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BEVEZETÉS 

Az OECD-országokban az innováció és a területi politika új elvárásokat támaszt a felsőoktatási 

intézményekkel szemben. Nagyobb hangsúlyt kap az oktatás és képzés, a foglalkoztathatóság, a 

munkaerő minősége és készségei, valamint az egész életen át tartó tanulás. Az emberek és az 

emberi erőforrások kerülnek a figyelem középpontjába. (Florida 2002) Ezen országok gazdaságai 

egyre nagyobb mértékben támaszkodnak a jól képzett dolgozók stabil kínálatára, és ez a tendencia 

valószínűleg erősödni fog. (Education at Glance, 2007)  

A világ fejlettebb országai már áttértek a tudásgazdaságra, amelynek más természetű a 

munkaerőpiaca (Mártonfi 2006). A tudásalapú jelző arra utal, hogy a gazdaság fő erőforrása a 

tudás, amelyet immár nem lehet szabad jószágként (pl. fejlett technológiai importja, 

munkaerőpiacról beszerzett „kész” szakemberek által) megvásárolni, hanem folyamatosan 

biztosítani kell, mint a termeléshez szükséges energiát. A termelés döntő hányada tudásigényes, 

nemcsak a széles értelemben vett kommunikációs és tudásiparon belül, de egyre inkább a 

hagyományos ágazatokban is. A tudástermelés elsősorban nem az új ismeretek létrehozását, 

hanem a tudástranszfer helyi alkalmazását jelenti, melyek vállalati, termék-és szolgáltatási 

innovációkban testesülnek meg. Egy térség humán tőkéje a gazdaság produktivitása növelésének 

kulcstényezője: egyrészt meghatározza tehát az új technológia gazdaságba integrálásának 

képességét, másrészt nagysága meghatározza, hogy adott térség, régió mennyire képes új, saját 

technológiákat fejleszteni. A humán tőke, azaz magasan képzett szakemberek nagy koncentrációja 

hozzájárul ahhoz, hogy a szakemberek gyorsan értesüljenek egymás ötleteiről, kutatási 

eredményeiről és így egy gyors tudásáramlás jön létre. Foglalkoztatási vonatkozása ennek az, 

hogy a tudástranszfer csak tanulási tevékenység által működtethető, így a versenyképes gazdaság 

és társadalom tanulékony, nyelveket ismerő munkaerőt feltételez. 

Ezen bevezető gondolatok, amelyek lassan posztulátumnak tekinthetőek, adják dolgozatom 

kiindulási pontját. Az alapvető probléma, amelyet doktori tanulmányaim alatt vizsgáltam, és 

amely dolgozatom magját alkotja, hogy milyen kapcsolat van a felsőoktatás és a munkaerőpiac 

között. Először úgy teszem fel a kérdést, hogy meg tud-e felelni a felsőoktatás kibocsátási oldala a 

munkaerőpiac kínálati oldalának mennyiségi értelemben, térben és időben.  

Az időbeliség azt jelenti, hogy egy adott időpontban, amely lehet a közeli vagy távolabbi jövőben, 

van-e olyan mechanizmus, rendszer, amely a két terület közötti mennyiségi egyensúly kialakítását 

eredményezi. Eddigi tapasztalataim alapján a munkáltatók nem, vagy csak igen kis arányban 

tudják pontosan meghatározni előre, hogy milyen összetételű és mennyiségű munkaerőre lesz 



2 
 

szükségük középtávon, 3-5 év múlva. A nemzetközi munkaerőpiaci előrejelzéseket megvizsgálva 

és néhány Magyarországon adaptált kutatás eredményeit felhasználva megpróbálok alternatív 

megoldást adni az előbbi problémára, és közvetett módon irányt mutatni az általam vizsgált észak-

dunántúli térség munkaerőpiaci tendenciáit illetően. Sajnos az eddigi előrejelzések egyrészről a 

megfelelő adatbázisok hiánya, vagy nem megfelelő minőségük miatt csak erősen korlátozott 

mértékben és sekély mélységű részletezettséggel biztosítanak adatokat. Ezek szinte alig 

használhatóak a felsőoktatás ágazati döntéshozói számára a felsőoktatás stratégiájának 

kialakításakor. Bár hozzáteszem, hogy a fejlettebb külföldi előrejelzési rendszereknek sem 

feladata, hogy az oktatáspolitikai vagy egyéb más gazdaságpolitikai döntéseket befolyásoljon, 

hanem elsősorban a felsőoktatásba jelentkezők illetve a társadalom számára szolgáltat 

információkat a jobb döntések érdekében. 

A mennyiségi előrejelzés másik, talán még inkább megoldásra váró problémája a két rendszer, a 

felsőoktatás és a munkaerőpiac jellemzőinek, kategóriarendszerének (szakmák és foglalkozások) 

az összehangolása. Míg a felsőoktatásban szakmáról, szakképzettségről beszélünk, addig a 

munkaerőpiacon a foglalkozások foglalják magukba a munkahelyek jellemzőit. E kettő fogalom a 

gyorsuló gazdasági életben a rövidülő technológiai ciklusoknak köszönhetően egyre inkább 

eltávolodik egymástól, míg a felsőoktatásról nem ok nélkül mondható el, hogy nagy időállandójú 

rendszer (Barakonyi, 2009). Azaz a képzési struktúra változtatása, és annak tényleges 

munkaerőpiacra gyakorolt hatása akár több évet is igénybe vehet.  

