előadások alkotják az 

oktatási program vázát. Oktatási szerepe mellett kutatóműhelyként is funkcionál a kollégium. 

E két szerepkörhöz kapcsolódnak a szigorúan kezelt bennmaradási kritériumok: a tagoknak 

egyfelől legalább „jó” tanulmányi átlagot kell teljesíteniük minden félévben, továbbá 

harmadik évfolyamtól kezdve kötelező jelleggel minden évben TDK, vagy – komolyságában 

ennek megfelelő – rektori pályázatot kell benyújtaniuk. Ezen túlmenően a kollégium a 

közösségi életben való jelentős szerepvállalást is elvárja tagjaitól: a közösségi és szakmai 

rendezvényeken való minél aktívabb részvételt. 

 

2.8.2. A kollégium szervezeti egységei 

A mindennapi ügyvitel három testület gyűlésein kerül megvitatásra: ezek a Diák Bizottság 

(DB) és a Habilitációs Bizottság (HB) és a Szakmai bizottság (SZB). Mindhárom bizottság 

felett áll az Ellenőrző Bizottság (ennek tagjai mindegyik ülésen részt vesznek megfigyelőként) 

és a Közgyűlés. A Közgyűlésen nem pusztán megválasztják a bizottsági tagokat, hanem 

egyúttal döntéseiket is megvétózhatják. Közgyűlés rendesen minden félévben egyszer van, de 

kellő számú aláírás gyűjtése esetén év közben is összehívható. A HB kettős feladatot lát el: 

egyrészt a közösségi integrációjának motorja, amennyiben a különböző közösségi 

programokat propagálja (ha kell bekopogva minden szobába), másrészt a szakmai színvonal 

minőségét biztosítja. A szervezet minden félév végén összeül és zártkörű – de jegyzőkönyvvel 

dokumentált – ülésen megvizsgálja, hogy mindenki teljesítette-e a bennmaradáshoz szükséges 

feltételeket. Ha valaki nem felel meg a szakmai kívánalmaknak („jó” alatti tanulmányi átlagot 

ér el), akkor csakis abban az esetben kaphat még egy esélyt, ha közösségi tevékenységét 

tekintve aktív tagnak találja a HB. Igen beszédes, hogy a HB személyében külön bizottságot 

találunk, amelynek feladata a bennmaradás feltételeinek vizsgálata. Ugyanis a kollégium 

fluktuációja, főként – az orvosi képzés tanulmányi rendszerének struktúrájából fakadóan – az 

első két évben jelentős, gyakran mindössze egy-egy évfolyam fele marad benn 6 évig. A HB 

alapvetően a szervezeti szabályzatban lefektetett módon működik75, tagjait rövid kampány (a 

jelölteknek konkrét programmal kell rendelkezniük) és jelölő időszak után választják. A DB 

tagjait a HB-hoz hasonló procedúrában választják és a feladata a félévente esedékes 

Közgyűlések közti időszakban a kollégium ügyvitele (pénzügy, rendezvények), továbbá a 

szervezési feladatokban való döntéshozatal és végrehajtás. A Szakmai Bizottság mint a neve 

                                                 
75 „Apró” joghézag a működésében, hogy a közösségi tevékenység megítélése nincs kodifikálva: ezt alapvetően 
a HB tagok állapítják meg. Tovább növeli ennek a súlyát, hogy valójában a szakmai követelményeknek való 
megfelelés esetén is ki lehet kerülni a kollégiumból: úgy, ha valaki feltűnően nem vesz részt a kollégium 
közösségi életében, a HB figyelmeztetését követően sem. 
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is sejteti a kurzusok és a nyilvános előadások szervezésében vesz részt, tagjait a Közgyűlésen 

választják. A DB és az SZB ülései, szemben a HB-gal, nyilvánosak. Ez alapján úgy tűnik, 

hogy a kollégium szervezeti élete a szakkollégiumi mozgalom hagyományainak megfelelő 

demokratikus alapokon zajlik. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni, arról, hogy a HB-nak 

annak ellenére, hogy jelentős bírói szerepe van, nincs minden tekintetben formális 

szabályokhoz kötve a működése (vö. kollégiumi aktivitás megítélése), márpedig ez könnyen 

felboríthatja a kollégium finom demokratikus egyensúlyát.76 

 

2.8.3. Folytonosság a kollégium életében 

A bizottságok mellett a kollégium élet fontos tényezője a főigazgató (Godó Ferenc), aki 

alapítása óta áll a kollégium élén. Szerepe az intézményi struktúrában meghatározó: normatív 

kontrollként áll a háttérben, ha nem is szól bele a konkrét döntésekbe általában, tanácsát a 

legtöbb szakmai kérdésben kikérik, és mindegyik bizottsági gyűlésen szavazati joga van. 

A régi tagokkal való kapcsolattartás kimondott szándékként jelenik meg a kollégium 

részéről. Annak ellenére, hogy nincs külön intézményes formája (pl. szenior státusz) a régi 

tagokkal való kapcsolattartásnak, ennek számos módja alakult ki. Ilyen a kollégium által – 

1995 óta – évente megrendezett Korányi Tudományos Fórum, ahova előadóként és a 

különböző kurzusok, ahova nem ritkán tanárként várja vissza volt tagjait a kollégium. 

Ugyanakkor nemcsak szervezeti, de egyéni szinten is fontos kapcsolati tőke a szakkollégiumi 

lét. „Hársfásként”77 az egyetem elvégzése után is számíthatnak a kollégisták a korában végzett 

hársfások szimpátiájára. 

A kollégium presztizse nem növekedett töretlenül az évek során, több mint 20 éves 

fennállása alatt hullámvölgyek sem kerülték el. Így például nagyjából 2002-ben ért véget egy 

kevésbé karakteres vezetés regnálása, amit a mostani vezetők elsősorban a bennmaradási 

feltételek szigorú betartatásával és a szakmai, közösségi aktivitás serkentésével próbálnak 

felfutási tendenciává fordítani. Ennek az eredménye az utóbbi években kezd megmutatkozni. 

Összefoglalva, úgy tűnik, hogy a folytonosságot – a személyében biztosító igazgatón – túl a 

nem-formális úton a kollégiumhoz kötött régi tagokon keresztül is biztosítja a Korányi. Ennek 

ellenére felfedezhetők töréspontok a kollégium történetében, ami előrevetíti – rendszerváltás 

előtt alakult kollégiumról lévén szó – a közéleti szerepvállalás hagyományának esetleges 

eltűnését is. 

 

                                                 
76 Természetesen azt nem állítjuk, hogy a Kerényi Szakkollégiumban ez ténylegesen megtörténne. 
77 Ez a kollégium beceneve, mivel a Hársfa utcában található. 
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2.8.4. Autonómia és költségvetés 

Autonómia tekintetében vegyes képet mutat a kollégium. Egyfelől az egyetem 

fennhatósága alá tartozik, mint a SOTE összes többi kollégiuma, így gyakorlatilag kizárólagos 

fenntartója a kollégiumnak az egyetem. A fenntartási költségekhez – a kollégiumi normatíván 

túl – a kollégiumok pályázat útján juthatnak hozzá. Az ezzel kapcsolatos ügyeket a DB intézi. 

A többi kollégiummal való együttműködésnek, amely a  kollégiumi normatíva emelésre 

irányul, nem mutatkoznak jelei, és erre a kérdéskörre egyébként sem vetül különösebb 

figyelem. A költségvetés növelésére kifejezetten célirányosan történnek törekvések a 

kollégisták részéről. Mindig az egyes rendezvények szervezéséhez keresnek szponzorokat (és 

ebben jelentős segítséget tudnak nyújtani a volt hársfások), akik anyagi vagy tárgyi 

juttatásokkal támogatják őket. Ezt a tevékenységet ugyanakkor magas szintre fejlesztették: 

egy külön szponzorok számára készített honlap foglalkozik – egyfajta marketing 

tevékenységként – a kollégium eredményeinek felsorolásával. Érdekes jelenség, hogy a 

szponzorok keresése egy viszonylag jól azonosítható időponthoz köthető: az első Korányi 

Tudományos Fórum megszervezéséhez. Ez a tudósokat és diákokat egyaránt felvonultató 

konferencia volt az első olyan rendezvény, amihez támogatókat keresett a kollégium. Az itt 

kialakult a gyakorlat mára az egyéb rendezvényekre is kiterjedt, azonban konkrét célokhoz 

kötött maradt. Konkrét rendezvényekhez való forrásgyűjtésen túlmenően, pusztán az anyagi 

függetlenség növeléséért, stratégiai tartalékképzés céljából egyelőre nem törekszenek egyéb 

bevételi forrásokat felkutatására a kollégisták, ugyanakkor a tendencia magában hordozza 

ennek a lehetőségét is. 

 

2.8.5. Külkapcsolatok, érdekképviselet 

A Korányi Tudományos Fórum, olyan konferencia, mely több párhuzamos funkciót is 

betölt: egyrészt tudományos vállalkozás, másrészt tudományos verseny, harmadrészt a 

régebbi tagokkal való kapcsolattartás – ami a kollégium határozott célkitűzése – egy eszköze 

és nem utolsó sorban a kollégium szélesebb külvilággal való kapcsolattartásának is fontos 

fóruma. 

Ezen a konferencián túl, a kollégiumot mind a SOTE többi kollégiumától, mind a többi 

szakkollégiumtól való izoláltság jellemzi alapvetően. „Azt szoktuk mondani, hogy egy kis 

sziget” – jellemzi velősen a kialakult helyzetet egy beszélgetőtársunk, ugyanakkor sietve 

hozzátette, hogy ez az izoláció problematikus, főként amiatt mert idegenkedést vált ki a 

hallgatótársakból. Továbbá problematikus amiatt is, mert a kollégium egyedül – kis 

taglétszámából kifolyólag – nem tud igazán jelentős hatást kiváltani az egyetemi életre, csak 
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ha összefog további szervezetekkel (legyen az a HÖK, vagy más kollégiumok). Ennek 

megfelelően szándék szinten hangsúlyos elemként szerepel a kollégium tervei között a minél 

szélesebb körű nyitás.  

Így válik fontos szakmai partnerré a HÖK, akivel a kapcsolat egyre szorosabbá vált az 

utóbbi életben. Úgy tűnik, hogy stratégiai partnerére talált a kollégium a HÖK személyében, 

lévén rajta keresztül képes csekély számbeli arányát ellensúlyozni (az egyetem több mint tíz 

ezer hallgatója közül alig több mint ötven fő szakkollégista). Az együttműködést elősegíti, 

hogy több HÖK alelnök is kollégista egyúttal. Az együttműködés leglátványosabb 

eredménye, hogy Semmelweis Egyetemi Kulturális Napok szervezését közösen végezte 2007-

ben a kollégium a HÖK-kel, ami egyúttal az említett nyitási törekvés egy fontos 

manifesztációja is. Ezen túlmenően tervbe van véve, hogy a HÖK és a Korányi 

Szakkollégium vezetésével létrejöjjön egy „kollégiumi HÖK”. Ez a szervezet gyakorlatilag a 

kollégisták érdekképviseletét látná el. Az egyetemi szenátusban is helyet foglalna, így többek 

között, a kollégiumok finanszírozási ügyeibe is beleszólást nyerne. Mindez azt jelenti, hogy – 

egyelőre csak kezdeti terv formájában – a nyitással párhuzamosan egy növekvő közéleti-

gazdasági szerepvállalás és autonómiára törekvés is megfigyelhető a kollégiumnál, ami azt a 

hipotézisünket látszik alátámasztani, hogy ezek a jelenségek (gazdasági autonómia-

érdekképviselet) együtt járnak („érett szakkollégium” hipotézis).  

További érdekes tendenciaként írható le, hogy a kollégium annak ellenére, hogy több mint 

húsz éve alakult – és a rendszerváltást megelőző években aktív tagja volt a szakkollégiumok 

második nyilvánosságában folyó vitáinak – mára az országos szintű közéleti szerepvállalástól 

látszólag teljesen visszavonult. Ezt mutatja, hogy az országos politikai kérdések ritkán 

kerülnek elő a kollégium diákjai között. Ugyanakkor egészségügyileg releváns országos 

politikai kérdésben mégis aktivizálódott a kollégium: egy később – a HÖK-ön keresztül – az 

egész egyetemen elterjedt aláírásgyűjtési akció köthető a kollégiumhoz. Ez szintén 

megerősíteni látszik azt a hipotézisünket, hogy a szélesebb közéleti szerepvállalás együtt jár a 

szűkebb (egyetemi) közéleti szerepvállalással és gazdasági autonómia, önérdek-képviselet 

erősödésével. Persze nem szabad elfelejteni, hogy a kollégiumban „lappangó örökségként” – 

ill. a folytonosságot egy személyben biztosító igazgatón keresztül – mindezek a hagyományok 

megvannak. Könnyen lehet, hogy az hosszabb-rövidebb kihagyás után – valamilyen 

katalizátor hatására – újra aktivizálódnak.  
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2.8.6. Szakkollégiumi mozgalmon belüli kapcsolatok 

A kollégium egyetlen szakkollégiummal van kezdődő partner-kapcsolatban: 2006-ban a 

debreceni orvostudományi szakkollégium látta vendégül egy konferencia keretében a 

Korányit, és 2007-ben ezt viszonozni tervezik. Azt, hogy további szakkollégiumok felé ill. az 

országos szakkollégiumi mozgalomba miért nem kapcsolódik be a Korányi, egyfajta „szakmai 

kívülállósággal” magyarázta beszélgetőpartnerünk. Emellett azt is megemlítette, hogy a tagok 

fennálló energiáinak nagy részét a kollégium és az egyetem leköti olyan mértékben, hogy ne 

merüljön fel különösebb igény további kapcsolatok létesítésére.  

 

2.9. Magyary Zoltán Szakkollégium 

 

2.9.1. A kollégium 

A kollégium 2001-ben alakult láthatatlan kollégiumként78. A Corvinus Egyetembe 

beolvadt Államigazgatási Főiskola legalább egy évet már befejezett hallgatói közül vesz fel 

soraiba tagokat. A kollégiumot a Főiskola kollégiumában lakó diákok hozták létre, eleinte 

önképző kör jelleggel. Ma is ugyanabban az épületben található, ahol a kar többi kollégistája, 

így a kollégiumi tagság nem különül el a kar többi hallgatójától. Ugyanez nem mondható el a 

többi kar hallgatójával kapcsolatban: a kollégium kizárólag közigazgatási hallgatókat vesz fel 

és más karokkal (más egyetemekkel) nem ápol kapcsolatokat. A Magyary mint látható fiatal 

és specializált érdeklődésű szervezetnek tekinthető. Ennek megfelelően azt várjuk, hogy a 

még formálódó arculatú szervezet a nem-érett szakkollégium jellemzőivel fog rendelkezni: a 

kollégiumi mozgalomban kis mértékben működik közre, pályázati és érdekképviseleti 

aktivitása csekély. 

A kar szakmai munkája elsősorban az egyetemen is elfogadott kurzusok keretében zajlik. 

Ezen túlmenően meghívott közigazgatási szakemberek előadásai jelentik a szakmai munka 

gerincét. Emellett tudományos munkaként főként a kollégium névadója, Magyary Zoltán79 

közigazgatás-tudományi hagyatékának feltárása és gondozása (a kollégium könyvtárában 

őrzik az életmű egy részét) szerepel kiemelt helyen, továbbá nemzetközi közigazgatási 

rendszerek összehasonlító vizsgálata, valamint közigazgatási gyakorlati feladatok elvégzése80. 

Mindezeken túl szakmai nyelvi kurzusok is folynak a kollégiumban. A kollégiumba felvett 

                                                 
78 Jóllehet a kollégium alapító tagjai és mai tagjai is egy kollégiumi épületben laknak, ez azonban nem különül el 
a nem szakkollégisták lakórészeitől. 
79 Magyary Zoltán a két világháború közti időszak közigazgatási szakembere, akinek munkássága a 
rendszerváltás után lett rehabilitálva. 
80 Példaként beszélgetőpartnerünk azt az esetet említette meg, amikor Érd városa egy városigazgatási reform 
előkészítésére kérte fel a kollégiumot. 
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hallgatók kiválasztása elsősorban szakmai szempontok alapján történik, kevésbé érvényesül a 

minél sokszínűbb társaság összehozására irányuló szándék. Ennek elsősorban az lehet az oka, 

hogy a kollégium egyelőre arculat-teremtés fázisában van és identitásuk legfontosabb eleme a 

közigazgatás-tudományi irányvonal. Amíg ezen a vonalon nem vívtak ki hírnevet maguknak, 

addig a tagság heterogenitása inkább elmossa a kollégium karakterét, mintsem színesíti. 

A kollégium – ahogy azt egy közigazgatási szakkollégiumtól joggal várja el az ember – 

kidolgozott szervezeti apparátussal és SZMSZ-szel rendelkezik (mely SZMSZ nem pusztán 

díszként funkcionál, hanem gyakran használt vonatkozási pont, amit ugyanakkor 

folyamatosan fejlesztenek is a tagok). A szervezeti rendszer két éve alakult át: 2005-ig 

elnökség irányította a kollégiumot, azonban a rossz döntési hatásfok miatt, az elnökség 

feloszlatta magát és olyanformán módosította az SZMSZ-t, hogy a korábbi elnökségi testület 

szerepét egyszemélyes elnök vette át. Az elnök munkáját a munkacsoport vezetők (minden 

kurzusból kikerül egy ilyen vezető) és a titkár (ő az adminisztratív feladatokat látja el) alkotta 

kabinet segíti. Az elnök alakítja ki az alapvető szervezési és költségvetési kérdésekben az 

előkészítő döntési javaslatokat (a kabinet segítségével), majd a két hetente összehívásra 

kerülő közgyűlés dönt ezekről. A fenti szervezetek mellett a kollégiumban van egy vezető 

tanár is, aki elvben a kar és a kollégium között közvetít. Az ő szerepe azonban annak ellenére, 

hogy jó kapcsolatokat ápol az elnökkel, nem meghatározó. 

 

2.9.2. A folytonosság hiánya 

A régebbi tagokkal a kapcsolattartás nem jellemző. Ennek egyik oka a kollégium fiatal 

mivolta, valamint az a tény, hogy a korábban végzett hallgatók még főiskolai rendszerben 

tanultak és mivel csak másodikos koruktól váltak taggá, ezért mindössze két évig voltak a 

szakkollégium diákjai, s ezalatt nem alakult ki erős lojalitás. Ennek ellenére tervbe van véve, 

hogy a közeljövőben szervezendő kari évforduló keretében megkeresnek sok régebbi tagot. A 

folytonosságot az igazgató személye sem képviseli, hat év alatt már a harmadik igazgatója 

van a kollégiumnak. A folytonosság fenti biztosítékainak hiánya nagyban összefügg a 

kollégium szervezeti kereteinek és arculatának jelen pillanatban is tartó formálódásával. Azt 

mutatják, hogy a kollégium még mindig nagy erőkkel dolgozik arculata, működési keretei és 

tradíciói megteremtésén, lévén azok korántsem szilárdultak meg. 

 

2.9.3. Költségvetési kérdések 

A kollégium költségvetése teljes mértékben egyetemi forrásokon alapul. Mivel a 

kollégium teljes forrásigényét kielégíti az egyetem (beleértve a fenntartási és szervezési, 
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szabadidős költségeket), ezért semmilyen pályázati forrást nem céloztak meg eddig a diákok. 

Ezt a tendenciát az is erősíti, hogy annak ellenére, hogy a kar fedezi a kollégium működési 

költségeit, a legkisebb mértékben sem szól bele működésébe. Ennek ellenére a jövőben a 

kollégium tervezett bővülésével tervezik az aktívabb pályázati magatartást. 

 

2.9.4. Érdekképviselet, közügyek 

A kollégium elnöke és vezető tanára a kari tanácsban megfigyelői jogkörben vesz részt. 

Ebből kifolyólag közvetlenül tudja a kollégium érdekeit képviselni a kar felé. Az itt folytatott 

lobbi-tevékenység eredményének tekinthető, hogy a kollégium ősztől irodahelységet kapott az 

épületen belül. A kollégium konkrét ügyeinek képviseletén azonban nem mutat túl az 

érdekképviseleti tevékenység. Kari és közügyekben egyelőre nem hallatja hangját a 

kollégium.  

 

2.9.5. Kollégiumok közötti kapcsolatok 

A kollégium az országos szakkollégiumi mozgalomban egyelőre nem vesz részt és egyéb 

szakkollégiumokkal sem tart kapcsolatot. Ennek elsődleges oka, mint arra már fentebb is 

többször hivatkoztunk, hogy egyelőre saját arculatuk megteremtése éppen elég energiájukat 

köti le. Ugyanakkor névadójuk kapcsán több szervezet is megkereste őket (akik 

hasonlóképpen Magyary Zoltán nevét viselik), a hagyaték bővítésében való együttműködést 

felajánlva. Az első nagyobb nyitási kísérletként értelmezhető egy kari újság beindítása, ami 

azonban egyelőre még csak tervnek tekinthető. 

 Összefoglalásként elmondható, hogy a Magyary Zoltán Szakkollégium személyében 

egy tipikus nem-érett szakkollégiummal állunk szemben, aki fennállását már megszilárdította, 

azonban arculatát még jelen pillanatban is formálja. Ennek megfelelően sem a kollégium 

ügyein túlmutató érdekképviseleti és közéleti szerepet nem vállal, költségvetése tekintetében 

nem autonóm és az országos mozgalomban sem vesz részt. Ugyanakkor mivel autonómiája 

biztosított, amennyiben a diákok részéről megérik az elhatározás, a szakkollégiumi mozgalom 

fontos tagjává nőheti ki magát a jövőben (annál is inkább, hogy szervezési készségeikkel a 

mozgalom nagy hasznára lehetnének). 

 

2.10. A Rajk László Szakkollégium 

 

A Rajk László Szakkollégiumot (innentől Rajk) lelkes közgazdász hallgatók alapították 

Chikán Attila, akkori tanársegéd, vezetésével 1970 március 20-án a budapesti Marx Károly 
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Közgazdaság-tudományi Egyetem (ma Budapesti Corvinus Egyetem) egyik kollégiumban. 

Tulajdonképpen ettől a ponttól számíthatjuk a szakkollégiumi mozgalom kezdetét, jóllehet a 

Rajk sem minden előzmény nélkül jött létre, hiszen sokat átvettek az Eötvös-kollégisták, a 

Nékosz (Népi Kollégiumi Szövetség) szellemiségéből, tapasztalataiból (Pünkösti, 2006). 

A kollégium önmagát, mint értékalapú intézményt definiálja, ami azt jelenti „hogy 

működését bizonyos értékek folyamatos vállalása, képviselete, továbbvitele vezérli, nincs 

olyan (akár saját maga által, akár kívülről meghatározott) szervezeti célja, amelynek az 

elérésére való törekvés felülírhatná az értékekhez való ragaszkodást” (Re:35, 2005, 6. o.). 

Ezen értékeket „három pillér” köré lehet csoportosítani: szakmaiság, közösségiség, 

társadalmi érzékenység, melyek közül a 3-ikat tekinthetjük a leginkább problematikusnak, a 

legtöbb vitát kiváltónak. Összefoglalóan a Rajk célja, hogy „szakmailag magasan kvalifikált, 

társadalmi kérdésekben megalapozottan véleményt formáló, a demokratikus játékszabályokat 

magukénak valló közgazdászokat” (N+1. típusú találkozások, 106. o.) bocsátson ki a 

társadalomba.81 

A kollégium maga is, akárcsak a környezete számos fontos átalakuláson ment keresztül, 

kezdve a rendszerváltás okozta tágabb társadalmi feltételek gyökeres átalakulásával, az 

intézmény többszöri költözésén keresztül, az egyetemi viszonyokat alapvetően átformáló 

Bologna-rendszer bevezetéséig. Eközben a kollégium folyamatos „válság”-ban volt, 

folyamatosan végigkísérte az elérhető lehetőségek és a megvalósult eredmények közötti 

szakadék érzése, ami egyrészről folyamatos önreflexió és így fejlődés forrása, másrészről egy 

folyamatos negatív feszültséget gerjeszt (Re: 35, 2005, 6. fej.). 

A Rajk a szakkollégiumi mozgalomban központi szerepet töltött, tölt be: hiszen az első 

megalakuló szakkollégiumok (Bibó, TEK) mind valamilyen módon a Rajk modelljéből 

indultak ki82, és még a mai napig is a megalakulni szándékozó szakkollégiumok felkeresik a 

rajkos szakkollégistákat tanácsért, segítségért. Jóllehet a Rajk dominanciája, egyedülállósága 

jelentősen csökkent, hiszen ma már sok nagy múltú szakkollégium létezik, működik, amelyek 

kialakították a saját rendszerüket, a saját szemléletüket. Továbbá több fiatalabb szakkollégium 

az Eötvös Collegiumot tekinti inkább modell értékűnek. 

Ki kel emelnünk azonban, hogy a Rajk László Szakkollégium értékei, az itt kialakult 

szellemiség, intézményi megoldások, stb. nagy hatást gyakoroltak a mozgalomra, különösen 

                                                 
81 Természetesen a Rajk meghatározására számos alternatíva is kínálkozik, melyek közül csak néhány: „ a Rajk 
életérzés”, „a szakkollégium az egyéniség kibontakozásának fóruma, és cselekvő egység.” (Pünkösti, 2006, 19. 
o.). 
82 Orbán Viktor volt Bibós szakkollégista szerint: „Ha valamit nem tudtunk, megkérdeztük Chikántól, hogy ők a 
Rajkban hogyan csinálták” (Kéri, 1994). 
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az első évtizedekben. Ugyanakkor a mozgalom ’korosodásával’ az alternatív modellek, 

megközelítések megerősödésével egyre inkább a saját útjukat járják az egyes intézmények. 

 

2.10.1 A kollégium 

A Rajk83 az egyik legnagyobb taglétszámú szakkollégium 88 fős aktív tagságával, akik 

közül majdnem mindenki bent is lakik a kollégiumban. A Rajk a mai napig a Budapesti 

Corvinus Egyetemhez (korábbi Közgáz) köthető, ennek megfelelően kizárólag ezen 

intézmény első éves hallgatói felvételizhetnek84, ami nem csak közgazdász hallgatókat jelent, 

hanem ma már ide tartoznak a szociológus, politológus, nemzetközi kapcsolatok szakos, stb. 

hallgatók is. Tehát az egyetem szak-kínálatának szélesedésével együtt a Rajk tagsága is 

színesedett, azonban hallgatói összetétele mindvégig megtartotta a domináns 

közgazdaságtudományi, gazdálkodástudományi irányultságát. Az egyes „nagy generációk” 

szakmai érdeklődésében azonban eltérések mutatkoznak, volt nagy „pénzügyes generáció” 

vagy „Közgazdaságtudományi-karos generáció”, stb. 

A tagság viszonylagos homogenitásának megfelelően a szakkollégium szakmai 

irányultsága is elsősorban közgazdasági, gazdálkodástudományi; hagyományosan az erős 

közgazdaságtani módszertani kurzusok, vállalatgazdaságtan, vállalatértékelés, a 

közgazdaságtan határterületeit, gyorsan fejlődő kutatási ágait tárgyaló kurzusok (viselkedési 

közgazdaságtan, rational choice, stb.) a dominánsak. Mivel azonban a kurzusszervezés 

rendkívül szabad, kötetlen: 4 azonos kurzus iránt érdeklődő tag már elegendő az adott kurzus 

beindításához, ezért számos más, a hagyományos témákon kívüli kurzus is beindul a 

pszichológiától a jogon át a politológiáig.85 Fontos kiemelni, hogy a kurzusszervezés során 

meghatározó szempont a látókör-bővítés, az interdiszciplinaritás megvalósítása.  

Eddig implicite feltételeztük, hogy a kurzusok jelentik a szakmai rendszer legfontosabb 

elemét, kijelenthető, hogy a szakkollégium szakmai munkájának, a tagok szakmai 

fejlődésének legnagyobb része ezeken keresztül valósul meg. Ezt egészítik ki a rövidebb, 

műhely jellegű képzési programok (pl.: a Neumann-díjhoz kapcsolódó workshopok, tőserdei 

hétvégék). Ugyanakkor a meglehetősen ritkának mondható a tagok kutatásokba való 

bevonása, kutatókurzusok indítása; az önálló munka többnyire a kurzusok elvégzéséhez 

                                                 
83 A Rajk ismertetését jelentős részben a Drabant Bélával készített interjúja alapozzuk. E helyen szeretnénk 
köszönetet mondani neki segítségéért, nyitottságáért. 
84 A másodéves hallgatók felvételiből való kizárása a 2006/07-es tanév során következett be a bevezetett 
Bologna-rendszerre való reakcióként. A szakkollégium így próbálja elérni, hogy az egyetemi hallgatók lehetőleg 
az új rendszerben is 3-5 évig maradjanak tagjai a kollégiumnak. 
85 Néhány példa: Politikai filozófia, Az EU kül- és védelempolitikája, Tudomány-metodológia, Szélsőségek az 
Interneten. 
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kötelezően megírt beszámolókban, és az Tudományos Diákkonferenciára készített 

dolgozatokban nyilvánul meg. 

A Rajk anyagi háttere stabilnak mondható, a finanszírozás leginkább a végzett 

szakkollégisták (rajkos szóhasználatban: VOSZK-os) támogatásain alapul, továbbá a 

szakkollégium nagy mértékben támaszkodik állami, egyetemi, vállalati forrásokra. 

Ugyanakkor a kollégium tevékenységeinek jelentős bővülése folytán a finanszírozási igény is 

jelentős, hiszen fenn kell tartaniuk saját épületüket, amiben az állami normatíva jelent 

valamekkora segítséget; minden évben forrást kell találni a félévenkénti 30 kurzusnak, egyéb 

szakmai tevékenységeknek, táboroknak. 

A Rajk belső működését kidolgozott intézményrendszer és eljárási mechanizmusok 

jellemzik, működési elveire egyszerre jellemzőek a közvetett és közvetlen demokrácia jegyei.  

A kollégium legfelső döntéshozatali szerve a Kollégiumi Gyűlés, amely dönt a 

szakkollégium egészét érintő kérdésekben (pl.: hosszútávú tervek, SzMSz módosítása), 

valamint megválasztja a kollégium vezető testületeinek tagjait. A Kollégiumi Gyűlésen 

minden aktív tagnak van szavazati joga (www.rajk.uni-corvinus.hu). 

Az operatív vezető szerv a Diákbizottság (DB), mely 6 diáktagból áll, plusz a nevelőtanár 

és az igazgató, feladata, hogy a  kollégiumot külső szereplők felé képviselje, a napi ügyeket 

intézze és sok esetben hogy a stratégiai fontosságú vitákat lebonyolítsa. A DB-üléseken 

általában 30-40 szakkollégista is részt vesz, így teremtve a közvetlen és közvetett demokrácia 

sajátos egyvelegét. 

A Rajk szakmai munkáját a Szakmai Munka Tanácsa (SzMT) koordinálja, irányítja, 

felügyeli, feladatai közé tartozik a szakmai munka alapelveinek kialakítása, módosítása, a 

kurzusrendszer működtetése, kurzusok beindítása, a szakmai díjak odaítélésének 

koordinálása, szervezése. A munka során elsősorban az alulról jövő kezdeményezések 

segítése, kibontakoztatása a cél. 

Az új tagok felvételét, a kollégium potenciális felvételizők felé való népszerűsítését a 

Felvételi Bizottság (FEB) végzi, tehát e testület kiemelten fontos a kollégium működésének, 

folytonosságának biztosításában (www.rajk.uni-corvinus.hu). Ugyanakkor erre a testületre 

nem jellemző a rendszeres ülésezés, ellentétben a DB-vel és az SzMT-vel. 

Ezen szervezetek működését egészíti ki az igazgató, nevelőtanár és a szeniorok (4db) 

munkája, ők azok, akik jóllehet eltérő szerepkörben, de a kollégiumban felhalmozódott 

tapasztalatok továbbadására, a folytonosság biztosítására hivatottak. 

Az eddig felsorolt legfontosabb bizottságokon, tanácsokon, gyűléseken és posztokon kívül 

több kisebb fontosságú szervezet, tisztség is található a Rajkban: Számítástechnikai és 
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Informatikai Bizottság, Pénzügyes, Pályázatíró team, Lakóbizottság (ezt a kollégium 

költözéssel kapcsolatos teendői hívták életre, de most a költözés után is rengeteg feladata van, 

ezért aktívan funkcionál). 

 

2.10.2 A kollégium belső működésének néhány fontos jellemzője 

A szervezeti felépítés, a legalapvetőbb jellemzők megismerése után már kellő 

háttérismerettel rendelkezünk ahhoz, hogy a kollégium működését nagyobb mélységében is 

áttekinthessük. Ez egyben arra is lehetőséget ad számunkra, hogy körbejárhassuk a 

tapasztalat-átadásra vonatkozó hipotézisünket. A hipotézisünk arra vonatkozott, hogy a 

tapasztalat, szervezeti kultúra átadásának sikeressége alapvető fontosságú a szakkollégiumok 

működésében, ennek elégtelensége súlyos problémákat vethet fel az adott szervezetben. 

Következésképpen valószínűsíthető, hogy a szakkollégiumok speciális, a tapasztalat-átadást, 

folyamatosságot biztosító intézményeket hoznak létre, továbbá, hogy a kollégiumokon belüli 

személyes, informális kapcsolatokban is hangsúlyt fektetnek a szervezeti szocializációra. Így 

olyan intézményi megoldásokat kerestünk az interjú során, a kollégium írásaiban, amelyek 

betölthetik ezt a funkciót (pl.: szeniori, nevelőtanár, igazgatói poszt), továbbá fel 

szándékoztunk tárni a nem intézményesült megoldásokat is. 

A Rajkban a folytonosság megteremtésének intézményi kereteit elsősorban a 4 szenior, a 

nevelőtanár és az igazgató biztosítja. A kollégium olyan végzett szakkollégistákat választ 

szeniornak, akik korábban sokat tapasztaltak a kollégium működéséből, részt vettek a fontos 

döntések meghozatalában, cél a 4 posztot úgy feltölteni, hogy többféle irányultságú szeniorja 

is legyen a kollégiumnak (pl.: szakmai szocializációt elősegítő, az intézményi működést 

kiválóan ismerő). A nevelőtanár funkciója szintén fontos a hagyományátadás szempontjából, 

azonban vele szemben az is elvárás, hogy újításokat, innovációt kezdeményezzen. 

A Rajk működése, intézményi folytonossága szempontjából kiemelt jelentősége van az 

igazgató posztjának, amit az alapítás óta, tehát 37 éve Chikán Attila tölt be. Személyében 

hatalmas mennyiségű tapasztalat halmozódott fel, olyan átfogó képe van, mind a Rajkról, 

mind a szakkollégiumi mozgalomról, amivel talán egyedül ő rendelkezik. Ő az, aki a 

szakkollégiumon belüli viták kritikus pontjain azt tudja mondani, hogy „ez nem sikerült 

korábban, és miért…”. Ugyanakkor a hosszú évek alatt kialakult az együttműködés sajátos 

rendje, amelyben a kollégium maga hozza meg döntéseit, maga folytatja le a vitáit, és az 

igazgató személye nem nyomja rá túlzott mértékben a bélyegét a döntésekre. 

Nagy tapasztalata, nehezen pótolható szerepe miatt komoly kihívást jelent majd a Rajk 

számára Chikán Attila távozása, amire már több évvel ezelőtt elkezdték a felkészülést. A 
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kontinuitás egyik meghatározó forrásának átalakulása, megszűnése alkalmat teremt a Rajknak 

arra, hogy megerősítse a folyamatosságot biztosító alternatív intézményi és nem intézményi 

megoldásait (Re: 35, 2005, 6. fejezet). 

Ugyanakkor nagyon fontos stratégiai kérdés a Rajk számára, és az egész mozgalom 

számára, hogy milyen erősségű tapasztalat átadást tart kívánatosnak, hiszen könnyen lehet, 

hogy a gyakran emlegetett „periodikusan visszatérő viták” szerepe pont az, hogy az újabb és 

újabb generációk végigjárják ugyan azt az utat, mint elődjeik. Lehetséges, hogy nem a 

professzionalizálódás, a felhalmozott tapasztalatok minél tökéletesebb továbbadása a cél, 

hanem maga a vita folyamata, a közben felmerülő nézőpontok megismerése, a problémák 

felvetéséből és a válaszok keresésén keresztül való tanulás. 

A folytonosságot biztosító speciális intézményeken kívül számos más csatorna is a erősíti 

az értékek átadását, az új tagok szocializációját. Sokat hangoztatott problémakörről van szó, 

hiszen az „elsősök szocializációja”, a rajkos értékek átadása, megváltozása, stb. gyakori 

témája a szakkollégiumi fórumoknak. A kollégium nagy mérete (80-85 fő) önmagában is 

biztosítéka a folytonosságnak, ugyanakkor problémák forrása is, hiszen könnyen 

kialakulhatnak elkülönülő csoportok, akik eltérően látják a kollégium kívánatos működését, 

céljait.86 Ezért deklarált szervezeti cél a kollégium közösségi életének olyan módon való 

megszervezése, hogy az elősegítse a folytonosságot, az új tagok szocializációját, így elvárás a 

tisztséget viselt tagok felé, hogy segítsék az újabb szakkollégák munkáját; igyekszik a 

kollégium elérni, hogy hosszú ideig, 4-5 éven keresztül maradjanak tagjai az egyetemi 

hallgatók a szakkollégiumnak. Az erős belső aktivitás, amit a Kollégiumi Gyűléseken való 

részvétel (átl. 3-5 hiányzó), a DB-ülések tisztviselőkön kívüli 30-40 fős résztevő köre mutat, 

lehetőséget biztosít arra, hogy az irányító szervezetekben felhalmozott tudás 

problémamentesen adódhasson át.87 

A kollégium működésének írásos dokumentációjára aszimmetria jellemző, egyrészről a 

DB-ülések teljes, 37 évre visszamenő jegyzőkönyvei, másrészről az SzMT munkájának 

csupán napirend szintű rögzítése és a Kollégiumi Gyűléseken elhangzottak Chikán Attila 

jegyzeteire alapozott megőrzése. Ezek összességében lefedik a kollégium működésének 

legfontosabb tereit, mégis kérdéses, hogy a Kollégiumi Gyűlés felszólalási szintű 
                                                 
86 A nagy létszám vélhetően az intézményesült szocializációs, motivációs, kontrolláló mechanizmusok erősítése 
felé hat, hiszen teljesen spontán módon nehezen valósulhat meg az új tagok szocializációja, a közös értékek, 
kiindulási alap megteremtése. További érdekes kérdésként merül föl a szakkollégisták térbeli elosztása a Rajk 
épületében, pontosabban a két épületben, ami az egyéni és közösségi érdekek konfliktusát is magában hordozza. 
87 Érdekes szervezeti megoldás, hogy az új és a régi SzMT márciustól augusztus végéig közösen dolgoznak, 
egyrészről azért, hogy az éves munka legnehezebb részének terheit többen tudják megosztani, másrészről azért, 
hogy az új SzMT tagok eltanulhassák a tapasztaltabbaktól az explicite nehezen átadható tudás elemeket is (értsd. 
hallgatólagos tudás átadása). 
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jegyzőkönyvbe foglalása, vagy a szakmai kérdések pontos leírása mennyire ad lehetőséget az 

írásos emlékezet, tapasztalatadás megteremtésére.88 

A további hipotéziseink, kérdéseink megvilágításához most rá kell térnünk a kollégiumi 

tagság motivációjának, aktivitásának és ezekkel összefüggésben a belső kontroll-

mechanizmusoknak a tárgyalására. Jóllehet folyamatosan téma és vita tárgya a kollégisták 

aktivitása, mégis kijelenthető, hogy a rajkosok legnagyobb része intenzíven vesz részt a 

kollégium belügyeiben, energiáinak jelentős részét a szakkollégiumnak szenteli. Ezt mutatja a 

Kollégiumi Gyűlések 90-95%-os részvételi aránya, a DB-ülések átlagos 30-40 fős létszáma, 

vagy a tisztségekért folytatott erős verseny, ahol nem ritka, hogy 1 posztra 3-4 jelentkező is 

van (különösen erős a DB-titkári pozícióért folyó verseny). A kollégium szervezeti 

működésén túl a szakmai munkát is a szakkollégisták nagy energia-befektetése jellemzi, 

hiszen a kötelező félévenkénti egy kurzus mellé majdnem mindenki felvesz egy másodikat is, 

jóllehet a kurzusokra való készülés alaposságáról már eltérnek a vélemények (Re: 35, 2005). 

Azonban természetesen merül föl egy ekkora méretű közösségben, hogy a potyautasokkal 

miként is bánjon a szervezet, miként ösztönözze a kevéssé aktív tagokat a nagyobb 

részvételre. A Rajkban az informális „folyosói beszélgetések”-en túl ennek kialakult, 

intézményesült rendszere van, amit személyi ügyek összefoglaló névvel illetnek. Ennek 

lényege, hogy a DB félévente megnevezi azokat a tagokat, akik nem kellően aktívak a 

közösségben, nem tesznek eleget a szakkollégiumért. Bárki javasolhat nevet, de ez elsősorban 

a DB-tagok feladata. A megnevezett szakkollégista különböző komolyságú 

következményekkel számolhat: egy idősebb szakkollégista vagy Chikán Attila elbeszélget 

vele, vagy behívják a DB-re, ahol számot kell adnia arról, hogy miért volt inaktív az elmúlt 

időszakban, ilyenkor gyakoriak a jövőre vonatkozó vállalások. Legvégső esetben 

kezdeményezheti a DB a tag kizárását, amiről a Kollégiumi Gyűlés dönt.89  

A folyamatos formális és informális belső kontroll hivatott megakadályozni, hogy a tagok 

a kollégium által nyújtott számos előnyt, ’szolgáltatást’ használhassák, anélkül, hogy közben 

tennének a közösségért. Ugyanakkor az ellenőrzés, belső nyomás által keltett feszültség 

„negatív hangulatot gerjeszt az emberekben. […] sok minden a visszájára sül el.” (Re:35, 

2005, 59. o.). 

                                                 
88 A tapasztalatok felhalmozásának, a kollégiumok belső életének megismerésének értékes forrása lehet az 
elektronikus levelezőlistán tárolt összes email, üzenet, amelyeken keresztül vélhetőleg föltérképezhető a 
szakkollégium életének egy szelete napra, órára pontosan lebontva. 
89 A Rajk belső működésének fontos elemei a rendszeres „önmarcangolás”-ok, ahol a kollégisták elmondhatják, 
hogy hogyan értékelik saját teljesítményüket, hogy hogyan értékelik egymás teljesítményét. 
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A korábbiakban is láttuk már, hogy az intézményesült megoldások számos, a kollégiumon 

belül zajló folyamatot szabályoznak, meghatároznak. Azonban erre a kérdéskörre érdemes 

külön is kitérni, hiszen vélhetően a belső működés ezen dimenziója nagy hatással van a 

minket foglalkoztató jellemzők alakulására. Továbbá, a Rajk különösen érdekes 

összehasonlítási alapot jelent a többi kollégium viszonylatában, mivel nagy múltja és nagy 

létszáma számos alapvető kérdést felvet. A Rajkról, a szakkollégisták véleményéről készült 

felmérés alapján (Buzder, 2004)90 kijelenthető, hogy véleményük szerint a kollégium 

újításokkal szemben bizonyos fokig távolságtartó, „az új működési lehetőségek keresésére kis 

mértékben nyitott” (Re: 35, 2005, 210. o.). Ennek valószínű oka, hogy a kollégium hosszú 

működése során professzionalizálódtak a szervezeti mechanizmusok, a legtöbb felmerülő 

problémára vannak kialakult szokások, eljárások.91 Ennek ismeretében nem meglepő, hogy a 

tagok többnyire elégedettek a belső működéssel, a bizottságok munkájával. Azonban a 

kollégium intézményeinek hatékonysága elmarad az ideálistól, aminek oka, hogy a 

problémafelvetésre, egyéni véleményekre való nyitottság hatékonysági áldozatokkal jár. 

Jellemző a Rajkra, hogy folyamatos az arról folyó vita, hogy mennyire is van szükség 

professzionalizálódásra, és ezzel együtt a kisebb egyéni mozgástérre, illetve, hogy mennyire 

őrzzék meg az öntevékenység, spontaneitás értékeit. 

A Rajk egész tevékenységét a nagyfokú autonómia jellemzi, nincs olyan külső szereplő, 

aki érdemben beleszólhatna a kollégium életébe, ennek alapja a sok lábon álló finanszírozás, 

az intézmény elfogadottsága, megbecsültsége. Az önállóság mellé egy bizonyos fokú 

bezárkózottság, befelé fordulás is társul, amelynek kívánatos mértéke szintén vitatéma a 

kollégiumon belül (Re: 35, 2005, 6. fej.). 

 

2.10.3 Érdekérvényesítés 

A nagyfokú autonómia mellé az érdekérvényesítésnek, a saját külső célok elérésének 

széles mozgástere társul, hiszen ezeknek a Rajkban megvan mind a hagyománya, mind a 

megfelelő háttere. A szakkollégium érdekérvényesítési tevékenysége elsősorban az egyetem 

                                                 
90 Ugyanazt a kérdőívet kérdezték le 2001-ben és 2004-ben, majd a kapott eredményeke összehasonlítva és 
önmagukban is értelmezték. Sajnos az elemzés a Rajk 2004-es tagjaira vonatkozik, és elképzelhető, hogy a 
tagság véleménye az azóta eltelt 2 év alatt jelentősen változott, azonban az interjú, egyéb írásos források az 
elemzés főbb következtetéseinek stabilitására utalnak. 
91 Jellemző, hogy a szakkollégium fontosabb vitáinak lefolyása: előzetesen megállapodnak a napirendben, a 
kérdésfelvetés sorrendjében, továbbá 1-2 oldalas vitaindítót küldenek szét a tagságnak, majd a vita konkrét 
menete is irányított keretek között zajlik, adott, hogy milyen kérdésekben kiknek kell szavazni (DB vagy az 
egész Kollégiumi Gyűlés), és hogy mekkora támogatottság kell az elfogadáshoz (egyszerű többség, 2/3-ad). 
Természetesen ez egy valamelyest idealizált eseménysor, azonban az elbeszélések alapján jellemzőnek 
mondható. 
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felé92 oktatási, tudományos kérdésekben nyilvánul meg, amit különösen dinamizáltak a 

Bologna Rendszer bevezetése körüli változások, ezek mellett jellemző még időnként a 

forrásszerzéshez kapcsolódó fellépés93 is. Az elmúlt években egyre inkább jellemző, hogy az 

5 ’közgászos’ szakkollégium együtt lép fel, közös célokért lobbizik, aminek előfeltételét 

jelentik a gyakori közös egyeztetések és a közös álláspont kialakítása. A sok esetben heti, havi 

rendszerességgel összehívott egyeztető fórumokon természetesen nem egyszer nehezen 

születik megegyezés az eltérő érdekek, eltérő elvi nézőpontok miatt. 

Általában nem jellemző, hogy a szakkollégium tagságának jelentős energiáit kötné le a 

kollégium érdekérvényesítési aktivitása; azonban időnként bizonyos alapvető, kritikus 

kérdések kapcsán az egész kollégium részt vesz a közös álláspont, célok meghatározásában. 

Ezen alkalomszerű aktivitás mellett van egy rendszeresnek mondható részvétel az egyetem 

döntéshozatali fórumain a Kollégiumi Tanácsban, a Kari Tanácsban, stb. 

A Rajk összességében sikeresnek ítéli a saját fellépését, ami nem azt jelenti, hogy minden 

céljukat sikerül elérni, sokkal inkább azt, hogy az általuk leginkább ellenzett változtatásokat 

sikeresen megakadályozzák, módosítják. Ugyanakkor sok kérdésben nehéz választ adni az 

egyetemi kihívásokra, kérdésekre, hiszen a ’közgázos’ szakkollégiumok (EVK, Heller, Rajk, 

Szisz, TEK) valamilyen mértékben mégis függenek az egyetemtől, legalábbis fontos 

számukra a jó viszony. 

A Rajk az érdekérvényesítési tevékenysége során ritkán használja direkt módon a 

végzettjei által alkotott hálózatot, ritkán fordul elő, hogy közvetlenül volt Rajkosokon 

keresztül próbálja a szakkollégium a céljait elérni. E helyett sokkal inkább jellemző, hogy 

információt, tanácsokat, javaslatokat kapnak, sok esetben rendkívül kedvező információs 

helyzetben vannak más szereplőkhöz képest. Ugyanakkor megfigyelhető a tendencia 

miszerint egyre kevesebb végzett Rajkos megy a BCE-re tanítani, egyre több korábban ott 

tanító volt Rajkos megy el máshova dolgozni, tanítani. Ez azt is jelenti, hogy az ilyen irányú 

beágyazottsága valamelyest csökken a szakkollégiumnak, kevesebb lesz a rendelkezésére álló 

csatorna. 

 

2.10.4 Forrásszerzés 

A szakkollégium forrásoldala erősen diverzifikált, a több lábon állás jellemzi; a 

legfontosabb tényezőnek a végzett tagoktól befolyó SzJA 1%-ok tekinthető, de szintén 

                                                 
92 A Rajk és az egyetem viszonyát egyedivé teszi, hogy Chikán Attila a BCE rektora volt, így a szakkollégium 
sok kérdésben közvetlen információkkal rendelkezett, a személyes érintettség kapcsán természetesen volt aktív. 
93 Erről majd a következő szakaszban írunk részletesebben. 
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fontosak az egyéb magán források is. Megjelennek az olyan újabb finanszírozási tényezők, 

mint az innovációs járulék vagy szakképzési hozzájárulás is. A hozzávetőlegesen 20 milliós 

éves költségvetés kellő alapot biztosít a kollégium stabil napi működéséhez, azonban a saját 

épület fenntartása új kihívások elé állította/állítja a Rajkot. Ezek az új kihívások valamelyest 

motivációt jelentenek a bevételek növelésére, de mivel a fő profilba tartozó kurzusok, 

szakmai rendezvények, stb. tevékenységek finanszírozása alapvetően megoldott ezért nem 

központi cél több forrás bevonása.  

E mellett a kollégium pénzügyeinek menedzselése jelentős energiákat követel a 

szakkollégium tagjaitól, már csak a pénzügyek napi intézése, pályázatok írása, a források 

évről-évre való előteremtése miatt is. Ugyanakkor a Rajkra jellemző erős intézményi 

differenciálódás ezen a téren is megjelenik, hiszen a kollégium pénzügyeit, a hosszútávú 

pénzügyi tervezést lényegében a DB, a DB-titkár, a pénzügyes és a pályázatírók végzik, tőlük 

napi szintű odafigyelést igényel, de ennek az a pozitív hozadéka, hogy a tagság döntő 

részének ezek a kérdések nem vesznek el az idejéből, a szakmai, közösségi munkára tudnak 

koncentrálni. 

Fontos külön is kiemelni a szakkollégium végzettjeinek szerepét, hiszen ez valamelyest a 

Rajk sajátossága, hiszen neki van a legnagyobb múltja a szakkollégiumok között, így számára 

egyedi lehetőségek adódnak, amit sok más szakkollégium csak évekkel, évtizedekkel később 

tud csak követni. A végzettek hozzájárulása jelenti a kollégium számára a finanszírozási 

kérdések hosszútávú megoldását, éppen ezért megfelelő intézményi megoldásokat alakítottak 

ki erre, ami ugyanakkor folyamatos módosítások, fejlesztési tervek tárgya, mert a 

szakkollégium elégedetlen a működésével. Természetesen a végzettekkel való 

kapcsolattartásnak ez koránt sem elsődleges mozgatórugója, de a rajkos gondolkodásnak, 

identitásnak természetszerűleg része a kollégium végzés utáni támogatása. 

A finanszírozási kérdésekben természetesen adódnak érdekegyezések és 

érdekkülönbségek a szakkollégiumok között, a szakkollégiumi mozgalmon belül. Jellemző, 

hogy a minél nagyobb közös szakkollégiumi finanszírozási alap elérése a cél, tehát nem 

merülnek fel érdekellentétek ezekben a kérdésekben, de a konkrét finanszírozási, pályázati 

rendszer tekintetében jelentősen eltérő nézőpontból állnak a kérdéshez a különböző 

szakkollégiumok. Felmerülhet annak is a kérdése, hogy magát a mozgalmat mennyire tartja 

össze az állami finanszírozás megszerzésének közös célja, a finanszírozási kérdésekben 

egyeztető fórumok mekkora mértékben járulnak hozzá a mozgalomi érzés megteremtéséhez. 

Az utóbbi 4-5 év közös fellépéseinek legkimagaslóbb példája a 2003 májusában a Kempelen 

Farkas Hallgatói Információs Központban rendezett Országos Szakkollégiumi Nyílt Nap, 
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amelyen 15 szakkollégium mellett Magyar Bálint akkori oktatási miniszter, a magyar közélet, 

tudományos élet jelentős képviselői is részt vettek. A nyílt nap keretében több kerekasztal-

beszélgetésre és szekcióülésre is sor került, melyeknek központi témáját a szakkollégiumi 

mozgalom előtt álló kihívások jelentették, különösen a megszűnő állami források újbóli 

feltöltése. A szervezés összefogását a Rajk vállalta magára, ami azt mutatja, hogy a 

mozgalom érésével, idősödésével is tud még alkalmanként vezető, központi szerepre szert 

tenni. 

 

2.10.5 Közéleti aktivitás 

A közéleti aktivitás, a politizálás a rendszerváltást megelőzően, a 90-es évek legelején 

tulajdonképpen természetes velejárója volt a szakkollégiumi mozgalomnak és különösen a 

Rajknak. Ugyanakkor a politikai átalakulás, a demokratikus intézmények megszilárdulása 

legnagyobb részt szükségtelenné tette a korábbi kritikai szemléletet, ami a közéleti szerepük 

átgondolására késztette a szakkollégiumokat és a Rajkot is. A Rajkban született egy belső 

döntés a ’90-es évek második felében, miszerint a szakkollégium betöltötte a 

rendszerváltásban a szerepét, ezért a továbbiakban nincs szükség az ilyen irányú 

szerepvállalásra, e helyett a szakmai, szakpolitikai kérdésekre kell koncentrálni. Ezzel együtt 

járt, hogy sokkal ritkábban hallatja a hangját a Rajk, és hogy minden ilyen közéleti fellépést 

belső vita és döntés előz meg. Az utóbbi években erősen jellemző a Rajkra a befelé fordulás, a 

külvilág bizonyos fokú ignorálása (Re: 35, 2005, 6 fej.), ami egyrészt a kollégium 

szocializáló, személyiséget fejlesztő funkcióját támogatja, azonban sajátos módon feszültséget 

teremt a belső és külső világ között. 

 

2.10.6 Szakkollégiumi kapcsolatok 

A kérdőíves elemzés alapján a Rajk bizonyult az egyik legközpontibb szakkollégiumnak, 

neki volt a legtöbb, legnagyobb intenzitású kapcsolata a mozgalmon belül. Ez egyrészt 

származik a Rajk nagy hagyományaiból, modell értékéből, másrészt a többi szakkollégium 

iránti nyitottságából. A korábban feltárt kapcsolatok jellegét sikerült nagyobb mélységben 

megismernünk amellett, hogy új kapcsolatokra is fény derült. 

A Rajk elsősorban a másik négy ’közgázos’ szakkollégiummal tart fent kapcsolatokat, 

velük nevezhető a legintenzívebbnek az együttműködés, ez az együttműködés a 

legkötetlenebb közösségi rendezvényektől (pl.: közös bulik, focizások, számháborúk) az 

inkább a másik megismerésére irányuló kezdeményezéseken át (pl.: DB-titkárok 1 hétre 

megcserélése, közös DB-ülés) egészen a teljesen szakmai eseményekig (pl.: közös 
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konferenciák, közös kurzusok). A legintenzívebb kapcsolata a Rajknak az utóbbi néhány 

évben a Széchényivel és a Hellerrel van, ami majd minden évben beinduló közös kurzusokat 

jelent. Ezeken túl az öt ’közgázos’ szakkollégiumot a korábban már tárgyalt 

érdekérvényesítési, érdekközösségi kérdések is összekötik. 

A korábban felvázolt kapcsolati háló alapján a Bibó és a Rajk között nagyon erős 

kapcsolatokat találunk, ugyanakkor az interjú során kiderült az, hogy ezek a kapcsolatok az 

utóbbi években nagyon meggyengültek, tulajdonképpen a közös bulikon, a Bibós Focikupán 

való részvételre szűkültek. Ezzel együtt járt, hogy a korábbi szoros személyes kapcsolatok is 

eltűntek a nagy rendszerváltó generációval együtt. A Rajk úgy látja, hogy a kapcsolatok 

meggyengülésének, illetve meg nem újulásának legfőbb oka, hogy a Bibó erősen 

megváltozott, számukra nem annyira érték a társadalmi felelősség, szerepvállalás. 

A kérdőíven keresztül fel nem térképezett kapcsolatok közül való az ELTE 

Társadalomtudományi Szakkollégiummal fennálló viszonyok, ennek feltehető oka, hogy ezek 

még nem annyira szorosak, inkább előadásokra, konferenciákra szorítkoznak, de nagy 

dinamika jellemzi a közös kapcsolatokat. 

A Rajk nagy hagyományai következtében betöltött modell szerepe miatt gyakoriak a 

megkeresések alakulni szándékozó szakkollégiumok részéről, akik segítséget, tanácsot kérnek 

az induláshoz. A 2006-2007-es időszakban 3-4 ’alakuló csapat’ is megkereste a Rajkot, 

akiknek többnyire személyes beszélgetéseken, a belső működés elmagyarázásán keresztül 

tudtak segíteni (pl.: BMF-ről, az újjá alakuló pécsi Janus Pannonius Szakkollégium). 

A fent részletezett mozgalmi kapcsolatokon túl azonban nem találhatunk más jelentősebb 

együttműködést, tehát a Rajknak szinte alig van kapcsolata a műszaki vagy egyházi 

szakkollégiumokkal, aminek főleg a közös kiindulási alap, a közös értékek gyengesége lehet 

az oka.  

Ez a kérdés már át is vezet minket a létrejövő, illetve ki nem alakuló szakkollégium-közi 

együttműködések okainak a vizsgálatához. Összességében az a jellemző, hogy a Rajk és más 

szakkollégiumok közötti együttműködéseket döntően befolyásolják a közös értékek, 

pontosabban a szakkollégiumiságról vallott hasonló nézetek, az azonos, kapcsolódó 

tudományág, illetve a személyes, baráti kapcsolatok. Az így kialakuló kapcsolatok 

ténylegesen lehetőséget teremtenek a tanulásra, egymás megismerésére, ami a Rajk 

szempontjából inkább egyéni szinten jelentkezik, nem jellemző az intézményi szintű tanulás, 

intézményi szintű megoldások átvétele. Ennek az egyén és intézmény között meglévő 

különbségnek legfőbb oka az lehet, hogy a Rajk sajátos helyzete, hagyományai, önképe 

következtében kevéssé nyitott, kevéssé van rászorulva más szakkollégiumok szervezeti, 
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működési mechanizmusainak a megtanulására, jóllehet könnyen elképzelhető, hogy a többi 

szakkollégium érésével, további megerősödésével ez a helyzet változni fog. 

Ezen a ponton a Rajk központiságának a kérdését ismét fel kell vetnünk, mégpedig azért, 

mert világosan látszik az interjúra alapozott fejtegetéseink és a kérdőíves felmérés 

eredményeinek összevetéséből, hogy a Rajk relatíve kevés szakkollégiumot nevez meg, mint 

a vele együttműködőt, miközben őt sokan jelölik meg. Ez egy jó indikátora lehet a 

centralitásnak, ami alapján további megerősítést nyert a szakkollégium központiságának 

állítása. 

Az össz-szakkollégiumi mozgalom sok eseménye tradicionálisan a Rajk nevéhez köthető, 

melyek közül a legkiemelkedőbb az évente megrendezett tőserdői táborok. Ezek mind azt 

mutatják, hogy a Rajk számára a szakkollégiumi mozgalom, a szakkollégiumok mozgalmi 

szerveződése kiemelten fontos kérdés, ezért hajlandók rengeteg energiát, időt, pénzt 

feláldozni. Ugyanakkor jelentős változás tapasztalható a Rajk szerint az össz-szakkollégiumi 

mozgalom működésében az elmúlt 3 évben, ami a Rajk mellett más szakkollégiumok 

megjelentését jelenti a mozgalom dinamizálásában. Ezek a szakkollégiumok elsősorban a 

többi ’közgázos’ szakkollégiumot jelentik, mint szervezők, kezdeményezők, de a résztvevők, 

érdeklődők száma és köre is növekvő tendenciát mutat. Ezek mellett a változások mellett a 

Rajk hozzáállása is változékonyabbá vált, könnyebben húzódhat háttérbe, ha a saját belső 

életével akar inkább foglalkozni, így az össz-szakkollégiumi mozgalmon belüli aktivitását 

nagyban meghatározza az aktuális DB, DB-titkár személyes elkötelezettsége, a Rajkot a többi 

szakkollégiummal összekötő baráti kapcsolatok. 

 

2.10.7 Összegzés 

A Rajk alapvető jellemzőinek, szervezeti felépítésének, belső működésének áttekintése 

során egy olyan szakkollégium képe rajzolódott ki előttünk, amely hatalmas hagyományaira, 

kapcsolataira alapozva stabilan tud működni, lehetősége van belső és külső céljainak 

elérésére. Azonban ez koránt sem jelent egy ideális állapotot, hiszen folyamatosak a viták, az 

útkeresés, megjelentek a nagy méret és a kialakult szervezeti felépítés következtében fellépő a 

negatív hatások is. 

A kollégium belső működését leíró változókat a minket elsősorban foglalkoztató külső 

aktivitási, kommunikációs, érdekérvényesítési, stb. tényezőkkel összekötve valószínűsíthető, 

hogy a belső élet dinamizmusa, a nagy elvárások, a szakkollégium autonómiája megteremti az 

alapot a külső aktivitáshoz, azonban ezekhez járul egy sajátos befelé fordulás, a vezető 

pozícióban való biztos tudat. 
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Ezek alapján a Rajk teljesen beleillik a kvantitatív elemzés során kialakított ’érett 

szakkollégium’ koncepcióba, rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, egymást erősítik azon 

jellemzői, melyeket egy ’érett szakkollégium’ esetében definíció szerint elvárhatunk. A 

szintén korábbi elemzésekből származó, tipikus szakkollégiumi életpálya hipotézisünkbe 

azonban csak korlátozottan illeszthető be a Rajk, hiszen a kollégium ’öregedésével’ nem vált 

teljesen nyitottá, nem jelent meg a sok, nagy hagyományú szakkollégiumra jellemző 

maximális interdiszciplinaritás. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy 

ezek mellett is egy jelentős nyitás jellemzi a Rajkot az elmúlt 15 évben, megjelentek a más 

társadalomtudományok képviselői (politológia, szociológia, stb.), továbbá magában a 

kurzusrendszerben is fellehetők a tudományos nyitottság elemei. 

Egyértelműen megállapítható, hogy az össz-szakkollégiumi események és az egy-egy 

szakkollégium közötti kapcsolatok kiegészítik egymást, az intenzívebb, közös kurzusokban, 

konferenciákban, közösségi rendezvényekben megnyilvánuló aktivitást tovább erősítik az 

össz-szakkollégiumi események. Ugyanakkor az egész mozgalmat átfogó megmozdulások 

szélesítik is azok körét, akikkel kapcsolatba lép az adott szakkollégium, tehát kijelenthető, 

hogy a szakkollégiumok kapcsolati hálójának modellje megközelítőleg megalapozott, 

releváns következtetéseket vonhatunk le belőle. Azonban a kérdés továbbra is nyitott, hogy 

mit is jelentenek a kapcsolati háló egy-egy élei, mennyiben valósul meg információ-áramlás. 

Az eddigiek alapján valószínűsíthető, hogy a mozgalom céljainak eléréséhez nagyban 

hozzájárulnak az egymás megismerését lehetővé tevő események, hiszen itt tovább tágulhat a 

szakkollégisták látóköre, világképe. Az, hogy mennyiben beszélhetünk intézményi tanulásról 

az egyenlőre nyitott kérdés marad, jóllehet nagy valószínűséggel el tudjuk majd fogadni ezen 

hipotézist. 

 

2.11. Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium 

 

2.11.1. A kollégium 

A Sík Sándor Szakkollégium egyedülálló esettanulmányaink között abban a tekintetben, 

hogy nem követeti semelyik ’nagy előd’ modelljét (Rajk, Eörvös Collegium) sem, így 

meglehetősen nehéz egy hozzá hasonló szakkollégiummal párba állítani.94 A szakkollégium 

viszonylag fiatal kora ellenére (1999. óta működik) számos vonatkozásban kiforrott arculattal 

rendelkezik, aminek az az oka, hogy a megalakulás előtt is már működött egy kevéssé 

                                                 
94 Leginkább a Salesianum Don Bosco Szakkollégiumhoz hasonlítható az egyházi kötődés és a pedagógiai 
irányultság miatt, azonban látni fogjuk, hogy ez a párhuzam is több szempontból problémás. 
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intézményesült kollégiumi95 élet. Erre a kollégiumi működésre alapozva tudott egy sajátos 

szakkollégiumi modellt kialakítani a Sík Sándor Szakkollégium.96 

A szakkollégium kis létszámú tagsága (átlagosan 25 fő) leginkább tanár szakos 

hallgatókból tevődik össze, azonban közöttük évről évre változik, hogy mekkora a bölcsész és 

természettudományi szakosok aránya. Továbbá jelentős még az informatikus hallgatók 

aránya, ami a legutóbbi évek fejleménye, de találhatunk még egy-egy ’egyéb’ tanulmányokat 

folytató hallgatót is (pl.: gyógyszerész). Ezekből jól látszik, hogy a Sík Sándor 

Szakkollégiumra erősen jellemző a tudományos nyitottság, az interdiszciplinaritás. 

A többség egyetemi szakjának és a szakkollégium célkitűzéseinek megfelelően a szakmai 

munkát elsősorban a pedagógiai témák határozzák meg. Ezek elsősorban gyakorlati oktatási 

lehetőséget takarnak, tehát lehetőséget kapnak a tagok arra, hogy taníthassanak 

középiskolában az egyetemi kötelező órákon kívül, és arra, hogy a többi szakkollégista 

számára tarthassanak előadást, amiről átgondolt visszajelzést kapnak (http://sik.szepi.hu). A 

kollégium egyházi kötődése miatt része a szakmai munkának a teológiai, hittudományi képzés 

is, amely a Szegedi Hittudományi Főiskola óráin való részvételt, az idei évtől saját 

szakkollégiumi kurzust is jelent. A szakmai élet harmadik ’pillére’ az un. értelmiségi képzés, 

ami közéleti témájú előadások szervezését, azokon való részvételt takar. Ezek témája az 

egyház és állam kapcsolatától, az EU biztonságpolitikáján át, a globalizációig terjed. 

A kollégium működtetésében a piarista rend és a diákok között kialakult egyensúly a 

jellemző, tehát egyrészről a fontos kérdésekben elengedhetetlen a rend, vagy egyes 

képviselőinek az egyetértése, másrészről a diákok kezdeményezésének ezen korlátok mellett 

is tág tér marad. Továbbá a szakkollégium kis létszáma és ’családias hangulata’ miatt ritkán 

fordul elő, hogy valamely tag véleménye nem hallatszódik, preferenciái nem jutnak érvényre. 

 

2.11.2. A kollégium belső működésének néhány fontos jellemzője 

Az előbb leírtaknak megfelelően a szakkollégium diák-önkormányzatiságára is a kettősség 

jellemző. A legfontosabb döntéshozó szervben a Kollégiumi Tanácsban helyet foglal a 

piarista rend által kinevezett kollégiumi vezető, de mellette ott van a két, diákok által 

választott senior is. Ez azt jelenti, hogy a diákok le tudják szavazni a kinevezett vezetőt. 

Azonban általánosságban nem jellemzőek a konfliktusos helyzetek, így nem tekinthetőek 

kritikus szempontnak a szavazati súlyok. A Kollégiumi Tanáccsal valamelyest összefolyik a 

                                                 
95 A ’kollégiumi’ kifejezést ebben az esetben nem a szakkollégium rövidített szinonimájaként értelmezzük, 
hanem tényleges kollégiumot értünk alatta. 
96 Meg kell jegyeznünk, hogy a szakkollégiumi működés kialakításában segítséget nyújtott a Szent Ignác 
Szakkollégium, azonban ez nem eredményezett akkora hatást, amely alapján modellkövetésről beszélhetnénk. 
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Diákbizottság (DB), munkájukat nehezen lehet elkülöníteni, a különbséget leginkább a DB-

nek a kollégium tagsága felé közvetítő, puffer-jellege jelenti. Ezek a testületek általában havi 

rendszerességgel ülnek össze, azonban nem jellemző, hogy az üléseik a tagság nagyobb részét 

megmozgatnák, a választott tisztségviselőkön kívül más is részt venne az üléseken. A diák-

vezetőket, seniorokat a Kollégiumi Gyűlés választja meg, így ezt a fórumot tekinthetjük a 

diák-önkormányzatiság legtágabb döntéshozó szervének. 

A piarista rend kontrollját a kollégium vezetője és a kollégium igazgatója képviseli. Az 

előbbi folyik bele a napi ügyek irányításába, vesz részt a napi döntéshozatalban, szervezésben, 

míg az utóbbi csupán időről-időre tájékozódik a legfontosabb, stratégiai jellegű kérdésekről, 

olyan mint egy „köztársasági elnök”.  

A fentiekből világosan látszik, hogy a diák-önkormányzatiság a piarista rend 

(finanszírozó) által adott keretek között szabadon tud működni, a kollégium autonómiája 

részben korlátozott külső szereplők által. 

A kollégium szervezeti felépítése, a diák-önkormányzatiság is mutatja, hogy a Sík Sándor 

Szakkollégium fiatal kora ellenére jelentős aktivitást, bevonódást vár el a tagjaitól. Ez 

megmutatkozik a szakmai élet sokrétűségében (tagok hetenkénti előadásai, teológiai 

kurzusok, előadók meghívása), továbbá az egyházi kötődés révén, ami lelki gyakorlatot 

(félévente egy hétvége), közös miséket, imádságokat jelent. Ezeket kiegészíti még a saját 

épület, kert rendben tartása, és az évente megrendezésre kerülő Oktogon Napok (előadások, 

alkotóház, bél, stb.). Az utóbbi évekre jellemző, hogy erősítik a közös célmeghatározást (pl.: 

év elején az év stratégiai céljainak közös meghatározása), az egyéni motivációt, 

kezdeményezést, melyek egyre inkább sikeresnek mutatkoznak. 

A tagság aktivitásának fenntartása, a belső kontroll több intézményesült és informális 

csatornán keresztül is megvalósul. Az informális mechanizmusok lényegi eleme a kis 

közösség, a ’családias hangulat’, így oda tudnak figyelni egymásra, tudják egymást motiválni 

a tagok. Az együttélés legalapvetőbb, intézményi szinten ellenőrzött szabályait a házirend 

rögzíti, ennek betartatásáért a DB és a kollégium vezetője felelős. A kollégiumi tagság 

megőrzéséhez szükséges kritériumok ezen kívül nincsenek írásba foglalva, de ennek ellenére 

a tagok tevékenységét (pl.: tanulmányi átlag, részvétel a közös rendezvényeken) folyamatosan 

nyomon követi a Kollégiumi Tanács és a DB. Amennyiben elégedetlenek az adott taggal, 

akkor ’sárga lapot’ kap az illető, ami azt jelenti, hogy meghatározott idő (általában az év, 

félév végéig) áll rendelkezésére, hogy korrigáljon. Sokat mutat a kollégium működéséből, 

hogy a tagságot mindenki csak 1 évre kapja meg, év végén be kell számolnia az általa kitűzött 

célok megvalósulásáról, a kollégiumban végzett tevékenységéről, és ezek fényében szavaznak 
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(Kollégiumi Tanács és a DB) a kollégiumban maradásáról. Az erős és kiforrott belső kontroll-

mechanizmusok ellenére is akad olyan tag a legtöbb évfolyamban, aki kilép a kollégiumból, 

vagy aki nem tudja teljesíteni a bennmaradáshoz szükséges feltételeket. 

Az egyházi kötődés, a közösség kis létszáma a jól működő hagyomány átörökítést erősíti, 

hiszen nagyon sok az olyan program, ’rituálé’, amelyeken keresztül tovább lehet adni a 

kialakult szervezeti kultúrát. Valamint a hosszútávú szervezeti célok lényegében 

változatlanok, legfőképpen a piarista rendhez való kötődés miatt, ami szintén a stabilitás 

irányába mutat. Azonban a kis létszámból az is következik, hogy érzékenyebb a 

szakkollégium az adott évben végzők létszámára. Átlagosan 3-4 tag végez évenként, azonban 

előfordult már az is, hogy 10-12 tag ballagott egy adott évben, így szinte a „kollégium fele 

kicserélődött”. Az ilyen helyzetekben válik különösen fontossá a kollégium vezetője, a 

néhány senior, akik a folytonosságot tudják képviselni. Ezeken túl valamelyest problémásnak 

tekinthető, hogy nincsenek dokumentálva a Kollégiumi Tanács, a DB ülései, sok tapasztalat 

elvész a tagok elballagásával. Ezen a helyzeten korrigál valamennyit, hogy a tagokról, az 

elvégzett kurzusokról az utóbbi években rendszeresen összegyűjtik az adatokat. 

A tapasztalatok átadásának fontos forrása lehet a végzettekkel való kapcsolattartás. Velük 

tudatosan keresi a kapcsolatot a kollégium, leginkább a 2 évente, évente megrendezésre 

kerülő Öregdiák Találkozókon keresztül. A kapcsolattartást könnyíti, hogy sok végzett marad 

közel az egyházhoz, a tanításhoz, így megmarad egy közös nyelv, érdeklődés. Mindezek 

mellett is elmondható, hogy leginkább a Szegeden maradt végzetteket sikerül elérni, a 

távolabb költözők ritkán keresik a kapcsolatot a kollégiummal. 

 

2.11.3. Érdekérvényesítés, kommunikáció 

A Sík Sándort kis létszáma, egyetemtől való függetlensége és a vezetők stílusa miatt nem 

jellemzi aktív érdekérvényesítés. Országos kérdésekben ritkán foglalnak állást, ez 

tulajdonképpen a szakkollégiumi mozgalom által fölvállalt témák, petíciók támogatására, 

rendezvényeken való időnkénti részvételre korlátozódik. Helyi ügyekben még kevéssé 

beszélhetünk érdekképviseletről. 

A kollégium stílusához, céljaihoz viszont sokkal jobban illeszkedik közéleti témák 

felvetése, a szélesebb publikumot foglalkoztató előadások szervezése. Jellemző, hogy 

meghirdetik a legtöbb előadásukat az egyetemen, a városban, aminek következtében szinte 

mindig részt vesznek nem szakkollégisták is az előadásokon, nem egyszer ők jelentik a 

hallgatóság többségét. 
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2.11.4. Forrásszerzés 

A szakkollégium önállóságával, önkormányzatiságával szorosan összefüggő kérdés a 

finanszírozás kérdése. Már korábban is említettük, hogy a kollégium működésének kereteit a 

piarista rend határozza meg, ennek a jelentős befolyásnak az alapja, hogy a kollégium anyagi 

forrásainak hozzávetőleg a fele a rendtől származik. Ez egyértelműen azt a korábbi 

hipotézisünket támasztja alá, hogy a forrás oldalt meghatározó domináns szereplő a 

szakkollégium autonómiáját korlátozza. 

Az egyházi forrásokon túl azonban megjelennek további jelentős források is a 

szakkollégiumnál, melyek közül a kollégiumi működésért járó állami normatíva a 

legkiszámíthatóbb. Továbbá a pályázati lehetőségek megragadása, valamint magán-

adományozók felkeresése is jellemzőnek mondható. 

A jövőbeli tervek között szerepel a források növelése, elsősorban az épület rendben 

tartása, renoválása miatt. Új lehetőségnek a pályázatok sikeresebb kiaknázása és a magán-

adományozók nagyobb körének megkeresése mutatkozik. Mindezek a tervek és a jelenlegi 

források kezelése a tagság kis részét kötik le, lényegében a választott tisztségviselőknek és a 

kollégium vezetőjének a feladatát képezik. 

 

2.11.5. Szakkollégiumi kapcsolatok 

A Sík Sándor szakkollégiumi kapcsolatait a lokális, szegedi jelleg és az egyházi kötődés 

határozza meg. Ezeknek megfelelően szorosabb kapcsolatot a szegedi Szent Imre 

Szakkollégiummal, a korábbi években a szegedi Eötvös Lóránd Kollégiummal tartott fönt. 

Továbbá a Szent Ignáctól több esetben kértek tanácsot segítséget. A szakkollégiumokkal 

fenntartott kapcsolatokat a fentieken túl erősen meghatározzák a személyes barátságok, 

ismeretségek, ami egyértelműen túlmutat az intézmények között hasonlóságokon alapuló 

elemzésen. 

A Szenti Imre Szakkollégiummal a legszorosabbak a kapcsolatok, de ezek is közösségi 

rendezvényekre korlátozódnak, az eltérő, nem túl letisztult szakmai profilok miatt nem került 

még sor közös kurzusra, előadásra. 

Az össz-szakkollégiumi eseményeken ritkán vesznek részt a Sík Sándor tagjai (egyszer 

voltak Tőserdőn és még 2003-ban részt vettek az Országos Szakkollégiumi Nyílt Napon). 

Ennek legfőbb oka a földrajzi távolság, valamint az eltérő beállítottság, ami elsősorban az 

egyházi kötődésből fakad. 
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3. Az esettanulmányok eredményei 

 

Az esettanulmányok készítésekor a kérdőíves vizsgálat és a kapcsolathálózat-elemzés 

tanulságaiból indultunk ki. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a kvantitatív adataink alapján 

kialakított sejtéseink, miként finomíthatóak az egyes kollégiumok működésének feltárásával. 

Már a kvantitatív elemzések során megfogalmazódott bennünk, hogy az általunk keresett 

tényezők, amelyek a szakkollégiumok érdekérvényesítési és érdekképviseleti-közéleti 

aktivitását valószínűsítik nagy mértékben együtt járnak. Ezt fejeztük ki az „érett” 97 terminus 

bevezetésével. Az esettanulmányok elkészítése során ez a feltevésünk megerősödött: arra a 

belátásra jutottunk, hogy nemigen fordul elő egymástól függetlenül az érdekérvényesítési és 

érdekképviseleti-közéleti aktivitás, valamint a szakkollégiumi mozgalomba való 

beágyazottság. Vagyis úgy tűnik, hogy helytálló a szakkollégiumok egyfajta „érettségéről” 

beszélni.  

Mindezen tényezők együttállására kétféle példát találtunk: fiatal kollégium esetében az 

aktuális tagok motiváltsága, idősebb kollégiumok esetében pedig a már meglévő ilyen jellegű 

hagyományok sikeres átörökítése biztosította a tényezők együttállását. Az előbbi esetre az 

általunk vizsgált kollégiumok közül a Bercsényi, utóbbi esetre pedig többek között a Rajk 

szolgált példaként. Mindkét kollégiumról elmondható, hogy magas forrásszerzési és közéleti-

érdekképviseleti aktivitással rendelkeznek és emellett az önkormányzatiság is jellemző rájuk. 

A kettejük között az a különbség, hogy a Rajk ezt az irányvonalat már évtizedek óta képviseli, 

míg a Bercsényi esetében az elhivatottság a jelenlegi generáció elhivatottságából fakad (Ebből 

fakadóan bizonytalan, hogy a jövő generációra is átöröklődik-e ez a jelleg). A leginkább érett 

szakkollégiumoknak ezt a két csoportját különíthetjük el.  

A további szakkollégiumok több okból kifolyólag nem teljesítik a kritériumokat. Az 

alábbiakban ezeket tekintjük át (az egyre kevesebb kritériumot teljesítő kollégiumok felé 

haladva). Elsőként a Bibót és az Eötvös Collegiumot kell megemlíteni. Mindkét kollégiumról 

elmondható, hogy mind hagyományaik, mind azok átörökítésének sikere alapján 

egyértelműen a Rajk mellett lenne a helyük. Azonban sajátos múltjukból fakadóan mégsem 

kerülnek oda. Mindkét kollégium esetében azt tapasztaltuk, hogy annak ellenére, hogy bár 

mind az önkormányzatiság, mind a forrásszerzési aktivitás, mind az érdekvédelmi hatásfok 

(igaz ez is elsősorban az évek során kialakult kapcsolatok révén realizálódik) nagyfokú, a 

                                                 
97 Mint azt korábban is hangsúlyoztuk, az „érettség” terminust nem normatív értelemben használjuk, pusztán egy 
sajátos tulajdonság-konfiguráció jellemzésére (magas pályázati, érdekérvényesítési-közéleti aktivitás, 
önkormányzatiság, beágyazottság). 
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kollégiumok deklarálják apolitikus mivoltukat, vagyis a közéleti kérdésektől való 

távolmaradást. Az Eötvös esetében ez egy hagyományként jelenik meg, a kezdetek óta a 

kollégium alapelvei között szerepel ez a magatartásforma. A Bibó esetében sajátos múltjából 

fakad: a kezdeti erősen politizált légkört, tudatosan cserélték fel a rendszerváltás után, 

kizárólag szakmai feladatokra fókuszálóra.  

A következő csoportba a Korányi szakkollégium tartozik. Róla ugyan nem mondható el, 

hogy egyaránt rendelkezne magas érdekvédelmi-közéleti, forrásszerzési aktivitással, erős 

önkormányzatisággal és nagyfokú beágyazottsággal, de határozott törekvések figyelhetők 

meg ezen célok elérésére. Esetében mind a pályázati, mind az érdekvédelmi-közéleti aktivitás 

és a beágyazottság növekedése figyelhető meg a közelmúltban, szoros összefüggésben az 

önkormányzatiság és az autonómia növelésére tett lépésekkel. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a 

tendencia elsősorban a regnáló generáció lendületéből fakad, így kérdéses, hogy mennyire 

sikerül átörökíteni hagyomány formájában. Ennek esélyét az növeli, hogy a kollégium még a 

rendszerváltás előtt alakult és ezért lappangó örökségként mindig is magáénak vallotta ezeket 

az értékeket. 

A legnagyobb csoportot azok a kollégiumok alkotják, amelyekben az önkormányzatiság 

és a diákok önrendelkezése alacsony fokú: a Bolyai, az Erasmus, a Hatvani és a Kerényi  

szakkollégiumok tartoznak ide.98 Ezek a kollégiumok jellegzetesen felülről szervezettek és 

többnyire a szakmai munkát állítják működésük centrumába. Elsőként a Bolyai Kollégiumot 

kell megemlíteni, ahol a diákok kollégiumi közéleten belüli aktivitása egy közelmúltbeli 

költözéssel egy időbe eső generáció- és igazgatóváltással jellemezhető fordulóponton 

változott meg. Itt tehát nem lehetünk biztosak benne, hogy csak múló zavarról van-e szó, vagy 

pedig arról, hogy újra kell építeni egy feledésbe merült gyakorlatot.  

Az Erasmus, a Kerényi, és a Hatvani kollégium egymáshoz hasonló cipőben jár. 

Mindhárom intézmény elsősorban elitképzés céljából jött létre, felülről szervezett módon és 

ennek megfelelően a legnagyobb hangsúlyt a szakmai munkára helyezi. A diákok és 

vezetőség közti viszonyt az a közös cél határozza meg, hogy a tagok szakmai fejlődésének 

körülményei biztosítva legyenek. Ez alapvetően minden szakkollégiumra jellemző, azonban a 

felsorolt négy szakkollégiumra ezen túlmenően az is, hogy a diákok nem érzik feladatuknak, 

hogy a szakmai kereteken túl is részt vegyenek a kollégium szervezésében (így nem jellemző, 

hogy részt vennének a kollégium anyagi hátterének megteremtésében), sem pedig azt, hogy a 

                                                 
98 A Magyary-t azért nem említettük egyik helyen sem, mert túlságosan fiatal, saját arculatának kialakításán 
dolgozik jelenleg is. Éppen ezért indokolatlannak tűnt besorolni valamelyik kategóriába. 
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kollégium érdekeinek képviseletében, vagy a kollégiumon keresztül közéleti kérdésekben 

megnyilvánuljanak .  

Valamelyest kilóg a fenti tipizálásból a Sík Sándor Szakkollégium, aminek legfőbb okát az 

egyházi jellegben találjuk. Ebben a szakkollégiumban magas a tagok aktivitása, ami azonban 

az egyházi szervezet felé, az egyházi eseményeken keresztül nyilvánul meg. Ezek mellett a 

szakmai munka is szerepet kap, azonban semmiképpen sem beszélhetünk egy elitképző 

intézményről, sem a szakmai munka fontossága, sem jellege alapján. Mindezek mellett erős 

közéleti aktivitás jellemzi a kollégiumot, ami azonban nem jár együtt érdekérvényesítéssel, a 

mozgalomban való aktív működéssel. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy az egyházi 

kötődésű szakkollégiumokban másképp működnek azok a folyamatok, amiket a többi 

szakkollégiumban megfigyeltünk. 

Miért alakult ez ki? Látható, hogy a felsorolt szakkollégiumok mind a rendszerváltás után 

alakultak meg, míg a korábban említettek – a Bercsényi kivételével – a rendszerváltás előtt. 

Ez úgy tűnik döntő különbségnek bizonyult. A rendszerváltás előtt alakult kollégiumok 

egyfajta „második nyilvánosságként”99 is funkcionáltak, míg a rendszerváltás után alakult 

kollégiumoknál ez a szerep értelemszerűen fel sem merült. Ebből fakadóan a rendszerváltás 

előtti kollégiumokban az elitképzés mellett legalább annyira hangsúlyos volt a nyilvánosság 

és az ezzel járó önkormányzatiság is. Noha a rendszerváltás után az összes szakkollégium 

depolitizálódott, a kezdetek óta hagyományként meglévő önkormányzatiság gyakorlatát az 

említett kollégiumok sikerrel őrizték meg. Ezzel szemben azokban a kollégiumokban, ahol a 

második „nyilvánosság szerepnek” nem volt jelentősége, az önkormányzatiság sem vált a 

diákok gyakorlatává. Mivel soha nem volt élő gyakorlat (hisz eleve felülről szerveződtek), 

ezekben a kollégiumokban létre sem jött az önkormányzatiság hagyománya, amihez vissza 

lehetett volna nyúlni. Aminek további következménye, hogy a rendszerváltás után alakult 

kollégiumokban sokkal kisebb mértékben vesznek részt a kollégium szervezésében a diákok 

és ebből fakadóan sokkal kisebb forrásszerzési, érdekképviseleti, mozgalmi aktivitást fejtenek 

ki ezek a kollégiumok. 

Ezen a ponton felmerül a kérdés, hogy vajon pusztán a kor lenne az érettség feltétele? 

Természetesen nem, hiszen mint láttuk a kor, nem közvetlenül magyarázza a vizsgált 

jellemzőket, nem arról van szó, hogy minél idősebb egy kollégium annál inkább jellemző rá 

az önkormányzatiság, a forrásszerzési, érdekvédelmi-közéleti aktivitás. A kor csak annyiban 

fontos, hogy a kollégium milyen politikai viszonyok között jött létre (különösen érdekes a 

                                                 
99 A kifejezést Hankiss Elemér A második társadalom című tanulmányában használt értelemben használjuk. 
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Korányi esete, ahol mint láttuk csupán lappangó örökségként, de érzékelhetően vannak jelen a 

„második nyilvánosság”-ból fakadó önkormányzatiság és az abból fakadó következmények 

nyomai). Ugyanakkor az sem igaz, hogy az újonnan alakult kollégiumok között ne lenne esély 

arra, hogy érett kollégium jöjjön létre. Ezt példázza a Bercsényi, ami annak ellenére, hogy 

mindössze 10 éves múltra tekint vissza, aktív forrásszerzési, érdekképviseleti és közéleti 

tevékenységet folytat, erősen önkormányzati jellegű, továbbá a szakkollégiumi mozgalomba 

is beágyazott. Vagyis van ilyen kollégiumra is példa. A Bercsényi esetében egyedül az nyitott 

kérdés, hogy vajon a mindezt megteremtő és képviselő generáció távozása után is lesz-e aki 

folytatja a hagyományokat, vagyis hagyománnyá válik-e az, ami jelen pillanatban egy élő 

gyakorlat? Vagyis sikerül-e intézményesített formában is továbbadni ezeket a 

hagyományokat. 

Felmerül továbbá a kérdés, hogy mi a titka a Bercsényinek, mi az, amiért a szakmaiság 

mellett, az önkormányzatiság tényleg szerephez jut. Az esettanulmányból kiderül, hogy ennek 

leginkább az a diszciplína az oka, amire a kollégium épül. Az építészeknél ugyanis az a 

jellemzőbb, hogy inkább csapatban dolgoznak100, míg a többi szakkollégium csupa olyan 

tudományra épül, amelyekben az individuális eredmények a döntőek. Ez alapján azt 

mondhatjuk, hogy a csapatmunka jelentős mértékig átveheti azt a szerepet, amit a 

rendszerváltás előtti politikai, társadalmi légkör játszott a szakkollégiumi légkör, működés 

kialakításában. Tehát a csapatmunka képes az önkormányzatiságot, öntevékenységet olyan 

mértékben ösztönözni, hogy egy ’érett’ szakkollégiumi működés tud erre ráépülni. Azonban 

nem szabad azt a következtetést levonnunk, hogy kizárólag a csapatmunka játszhat ilyen 

szerepet, nyitott kérdés, hogy más szakmai, tudományos háttér, a közös munka más formái 

hathatnak-e, fognak-e hatni hasonlóképpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 A csapatmunkával érzékelhetően  nem teljesen analóg a közös szeminárium ill. kurzus, hisz míg az előbbi 
esetben a produktum csak közösen hozható létre, az utóbbi esetben akkor is létrejön valami, ha kevesen járulnak 
hozzá (egy szeminárium, előadás úgy is lezajlik, ha nem figyel senki). Ez pedig minőségi különbség. 
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IV. Rész: Végső konklúziók, további kutatási irányok 
 

 

Az esettanulmányok tapasztalatával a hátunk mögött érdemes visszatekinteni a munkánk 

egészére és megvizsgálni, hogy központi kérdéseinkre milyen válaszok fogalmazhatók meg. 

Előbb azonban néhány szót kell arról ejtenünk, hogy mennyiben beszélhetünk egy 

szakkollégiumi mozgalomról. A válaszunk ebben a tekintetben nem lehet egyértelmű. 

Egyrészről az erős heterogenitás ellenére tapasztalható egy szakkollégiumi tudat, a legtöbb 

magát szakkollégiumnak nevező intézmény jól ismeri a szakkollégiumiság kritériumait, 

törekszik ezek megvalósítására. Másrészről azonban gyengének és szelektívnek bizonyultak a 

mozgalmat összefűző kapcsolatok, elég csak arra gondolnunk, hogy a szakkollégiumok közel 

negyede semmilyen jelentősebb kapcsolatot nem tart fönt más szakkollégiumokkal, elvétve 

vesz részt össz-szakkollégiumi rendezvényeken. Továbbá sok esetben rendkívül eltérő a 

szakkollégiumiság kritériumainak súlya, jelentősége, például a diák-önkormányzatiság 

megvalósulása kétséges számos intézményben. Ezt a kettősséget árnyalja, hogy a legrégebbi 

szakkollégiumok (többnyire rendszerváltás előttiek) szoros hálózatba szerveződnek, mely 

hálózathoz egyre erősebben kapcsolódik több fiatalabb intézmény. Ezek a szakkollégiumok 

tekinthetők a legteljesebb értelemben szakkollégiumoknak, rajtuk keresztül működik, 

határozódik meg tulajdonképpen a szakkollégiumi mozgalom.  

Egyértelműnek mutatkozott, hogy a szakkollégiumok döntő része aktívan képviseli tagjai 

és az egész intézmény érdekeit. Ez nem csupán az intézmények kiegyensúlyozott 

működésének védelmét jelenti, hanem több esetben a külvilág aktív, tevékeny formálását is. 

Az e téren legaktívabb szakkollégiumok jellemzően össze is hangolták tevékenységüket, 

nagyobb lépések előtt álláspontot egyeztettek, hogy eredményesek tudjanak lenni. 

Természetesen az érdekérvényesítés tekintetében is jelentősek voltak a különbségek a 

szakkollégiumok között, hiszen azok a kollégiumok, melyekben gyenge a diák-

önkormányzatiság, tanári dominancia érvényesül ott rendkívül korlátozott volt az 

érdekérvényesítési aktivitás. A szakkollégiumok céljaik elérése érdekében sokszor használtak 

hivatalos csatornákat (pl.: kollégiumi tanács, HÖK, rektori tanács), azonban jellemzőbben 

informális utakon léptek fel. Ez azt jelenti, hogy végzettjeiken, tanáraikon, támogató körükön 

keresztül tudtak a legeredményesebben hatást gyakorolni a külső környezetükre. Meglepő 

módon még a gyenge diák-önkormányzatiságú szakkollégiumok esetében is megfigyelhető 
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volt időnként jelentősebb érdekérvényesítési aktivitás, ami azonban erősen összekapcsolódott, 

összefonódott az érintett szakkollégiumi tanárok személyes céljaival, tevékenységeivel. 

A szakkollégiumi mozgalom finanszírozása rendkívül heterogén képet mutat, ami azonban 

kiválóan leképezi a mozgalom számos fontos változója alapján kirajzolódó mintázatot. Ilyen 

fontos változók az autonómia, egyházi kötődés, egyetemi kapcsolatok.  Az egyházi kötődés 

minden esetben együtt jár az egyházi háttérintézmények anyagi támogatásával, valamint az 

egyetemi vezetés által kezdeményezett, irányított szakkollégiumokban jellemző az egyetemi 

források dominanciája. Továbbá az kvantitatív elemzés során felvetett hipotézisről – a 

forrásoldali önállóság az alapja az érdekérvényesítésnek – kijelenthető, hogy a források 

megszerzésében alacsony aktivitást mutató diákság többnyire alacsony érdekérvényesítési 

aktivitást is mutat. Ez azonban jellemzően nem olyan kontextusban működött, hogy a fellépni 

vágyó diákságot akadályozta volna a finanszírozási függőség, sokkal inkább vezethető vissza 

mindkét tényező egyazon okra. Ugyanis azokban a kollégiumokban, ahol alacsony az 

érdekérvényesítési és forrásszerzési aktivitás ott szinte teljes mértékben szakmai műhelynek 

tekintették a tagok a szakkollégiumot, következésképpen nem érezték szükségét a 

forrásszerzésben való részvételnek vagy az érdekeik szakkollégiumon keresztül való 

érvényesítésének. 

A szakkollégiumi mozgalom hőskorszakát jellemző közéleti szerepvállalás, a fennálló 

rendszerrel szembeni kritikai beállítódás a rendszerváltással alapvetően változott meg, hiszen 

megszűnt az a közös ’ellenség’, ami életre hívta ezt a magatartást. Azonban továbbra is 

megmaradt a független szellemi műhely, az erős öntevékenység légköre azokban az 

intézményekben, melyek a rendszerváltás előtt alakultak. Ez a magatartás napjainkban 

elsősorban előadások, konferenciák szervezésében, alapvető társadalmi dilemmák, problémák 

felvetésében nyilvánul meg. Ezek az események jelentős részben maguknak a 

szakkollégistáknak szól, ami nem meglepő, hiszen a szakkollégiumok deklarált célja tagjaiból 

felelős értelmiségieket képezni. Azonban hasonlóképen jellemző a nyitottság, a külvilágra 

való hatás, a szélesebb közönség véleményének befolyásolása is. Azokban a 

szakkollégiumokban, melyek a rendszerváltás után alakultak, és így csak korlátozottan 

építkezhettek a korábbi rendszerben kialakult légkörből, rendkívül heterogén közéleti 

szerepvállalást találhatunk. A spektrum a teljes bezárkózás, a külvilág tudatos kirekesztésétől 

(sok esetben az elitképzés zászlaja alatt) egészen az egyetemi ifjúság célként megjelölt 

vonzásáig, a szélesebb társadalmi nyilvánosság megszólításáig terjed. Az ezen aktivitást 

meghatározó tényezők hasonlóképpen heterogének, sok esetben egyes kulcsemberek 

beállítottságán, nehezen kategorizálható tényezőkön múlnak. Ami egyértelmű 
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háttértényezőnek tűnik, az az, hogy a szakkollégiumi tagok egyetemi szakja, tanulmányaik 

jellege erős hatást gyakorol a szakkollégium működésére. Pontosabban, a tagok 

társadalomtudományi tanulmányai általában kedveznek a szakkollégiumi közéleti 

szerepvállalásnak, azonban ezt a hatást számos egyéb tényező befolyásolja, több esetben 

teljesen ki is oltja. Itt kell megjegyeznünk, hogy a szakkollégiumi tagság egyetemi 

tanulmányainak jellege alapvető befolyást gyakorol a szakkollégiumi működésre. Ezt a 

legnyilvánvalóbb módon demonstrálja, hogy a tagok leterhelő, sok időt felemésztő egyetemi 

tanulmányai fizikai korlátot jelentenek a szakkollégiumi aktivitásra nézve.  

A szakkollégiumok egymással kialakított kapcsolatairól feltételeztük, hogy ezeken 

keresztül információ-áramlás zajlik, ezek tanulási folyamatok alapját jelentik. Ez a 

feltételezés azonban csak részben alátámasztható. Azokban az esetekben, amikor a 

kapcsolatok erősek (közös kurzus, rendszeres közös rendezvények), több éves múltra 

tekintenek vissza ott egyértelműen megfigyelhető egymás intézményi berendezkedésének, 

problémamegoldásának, szakmai irányvonalának részletes ismerete, ezen ismeretek beépítése 

a saját megoldásokba. Azonban a rendszertelenebb, gyengébb kapcsolatok esetében nem 

egyértelmű az információáramlás szerepe, nincs elég adat arra vonatkozóan, hogy a tanulás 

viselkedésváltozásban is megnyilvánul-e. Biztosan csak annyi állítható, hogy a gyengén 

beágyazott szakkollégiumok számára is fontos a találkozás, a másik megismerése, mert erősíti 

a közös tudatot, a közös problémák felismerése ösztönzőleg hat. Ezekből következik, hogy a 

kapcsolatok kialakításának nem egyedüli meghatározó oka a tanulási vágy, hasonlóképpen 

fontosak a személyes ismeretségek, barátságok, valamint az intézmények földrajzi, szakmai 

közelsége. 

A szakkollégiumok közötti kapcsolatoknak, tanulásnak egy speciális formája a 

modellkövetés. Csak kevés esetben találkoztunk kimondottan azzal, hogy egy szakkollégium 

egy másikat példaképnek, követendő modellnek tekint a mai napig, azonban történelmi 

távlatban már sokkal gyakoribb ez a jelenség. Ilyen kitüntetett szerepbe a Rajk és az Eötvös 

Collegium került, jelentős múltjuk, markáns intézményi berendezkedésük, képviselt érdekeik 

révén. Továbbá kevéssé egyértelműen modellnek tekinthető a Szent Ignác is az egyházi 

szakkollégiumok számára. 

Az össz-szakkollégiumi kapcsolatok, a legtöbb szakkollégiumot megmozgató 

rendezvények és kommunikációs csatornák megléte a mozgalom egységességét erősíti és 

jelentős plusz információáramlási, tanulási forrást jelent. A feltárt kapcsolatháló és az össz-

szakkollégiumi csatornák használata egymást kiegészítő lehetőségek, jellemzően ugyanazok a 
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szakkollégiumok élnek az egyikkel, mint akik a másikkal. Tehát a két csatorna 

feltérképezésével lényegében azonos következtetésére jutottunk. 

A központi kérdéseinkre adott válaszaink vázlatos áttekintése után vizsgáljunk meg 

néhány korábban kialakított koncepciót, megfogalmazott hipotézist!  

A kvantitatív elemzések azt mutatták, hogy a szakkollégiumok között viszonylag jól 

elhatárolhatóak azok, amelyek aktív érdekképviseleti-közéleti és forrásszerzési aktivitást 

mutatnak, jelentős önkormányzati tradíciókkal rendelkeznek, autonómok és a kollégiumi 

mozgalomba beágyazottak (ezeket neveztük „érett” szakkollégiumoknak). Ezeket a 

kollégiumokat ugyanakkor csak nagyon durva kvantitatív jellemzőkkel tudtuk leírni: inkább 

budapesti, nagy létszámú, régóta fennálló, közgazdász-jogász-társadalomtudós hallgatókat 

felvevő, költségvetési autonómiát élvező, az adott kérdéseket a kollégiumon belül gyakran 

megvitató kollégiumok. Ebben a megközelítésben jól látható módon egy még mindig 

meglehetősen heterogén sokaságra mutattunk rá, ami azonban ennél is nagyobb probléma, 

hogy kvantitatív magyarázó változókon keresztül nem tudtunk meg semmit arról, hogy 

pontosan miként hatnak az azonosított magyarázó változók. Vagyis, miért inkább a budapesti, 

nagy, költségvetési autonómiával bíró stb. kollégiumok érettek?   

Ezekre a kérdésekre csak a kvalitatív elemzések szolgáltattak választ. Ezek során kiderült, 

hogy a legfontosabb magyarázó tényezőnek, ami meghatározza, hogy egy kollégiumon belül 

felelős önkormányzatiság alakul-e ki, vagyis a diákok a saját feladatuknak érzik-e a 

szakkollégium fenntartásának, képviseletének ügyét a rendszerváltás, a generáció bizonyult. 

A rendszerváltás előtt alakult kollégiumok „második nyilvánosság” funkciót is betöltöttek, 

amivel önkormányzatiság is párosult, ami a funkció megszűnte után is élő hagyomány maradt. 

A később alakult kollégiumok számára hasonló szerepet az töltött be, ha a kollégiumban a 

csapatmunka gyakorlata vált meghatározóvá. Tehát két magyarázó változót sikerült 

azonosítanunk, amelyek önkormányzatiságot és ezáltal forrásszerzési, közéleti-

érdekképviseleti aktivitást implikálnak. Természetesen számos egyéb ilyen változó 

elgondolható, esetleg található is későbbi kutatások során. 

A kvantitatív elemzésünk alapján korábbiakban kialakítottunk egy koncepciót, amely a 

szakkollégiumok tipikus fejődési útjára vonatkozik. Ennek kulcseleme a szakmai profil, és így 

a közös szocializációs alap, mely a kollégium alapításakor feltételezhetően rendkívül szűk, 1-

2 tudományterületre koncentrálódik, majd az intézmény megerősödésével, stabilizálódásával 

fokozatosan tágul, színesedik. E mögött az elgondolás mögött két intuitíve egyszerű gondolat 

húzódik meg, nevezetesen, hogy a szakmai háttér homogenitása fontos szocializációs tényező, 

és, hogy a közös identitástudat megerősödésével a szakmai sokszínűségből származó 
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előnyöket érdemes és lehetséges kiaknázni. Ezzel az elgondolással empirikusan az a 

probléma, hogy számos ellenpéldát tudunk találni, és tesztelésére leginkább idősoros adatok 

lennének alkalmasak. A megfigyelt anomáliákra jelentős mértékben magyarázatot ad, hogy 

sok szakkollégiumban éveken át gyenge marad a közös identitástudat, e helyett az individuális 

kutatói munka az, ami a tagokat a szakkollégiumhoz köti. Ilyen esetben nyilvánvalóan nem 

szükséges erős identitástudat kialakítása a szakkollégium működtetéséhez, tehát nem működik 

a fentebb vázolt folyamat sem. Ha kivesszük a vizsgált mintánkból az ilyen 

szakkollégiumokat, akkor már sokkal nagyobb arányban találunk támogató eseteket 

modellünk számára. Mindezek mellett azonban továbbra sem tekinthető jól alátámasztott 

elméletnek a szakkollégiumi életpályára vonatkozó meglátásunk, mélyebb elemzésekre lenne 

szükség a kellő megalapozáshoz. 

Meglátásunk szerint az eddig elért eredmények, feltárt összefüggések jó alapot teremtenek 

további kutatások megvalósításához, jobban fókuszált kérdések megválaszolásához. 

Mindazonáltal jelen kutatást is érdemben tudná továbbfejleszteni, ha néhány év elmúltával 

hasonló kiterjedtségű és kérdésfelvetésű kutatás valósulhatna meg.  
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Mellékletek 

 

1. Melléklet: A szakkollégiumok vezetőivel kitöltetett kérdőív 

 

 

Kérdőív a szakkollégium vezetőihez 

 

Kedves válaszoló! 

Mindenek előtt szeretnénk köszönetet mondani azért, hogy időt szakítasz kérdőívünk 

kitöltésére. A kérdőív előreláthatólag 20-25 percet vesz igénybe. Szeretnénk emlékeztetni rá, 

hogy a kérdőívben megadott válaszokat anonim módon értékeljük ki és bizalmas adatként 

kezeljük. Amennyiben mégis úgy érzed, hogy egyik, vagy másik kérdésre nem szeretnél 

válaszolni, jogodban áll ezt megtenni. Elsőként a kollégiumra vonatkozó általános kérdéseket 

szeretnénk neked feltenni. 

 

1. Írd le Szakkollégiumod nevét és, hogy melyik településen található! 

 

 

2. Milyen kar hallgatói lehetnek a szakkollégiumod tagjai? (Több kar esetén mindegyiket 

jelöld meg!) 

 

1. bölcsész 

2. természettudományi 

3. társadalomtudományi 

4. gazdaságtudományi 

5. mérnöki/tervezői 

6. egészségügyi 

7. jogi 

8. pszichológiai 

9. egyéb (Írd le a kar nevét!) 

X. nem tudom 

 

3. Hány aktív tagja van a szakkollégiumnak? 
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     db. 

X. nem tudom 

 

4. Ezek közül hányan laknak a kollégiumban?  

 

     db. 

L. A kollégiumom láthatatlan kollégium jellegű 

X. nem tudom 

 

5. Átlagosan hány új tagja van a kollégiumnak évente?  

 

     db. 

X. nem tudom 

 

6. Átlagosan hány évig tagja egy szakkollégista a kollégiumnak? 

 

     évig 

X. nem tudom 

 

7. Hány egyéb státuszú tagja (pl.: szenior) van a szakkollégiumnak? Kérlek nevezd meg a 

státuszt is!  

 

     db.    státuszú 

     db.             státuszú 

     db.             státuszú 

X. nem tudom 

 

8. Történt-e jelentős változás a kollégium taglétszámában a kollégium fennállása óta? Ha 

igen mikor és milyen irányba? 

 

A taglétszám: 
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jelentősen 

nőtt   

jelentősen csökkent: 

Év:     

Év     

Év     

 

 

X nem történt jelentős változás 

 

9. Szakkollégiumod mióta áll fenn? 

 

óta 

X nem tudom 

 

10. Volt-e megszakadás a szakkollégium fennállásában? 

 

1. igen: (Írd le mettől meddig!) 

2. nem 

X. nem tudom 

 

11. Becslésed szerint mekkora volt a szakkollégium legutóbbi lezárt éves költségvetése? 

 

Ft 

X nem tudom    

 

12. Véleményed szerint a költségvetés az utóbbi öt évben 

 

1. határozottan nőtt 

2. nőtt 

3. nem változott 

4. csökkent 

5. határozottan csökkent 

X. nem tudom 
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13. Állítsd csökkenő sorrendbe (a legnagyobbal kezd), hogy a kiadási költségvetésben mely 

tételek szerepelnek a legnagyobb súllyal!  

 

a. oktatási (pl. kurzusok) 

b. kutatási  

c. egyéb szakmai költségek (pl. könyvtár, folyóirat, támogatás) 

d. szabadidős tevékenységek 

e. fenntartási költségek 

f. egyéb (Írd le mi az!) 

 

Sorrend: 

 

Most áttérünk a kérdőív második szakaszára. Ebben a szakkollégium külső intézményekkel 

való kapcsolatáról szeretnénk néhány kérdést feltenni. 

 

14. Jelöld meg az alábbi táblázatban, hogy a különböző szakkollégiumot érintő kérdésekbe, 

mely szereplők, milyen mértékben szólnak bele! 

1. mindig beleszólnak 

2. gyakran beleszólnak 

3. néha beleszólnak 

4. legalább egyszer előfordult már, hogy beleszóltak 

5. még nem fordult elő, hogy beleszóltak volna 

X. nem tudom 

Ki szólt 

bele? / 

milyen 

kérdésbe? Egyetem 

Egyházi 

szervezet 

Egyéb 

finanszírozó 

Aktív 

szakkollégisták 

Végzett 

szakkollégisták 

Egyéb 

(Ki?) 

Felvételi 

eljárás       

Szakmai 

profil       

Költségvetés        

Hosszúvátú 

stratégiai 

kérdések       
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15. Sorold fel azt az öt szakkollégiumot, amelyekkel a legaktívabb hivatalos együttműködést 

folytatja a szakkollégiumod, írd mellé, hogy milyen régóta és, hogy milyen jellegű az 

együttműködés! 

 

1. közös kurzus 

2. közös szakmai rendezvény 

3. közös érdekérvényesítés 

4. tapasztalat csere 

5. közös közösségi rendezvény 

6. közös kutatás 

7. egyéb (Mi az?) 

X. nem tudom 

 

 

Szakkollégiumok / mióta és 

milyen jellegű az 

együttműködés Mióta tart az együttműködés? 

Milyen jellegű az 

együttműködés? 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

16. Becsüld meg, hogy az utóbbi egy évben a kollégium hányszor pályázott az alábbi 

forrásokhoz támogatásért sikerrel és sikertelenül! (X-vel jelölheted a „nem tudom” választ, 0-

val a „nulla” választ és NA-val a „nincs adat” választ) 

 

 

Forrás / 

Hányszor? 

Kormányzati 

és 

önkormányzati 

forráshoz – 

sikerrel  

Kormányzati 

és 

önkormányzati 

forráshoz – 

sikertelenül  

Egyetemi 

forráshoz – 

sikerrel  

Egyetemi 

forráshoz – 

sikertelenül  

Magán 

forráshoz – 

sikerrel  

Magán 

forráshoz – 

sikertelenül  

Hányszor 

pályázott?       
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17. Véleményed szerint a sikeres pályázatok száma az utóbbi öt évben 

 

1. határozottan nőtt 

2. inkább nőtt 

3. stagnált 

4. inkább csökkent 

5. határozottan csökkent 

X. nem tudom 

 

18. Becsüld meg, hogy az utóbbi egy évben a kollégium hányszor pályázott az alábbi 

tevékenységekre sikerrel és sikertelenül! (X-vel jelölheted a „nem tudom” választ, 0-val a 

„nulla” választ és NA-val a „nincs adat” választ) 

 

 

Forrás / 

Hányszor? 

Kutatási 

tevékenység – 

sikerrel  

Kutatási 

tevékenység – 

sikertelenül  

Oktatási 

tevékenység 

(pl. kurzusok) 

– sikerrel  

Oktatási 

tevékenység 

(pl. kurzusok) 

– sikertelenül  

Egyéb 

szakmai 

tevékenység 

(pl. előadás, 

folyóiratok) – 

sikerrel  

Egyéb 

szakmai 

tevékenység 

(pl. előadás, 

folyóiratok) – 

sikertelenül  

Hányszor 

pályázott?       

 

 

Forrás / Hányszor? 

Fenntartási 

költségekre - sikerrel 

Fenntartási 

költségekre - 

sikertelenül 

Egyéb tevékenységre 

(mi az?) – sikerrel  

Egyéb tevékenységre 

(Mi az?) – sikertelenül  

Hányszor 

pályázott?     

 

 

19. Becsüld meg, hogy az utóbbi egy évben a kollégium költségvetésének hány százaléka 

származik az alábbi forrásokból! (X-vel jelölheted a „nem tudom” választ, 0-val a „nulla” 

választ és NA-val a „nincs adat” választ) 
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Forrás / 

százalék 

Állami 

forrásból 

Egyetemi 

forrásból 

Magán 

forrásból 

Személyi 

jövedelemadó 

1% 

Egyházi 

forrásból 

Egyéb 

forrásból 

(mi az?) 

Hány 

százalék?       

 

20. Becsüld meg, hogy az utóbbi egy évben a kollégium költségvetésének hány százalékát 

fordítja az alábbi tevékenységekre! (X-vel jelölheted a „nem tudom” választ, 0-val a „nulla” 

választ és NA-val a „nincs adat” választ) 

 

Tevékenység 

/ százalék 

Kutatási 

tevékenység 

Oktatási 

tevékenység (pl. 

kurzusok) 

Egyéb szakmai 

tevékenység (pl. 

előadás, 

folyóiratok) 

Fenntartási 

költségek 

Egyéb 

(mi az?) 

Hány 

százalék?      

 

 

 

21. Véleményed szerint veszélyeztették-e a finanszírozási nehézségek a kollégium rendes 

működését az elmúlt öt évben? 

 

1. minden évben 

2. többször előfordult 

3. legalább egyszer előfordult 

4. soha nem fordult elő 

X. nem tudom 

 

22. Becsüld meg, hogy az utóbbi egy évben a kollégiumi döntéshozatali testületének 

gyűlésein milyen súllyal kerültek megvitatásra az alábbi kérdések!  

 

1. nagyon sokat foglalkoztunk vele 

2. sokat foglalkoztunk vele 

3. keveset foglalkoztunk vele 

4. nagyon keveset foglalkoztunk vele 
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X. nem tudom 

 

Téma / Súly 

Kollégium 

költségvetése 

Állami 

forrásokhoz való 

hozzájutás 

lehetősége 

Magán 

forrásokhoz való 

pályázás 

lehetősége 

Egyetemi 

forrásokhoz való 

pályázás 

lehetősége 

Mennyit 

foglalkoztatok 

vele?     

 

 

23. Véleményed szerint ezek a kérdések inkább előtérbe kerültek-e az elmúlt öt évben, vagy 

sem? 

 

1. határozottan előtérbe kerültek 

2. inkább előtérbe kerültek  

3. stagnáltak 

4. inkább háttérbe szorultak 

5. határozottan háttérbe szorultak 

X. nem tudom 

 

24. Becsüld meg, hogy az utóbbi egy évben milyen gyakorisággal fordult elő, hogy a 

kollégium az alábbi kategóriák szerinti fórumokon ill. témákban egy küldöttségen keresztül, 

vagy egyéb formában a véleményét képviselte! (X-vel jelölheted a „nem tudom” választ, 0-

val a „nulla” választ és NA-val a „nincs adat” választ) 

 

1. napi gyakorisággal 

2. heti gyakorisággal 

3. 2 heti gyakorisággal 

4. havi rendszerességgel 

5. 2 havi rendszerességgel 

6. éves szinten 
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Fórum / Téma 

Egyetemi 

oktatási fórum 

Szakkollégium 

közi fórum 

Egyéb fórum 

(Mi az?) 

Országos oktatáspolitikai / 

oktatásgazdasági kérdésekben    

Helyi-egyetemi oktatáspolitikai 

/ oktatásgazdasági kérdésekben    

 

 

25. Véleményed szerint ezek a számok az utóbbi néhány évben 

 

1. határozottan növekedtek 

2. inkább növekedtek 

3. inkább csökkentek 

4. határozottan csökkentek 

X. nem tudom 

 

26. Előfordult-e az utóbbi öt évben, hogy a kollégium országos oktatási fórumon az alábbi 

témákban egy küldöttségen keresztül, vagy egyéb formában a véleményét képviselte!  

 

1. igen 

2. nem 

X. nem tudom 

 

Fórum / Téma 

Országos oktatási 

fórum 

Országos 

oktatáspolitikai / 

oktatásgazdasági 

kérdésekben  

Helyi-egyetemi 

oktatáspolitikai / 

oktatásgazdasági 

kérdésekben  
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27. Becsüld meg, hogy az utóbbi egy évben hányszor fordult elő, hogy a kollégium az alábbi 

kategóriák szerinti fórumokon ill. témákban befolyásolta a megszülető döntést! (X-vel 

jelölheted a „nem tudom” választ, 0-val a „nulla” választ és NA-val a „nincs adat” választ) 

 

Fórum / Téma 

Egyetemi 

oktatási 

fórum 

Szakkollégium 

közi fórum 

Egyéb 

fórum (Mi 

az?) 

Országos 

oktatáspolitikai / 

oktatásgazdasági 

kérdésekben    

Helyi-egyetemi 

oktatáspolitikai / 

oktatásgazdasági 

kérdésekben    

 

28. Véleményed szerint ezek a számok az utóbbi öt évben 

 

1. határozottan növekedtek 

2. inkább növekedtek 

3. stagnáltak 

4. inkább csökkentek 

5. határozottan csökkentek 

X. nem tudom 

 

29. Előfordult-e az utóbbi öt évben, hogy a kollégium országos oktatási fórumon az alábbi 

témákban egy küldöttségen keresztül, vagy egyéb formában befolyásolta a megszülető 

döntést!  

 

1. igen 

2. nem 

X. nem tudom 
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Fórum / Téma 

Országos oktatási 

fórum 

Országos 

oktatáspolitikai / 

oktatásgazdasági 

kérdésekben  

Helyi-egyetemi 

oktatáspolitikai / 

oktatásgazdasági 

kérdésekben  

 

 

30. Becsüld meg, hogy az utóbbi egy évben a kollégiumi döntéshozatali testületének 

gyűlésein milyen súllyal kerültek megvitatásra az alábbi kérdések! 

 

1. nagyon sokat foglalkoztunk vele 

2. sokat foglalkoztunk vele 

3. keveset foglalkoztunk vele 

4. egyáltalán nem foglalkoztunk vele 

X. nem tudom 

 

Fórum / Súly 

Országos 

oktatáspolitikai 

kérdések 

Helyi-egyetemi 

oktatáspolitikai 

kérdések 

Országos 

oktatásgazdasági 

kérdések 

Helyi-egyetemi 

oktatásgazdasági 

kérdések 

Milyen súllyal 

került 

megvitatásra?     

 

31. Milyen tevékenységeken keresztül lép kapcsolatba a szakkollégium a nem 

szakkollégistákkal? Kérlek húzd alá a jellemzőket! 

 

1. közéleti előadások szervezése 

2. szakmai előadások szervezése 

3. vitafórumok biztosítása 

4. nem szakkollégisták számára meghirdetett kurzusok 

5. saját újság kiadása 
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6. tábor (pl.: nyári egyetem) szervezése 

7. egyéb (Mi az?) 

 

Még egyszer köszönjük a segítséged! 
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2. Melléklet: A magyarországi, működő szakkollégiumok listája 

 

01 Baross Gábor Műszaki Szakkollégium: SZE 

02 Batthyány Lajos Szakkollégium: Győr 

03 Bercsényi Építész Szakkollégium: BMGE 

04 Bibó István Szakkollégium: ELTE 

05 Bolyai Kollégium: ELTE 

06 Debreceni Egyetemi Közgazdász Szakmai Műhely: Debrecen 

07 Energetikai Szakkollégium: BMGE 

08 Eötvös József Collegium: ELTE 

09 Eötvös Loránd Kollégium: SZTE 

10 Építőmérnöki Szakkollégium: BMGE 

11 Erasmus Kollégium: ELTE 

12 EVK Szakkollégium: BCE 

13 Grastyán Endre Szakkollégium: PTE 

14 Hatvani István Szakkollégium: Debrecen 

15 Heller Farkas Szakkollégium: BCE 

16 Jedlik Ányos Szakkollégium: Veszprém 

17 Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium: SZE 

18 Kepes György Szakkollégium: Eger 

19 Kerényi Károly Szakkollégium: PTE 

20 Korányi Frigyes Szakkollégium: Budapest 

21 Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium: Budapest 

22 Luther Márton Szakkollégium: Budapest 

23 Magyary Zoltán Közigazgatási Szakkollégium: BCE 

24 Management Szakkollégium: BMGE 

25 Mathias Corvinus Collegium: Budapest 

26 Műegyetemi Innovációs Szakkollégium: BMGE 

27 Óriás Nándor Szakkollégium: PTE 

28 Prohászka-Műhely Szakkollégium: Pázmány P. K. Egyetem 

29 Rajk László Szakkollégium: BCE 

30 Salesianum Don Bosco Pedagógiai Szakkollégium: Bp 

31 Sántha Kálmán Szakkollégium: Debrecen 
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32 Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium: Szeged 

33 Simonyi Károly Szakkollégium: BMGE 

34 Széchenyi István Szakkollégium: BCE 

35 Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium: SZTE 

36 Szent Ignác Szakkollégium: Budapest 

37 Szent László Katolikus: SZE 

38 Szent-Györgyi Albert Szakkollégium: BMGE 

39 Társadalomelméleti Kollégium: BCE 

40 Társadalomtudományi Szakkollégium: ELTE 

41 Vidékfejlesztési Szakkollégium: SZIE 

42 Zalaegerszegi Deák Ferenc Szakkollégium: BGF 

43 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Szakkollégiuma: ZMNE 

44 Szent Imre Szakkollégium: Szeged 

45 Tormay Béla Szakkollégium: Debrecen 

46 Németh László Szakkollégium: Szombathely 
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3. Melléklet: nem-hierarchikus klaszterezés néhány eredménye 

 

3.1. 15 klasztert (ezekből 5 outlier) feltételező eljárás eredményei: 

 

Klaszter központok közötti távolságok: 

Quick 

cluster (15)               

Distances between Final 

Cluster Centers             

Cluster 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1  3,52 4,29 3,27 6,00 3,01 3,22 8,65 3,81 4,26 4,65 3,50 4,69 3,78 4,06 

2 3,52  3,61 3,29 5,71 2,66 2,08 8,22 5,10 3,11 5,25 3,14 3,34 3,42 2,50 

3 4,29 3,61  4,09 5,64 3,33 3,78 7,35 4,95 3,67 4,74 4,78 2,96 3,05 3,74 

4 3,27 3,29 4,09  4,95 3,11 3,57 6,79 3,89 4,70 4,15 3,38 4,85 3,59 2,29 

5 6,00 5,71 5,64 4,95  4,90 5,97 7,45 5,86 5,31 4,64 4,18 4,43 3,30 4,37 

6 3,01 2,66 3,33 3,11 4,90  2,13 8,10 4,42 3,00 4,82 2,93 3,41 2,98 2,88 

7 3,22 2,08 3,78 3,57 5,97 2,13  8,32 4,78 2,53 5,82 3,45 3,79 3,64 3,05 

8 8,65 8,22 7,35 6,79 7,45 8,10 8,32  6,15 7,97 7,71 8,13 7,97 6,91 6,82 

9 3,81 5,10 4,95 3,89 5,86 4,42 4,78 6,15  5,35 5,65 5,07 5,29 4,20 4,17 

10 4,26 3,11 3,67 4,70 5,31 3,00 2,53 7,97 5,35  5,10 3,13 2,73 3,21 4,08 

11 4,65 5,25 4,74 4,15 4,64 4,82 5,82 7,71 5,65 5,10  3,63 4,85 4,12 5,19 

12 3,50 3,14 4,78 3,38 4,18 2,93 3,45 8,13 5,07 3,13 3,63  3,96 3,38 3,64 

13 4,69 3,34 2,96 4,85 4,43 3,41 3,79 7,97 5,29 2,73 4,85 3,96  2,16 3,62 

14 3,78 3,42 3,05 3,59 3,30 2,98 3,64 6,91 4,20 3,21 4,12 3,38 2,16  2,74 

15 4,06 2,50 3,74 2,29 4,37 2,88 3,05 6,82 4,17 4,08 5,19 3,64 3,62 2,74  

             

szum 

distance 933,73 

             

szum 

dist/clusters 62,25 
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A klaszter központtól vett távolságok: 

Quick cluster (15)   
 kollégium neve Cluster Distance 

1 Baross 12 1,783 
2 Batthián 2 1,772 
3 Bercsény 3 1,392 
4 Bibó 4 1,691 
5 Bolyai 15 1,378 
6 DEX 7 1,078 
7 Energeti 7 1,440 
8 Collegiu 8 0,000 
9 E Loránd 9 0,000 

10 Építő 12 1,746 
11 Erasmus 13 2,021 
12 EVK 15 1,340 
13 Grastyán 13 1,271 
14 Hatvani 14 2,018 
15 Heller 2 1,539 
16 Jedlik 12 2,122 
17 Kautz 6 1,483 
18 Kepes 1 1,366 
19 Kerényi 10 2,196 
20 Korányi 4 1,691 
21 Kölcsey 13 1,130 
22 Luther 14 2,102 
23 Magyary 12 2,224 
24 Manageme 10 2,436 
25 Mathias 5 0,000 
26 Prohászk 10 1,454 
27 Rajk 15 1,300 
28 Don Bosc 1 1,366 
29 Sántha 7 1,530 
30 Sík S 11 0,000 
31 Simonyi 14 1,625 
32 Szisz 13 2,130 
33 Sz tarst 10 1,476 
34 Sz Ignác 3 1,392 
35 Sz-Gy A 2 1,520 
36 TEK 14 1,746 
37 Társtud 2 1,628 
38 Vidékfej 6 1,237 
39 Deák F 12 1,376 
40 Biztpol 6 1,836 
 szum distance 58,833 
 szum dist/clusters 3,922 
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3.2. 16 klasztert (ezekből 5 outlier) feltételező eljárás eredményei: 

 

Klaszter központok közötti távolságok: 

Quick 

cluster (16)                

Distances between Final 

Cluster Centers              

Cluster 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1  3,14 2,93 3,38 2,76 3,50 3,45 8,13 5,07 5,01 4,57 4,18 4,02 3,38 3,63 3,64 

2 3,14  2,66 3,29 3,07 3,52 2,08 8,22 5,10 3,88 3,86 5,71 3,30 3,42 5,25 2,50 

3 2,93 2,66  3,11 3,19 3,01 2,13 8,10 4,42 3,85 3,27 4,90 3,59 2,98 4,82 2,88 

4 3,38 3,29 3,11  4,66 3,27 3,57 6,79 3,89 4,11 4,98 4,95 4,85 3,59 4,15 2,29 

5 2,76 3,07 3,19 4,66  4,46 2,73 8,01 5,66 4,76 3,14 5,29 3,44 3,51 4,98 4,15 

6 3,50 3,52 3,01 3,27 4,46  3,22 8,65 3,81 4,59 4,34 6,00 4,88 3,78 4,65 4,06 

7 3,45 2,08 2,13 3,57 2,73 3,22  8,32 4,78 4,42 3,27 5,97 4,05 3,64 5,82 3,05 

8 8,13 8,22 8,10 6,79 8,01 8,65 8,32  6,15 7,08 8,09 7,45 7,92 6,91 7,71 6,82 

9 5,07 5,10 4,42 3,89 5,66 3,81 4,78 6,15  5,07 5,17 5,86 5,32 4,20 5,65 4,17 

10 5,01 3,88 3,85 4,11 4,76 4,59 4,42 7,08 5,07  3,68 5,88 3,68 3,56 4,84 3,97 

11 4,57 3,86 3,27 4,98 3,14 4,34 3,27 8,09 5,17 3,68  5,47 2,75 2,83 5,31 4,23 

12 4,18 5,71 4,90 4,95 5,29 6,00 5,97 7,45 5,86 5,88 5,47  4,39 3,30 4,64 4,37 

13 4,02 3,30 3,59 4,85 3,44 4,88 4,05 7,92 5,32 3,68 2,75 4,39  2,35 4,90 3,53 

14 3,38 3,42 2,98 3,59 3,51 3,78 3,64 6,91 4,20 3,56 2,83 3,30 2,35  4,12 2,74 

15 3,63 5,25 4,82 4,15 4,98 4,65 5,82 7,71 5,65 4,84 5,31 4,64 4,90 4,12  5,19 

16 3,64 2,50 2,88 2,29 4,15 4,06 3,05 6,82 4,17 3,97 4,23 4,37 3,53 2,74 5,19  

              

szum 

distance 1077,51 

              

szum 

dist/clusters 67,34 
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A klaszter központtól vett távolságok: 

Quick cluster (16)   
 kollégium neve Cluster Distance 

1 Baross 1 1,783 
2 Batthián 2 1,772 
3 Bercsény 11 1,544 
4 Bibó 4 1,691 
5 Bolyai 16 1,378 
6 DEX 7 1,078 
7 Energeti 7 1,440 
8 Collegiu 8 0,000 
9 E Loránd 9 0,000 

10 Építő 1 1,746 
11 Erasmus 11 1,268 
12 EVK 16 1,340 
13 Grastyán 13 1,190 
14 Hatvani 14 2,018 
15 Heller 2 1,539 
16 Jedlik 1 2,122 
17 Kautz 3 1,483 
18 Kepes 6 1,366 
19 Kerényi 5 1,715 
20 Korányi 4 1,691 
21 Kölcsey 13 1,352 
22 Luther 14 2,102 
23 Magyary 1 2,224 
24 Manageme 11 1,315 
25 Mathias 12 0,000 
26 Prohászk 5 1,413 
27 Rajk 16 1,300 
28 Don Bosc 6 1,366 
29 Sántha 7 1,530 
30 Sík S 15 0,000 
31 Simonyi 14 1,625 
32 Szisz 13 1,679 
33 Sz tarst 5 1,482 
34 Sz Ignác 10 0,000 
35 Sz-Gy A 2 1,520 
36 TEK 14 1,746 
37 Társtud 2 1,628 
38 Vidékfej 3 1,237 
39 Deák F 1 1,376 
40 Biztpol 3 1,836 
 szum distance 54,896 
 szum dist/clusters 3,431 
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4. Melléklet: Szakkollégium klaszterek, outlierek és tulajdonságaik 

 

  Tele- Lét- év belsős Ala- Interdis- köz- Függet- csőd Db-n Ktgv Kül. 

Kepes    3 21 2 0,81 1991 4 3 92,5 4 1,593 2 0 
Don Bosc 1 38 2,5 1 2003 9 2 80 4 1,593 2 0 

Batthián 5 40 3 0,65 2002 1 7 93,75 3 0,454 2 50 
Heller   1 50 4 0,58 1996 2 5 100 3 1,326 1 137 

Sz-Gy A  1 20 3 0,9 2001 3 4 97,5 3 0,368 3 30 

Társtud  1 33 3 0,64 2003 5 4 97,5 2 -0,324 1 11 

Bercsény 1 22 4 0,14 1996 10 4 83,75 3 -0,946 2 41 
Sz Ignác 1 70 4 0,71 1998 10 5 80 2 -0,750 1 74 

Korányi  1 56 2,5 1 1985 1 2 85 2 1,326 1 2 
Bibó     1 75 4 0,77 1983 1 4 86,25 4 1,593 3 150 

Biztpol  1 30 3 0,5 2005 1 4 80 3 0,323 2 0 
Kautz    5 32 3 0,69 1997 1 2 93,75 3 -0,815 3 40 

Vidékfej 4 18 3 0,89 2001 1 3 87,5 4 -1,327 2 0 

Sántha   2 60 2 0,5 1978 1 4 93,75 3 0,385 2 19 
DEX      2 9 2,5 0,44 2002 1 3 92,5 3 0,162 1 9 

Energeti 1 23 3 0 2002 1 4 93,75 4 0,323 1 21 

Manageme 1 32 2 0 1986 10 3 90 3 -1,41 2 44 
Kerényi  6 30 2,5 0,5 1993 3 3 97,5 1 -0,411 5 3 

Prohászk 7 18 1,5 0 1993 3 4 91,25 1 -0,456 3 0 

Sz tarst 8 32 2,5 0,16 1995 3 3 97,5 2 0,385 2 0 

Magyary  1 25 3 1 2001 1 3 85 2 1,212 2 0 
Deák F   11 15 2 0,93 2001 1 2 93,64 1 1,212 3 0 

Baross   5 55 2,5 1 2003 1 1 93,75 2 0,034 5 3 

Jedlik   10 58 4 1 2001 4 2 100 2 0,989 5 0 

Építő    1 15 2,8 0,53 2004 1 2 100 1 0,499 3 27 

Erasmus  1 25 3 0 2001 10 3 92,5 3 -1,10 4 0 
Grastyán 6 29 3,5 0,69 1998 10 4 97,5 3 -2,216 4 21 

Kölcsey  1 17 4 0,47 1998 10 3 97,5 2 -1,166 4 0 

Szisz    1 70 4 0,71 1987 10 5 98,75 2 -1,371 2 206 

Hatvani  2 85 3 0,41 1997 3 4 91,51 3 -0,946 4 33 
Simonyi  1 100 4 0,4 2003 10 3 91,25 4 -0,057 3 36 

Luther   1 78 4 1 2000 10 1 90 3 -0,881 3 4 

TEK      1 77 4 0,57 1981 10 3 93,75 2 -0,228 5 238 

Bolyai   1 96 5 0,63 1992 2 3 88,75 3 0,100 2 83 
EVK      1 60 4 0,6 1990 1 4 97,5 4 0,187 2 84 

Rajk     1 88 5 0,93 1970 2 4 98,75 3 -0,215 2 465 

              

Collegiu 1 200 5 0,5 1895 4 4 77,5 1 0,005 4 94 

E Loránd 8 76 3 1 1931 7 2 85 4 0,415 2 28 

Sík S    8 23 4,5 1 1999 9 2 81,25 1 1,326 5 31 

Mathias  1 107 5 0,87 2001 5 0 95 2 -1,149 5 18 
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5. Melléklet: Az esettanulmány szakkollégiumok tagjaival készített interjú 

vázlata 

 

1. Háttér dimenziók  

a. tagság kari megoszlása  

i. Milyen a jelenlegi tagság kari megoszlása? Arányok, súlyok? 

ii. mindig így volt-e? (hogyan változott?) 

iii. mely kar tagjai az aktívabb tagok? 

b. szakmai profil 

i. milyen tudományágra specializálódtak? Egy-két eredmény? 

ii. fő tevékenységi forma (kutatás, oktatás) 

iii. Változtak-e ezek jelentősen időben? 

c. intézményi felépítés 

i. DB, kollégiumi gyűlés egyéb, tanácsok, ill. ha van egyéb intézményi 

szerv 

1. szervezetek hatáskörei, specializáció 

2. hogy kerülnek be ezekbe a résztvevők?  

3. milyen a kommunikációs viszony ezeken a belső fórumokon? 

Hogyan néz ki egy átlagos DB-ülés? 

4. mennyire motiváltak az emberek a részvételben? 

d. hagyomány átörökítés 

i. Van-e szenior tag? van-e egyéb ilyen funkciójú tag (igazgató, 

nevelőtanár? Pontosan mi a szerepük? (milyen gyakran miben vesznek 

részt) 

ii. mennyire folytonos a tagcsere a bizottságokban? 

iii. mennyire dokumentáltak a tevékenységek? 

iv. nagyon más-e a koli mint 5 éve? volt-e generációváltás? 

e. mennyire köti le a tagokat, vonódnak be a szakkollégiumi életbe? 

i. milyen kötelezettségek vannak? 

ii. milyen szankciók? 

iii. mennyire van ez utóbbiakra szükség? (mekkora az alap motiváltság) 

f. autonómia 
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i. Milyen külső szereplők szólnak bele a kollégium működésébe? 

(egyetem, egyház, finanszírozó) 

ii. Milyen tevékenységeket határoznak meg? (szakmai profil, felvételi, 

stb.) Érdekérvényesítésben korlátoznak-e? 

iii. Milyen alapon szólnak bele a működésbe? (finanszírozás, intézményi 

függés, stb.)  

 

2. Forrásszerzési gyakorlat 

a. igyekeznek-e növelni a kollégium bevételeit? 

i. hogyan? új forrásokkal (pályázatok, innov. járulék, szakképzési 

hozzájárulás, SzJA 1%, szaktudásuk értékesítése), vagy a régi 

bevételek növelésével?  

ii. milyen célból? nagyobb autonómia, több pénz legyen, csődveszély 

elhárítás? 

b. bevetél szerzésben részt vesznek-e, ill. pontosan hogyan 

i. végzett tagok?  

ii. szakkollégiumi network (közös pályázás, indirekt módon, pl. 

tapasztalatcsere), előfordult-e már, hogy érdekellentétet tapasztaltak 

más szakkollégiumokkal? (versengés pályázaton, magánforrásért) 

c. bevételek biztosításának gyakorlata mennyire a tradíciók szerint történik, vagy 

innováción keresztül? 

d. mennyi energiát fordít a kollégium a forrásszerzésre? Mennyire köti le a 

kollégium energiáit a források megszerzése? 

 

3. Érdekérvényesítési gyakorlat 

a. Fölléptek-e érdekeikért a különböző fórumokon az elmúlt 5 évben? 

i. saját kollégiumuk nevében, vagy a kollégiumi mozgalom egészét 

képviselve? 

ii. milyen témákban lobbiznak? 

iii. milyen gyakran? 

iv. milyen sikerességgel? 

b. érdekérvényesítésben részt vesznek-e, ill. pontosan hogyan 

i. régi tagok?  
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ii. szakkollégiumi network (közös fellépés, indirekt módon, pl. 

tapasztalatcsere) 

c. mennyire törekszenek arra, hogy ennek gyakoriságát növeljék? 

i. milyen célból? 

ii. milyen módon? 

d. az érdekérvényesítési gyakorlat tradíciók szerint történik, vagy innováción 

keresztül? 

e. mennyi energiát fordít a kollégium erre? 

 

4. Network jellemzők 

a. Egy-egy szakkollégiummal való kapcsolat: (kapcsolatonként végigkérdezni) 

i. Kikkel tartanak fönn kapcsolatot?  

ii. Milyen jellegűek ezek a kapcsolatok? Mi a kapcsolatok lényege 

(szakmai, érdekérvényesítés, tanulás, stb.)? 

iii. Mióta?  

iv. Milyen rendszerességgel, intenzitással? 

v. Hogyan értékelik ezeket a kapcsolatokat, miért hasznosak, fontosak 

nekik ezek a kapcsolatok (tanulás, érdekérvényesítés, szakmai 

együttműködés, stb.)? 

vi. Mik a jövőbeli terveik? 

vii. Miért pont velük? 

b. Ha nincs benne a hálóban, akkor miért nem? 

i. Megpróbáltak-e kapcsolatokat létesíteni? Miért nem ment? 

ii. Terveznek-e létesíteni? 

c. Össz-szakkollégiumi kapcsolatok (lehet 2-3-4 szakkolival is, nem csak 

mindenkivel) 

i. Részt vesznek-e össz-szakkollégiumi rendezvényeken, eseményeken? 

ii. Ha igen melyikeken? 

iii. Milyen aktivitással? 

iv. Miért vesznek részt (party, kapcsolatok, szakmaiság, stb.)? 

v. Mit jelent számukra a szakkollégiumi mozgalom? Van-e mozgalmi 

identitásuk? 
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vi. Elégedettek-e a mozgalom működésével? Tudják-e hallatni a 

hangjukat, befolyásolni a döntéseket? Elégedettek-e a saját 

fellépésükkel? 

d. Nem szakkollégisták befolyásolása: 

i. Hogyan tart kapcsolatot a nem-szakkollégiumi környezettel? 

ii. Mennyire érzik fontosnak mindezt a kollégisták? 

iii. Törekszik-e a kollégium tudatosan közéleti aktivitásra, 

véleményformálásra? 

iv. E kérdésben mennyire autonómok? 