Másrészről a térbeliség azt jelenti, hogy a két rendszer kapcsolata térben is lehatárolható. Az 

általam kiemelt észak-dunántúli térség, amely két statisztikai régiót foglal magába (Nyugat-

dunántúli régió és Közép-dunántúli régió), és a felsőoktatás kapcsolatát vizsgálom. Okoz-e 

bármilyen koncentrációt a felsőoktatási intézmény a térben az általa „kibocsátott” diplomásokat 

illetően, vagy ez a munkaerő a térségből elvándorol? 

A felsőoktatás és a régiók, térségek kapcsolata egyre több kutatót foglalkoztat (Rechnitzer 2009, 

Rechnitzer-Smahó 2005, Goddard-Chatterton 2003, Thanki 1999, Boucher, Conway, Van der 

Meer 2003), akik ebben a szerteágazó és bonyolult kapcsolatrendszerben az egyetemek 

hozzájárulását a régiójuk, térségük regionális fejlődéséhez általában úgy vizsgálták, hogy azokat 

mint gazdasági egységet, mint tudásgyár, mint a humán tőke formálója, illetve mint intézményi 

hálózati szereplő vették figyelembe. A gazdasági szereplőként, egységként vett szerepük magába 

foglalja az egyetemet, mint munkáltatót, mint bérek és fizetések kifizetőjét, mint helyi szereplők 

áruinak és szolgáltatásainak vásárlóját, és mint vonzóerőt, amely a hallgatókat a régióba vonzza, 

növelve ezzel a vásárlóerőt (Florax and Folmer, 1989; Armstrong et al., 1997). A második szerep 
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magába foglalja az egyetemen létrehozott tudás áruba bocsátását szellemi szerzői jogok, 

technológia transzfer és tudományos parkok, spin-off cégek által (Charles et al., 1995). A 

harmadik szerep az egyetemet, mint a hallgatók odavonzóját, oktatóját és megtartóját jellemzi, 

amely által a hallgatókat átformálja tudással rendelkező diplomásokká a régió vállalatai számára. 

A negyedik szerep az egyetem a formális és nem formális részvételére vonatkozik, mint 

intézményi szereplő az oktatásban, innovációban és kormányzásban összekapcsolódva és 

hálózatban együttműködve más regionális szereplőkkel (Goddard et al., 1994). 

Az észak-dunántúli térség felsőoktatása és munkaerőpiaca illeszkedésének, kapcsolatuknak 

vizsgálatakor a fent felsorolt négy szempont közül a harmadikat emelem ki, méghozzá egy adott 

felsőoktatási intézmény társadalomra gyakorolt térbeli vonzását, illetve megtartó hatását a helyi 

gazdaság számára, kiszolgálva annak érdekeit.1  

Az UNIREG jelentést áttanulmányozva (Universities …, 2001), amely egy kategóriarendszert állít 

fel a felsőoktatási intézmények és régiójukhoz való hozzájárulásuk alapján, felmerült bennem a 

kérdés, hogy a Magyarországon működő felsőoktatási intézmények, vajon mely kategóriákba 

sorolhatóak, ha egyáltalán besorolhatóak, vagy a magyar viszonyoknak megfelelő 

kategóriarendszer szükséges. Bár az összes kategória talán nem értelmezhető Magyarországon, 

mégis az általam vizsgált térségre ráillik a multiplayer kategória, amely a nagy számú intézményi 

versenytárssal rendelkező periféria régiók egyetemeit tartalmazza. Az észak-dunántúli térségben 

három, közel azonos egyetem és néhány kisebb főiskola van jelen, amelyek képzési területeik 

között több esetben van átfedés. 

Ezen felfedezés oka, amiért a harmadik funkciót vizsgálom. Ma a magyarországi felsőoktatásban 

mind a finanszírozási, felvételi és egyéb jogszabályi rendszerek abba az irányba hatnak, hogy a 

felsőoktatási intézmények a versenyt elsősorban a felvett hallgatók számának növelésében 

értelmezzék. Ettől függ jelenleg elsősorban létük vagy nem létük. A hallgatói létszámelosztásnál 

ezen liberálisnak nevezhető rendszerben eddig egyáltalán nem jelent meg a területi dimenzió, a 

felvehető hallgatók számának egyedül az intézményi kapacitások szabnak gátat. Ennek hiányában 

gyakorlatilag a vidék-főváros ellentét még élesebben jelentkezne.  

A térségi szint mellett megvizsgálom természetesen a felsőoktatásra vonatkozó nemzetközi 

trendeket, a magyar felsőoktatás jelenlegi helyzetét, főleg azon szempontok alapján, amelyek az 

általam vizsgált problémákat befolyásolják.  

                                                 
1 Helyi gazdaságként a Balaton vonalától északra elhelyezkedő területet vettem alapul, amely két statisztikai régiót 
foglal magába, és a továbbiakban észak-dunántúli térség fogalmával azonosítom. 
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A nemzetközi trendeket egy 2008-ban elzárult OECD vizsgálat (Tertiary …, 2008) foglalja össze 

legátfogóbban (Halász, 2009), amelynek a legfontosabb jellemzői: felsőoktatási expanzió, azaz 

jelentős hallgatói létszámemelkedés, kínálat diverzifikálódása, számos új intézménytípus és 

oktatási forma megjelenése, hallgatók társadalmi heterogenitásának növekedése mind életkor, 

mind társadalmi csoportok tekintetében, finanszírozási változások, egyre csökkenő állami 

források, teljesítményfüggő finanszírozás megjelenése, minőség és az eredményesség előtérbe 

kerülése, intézményirányítás átalakítása, globális hálózatépítés, mobilitás és együttműködés.  

Ezzel szemben Magyarországon bár szintén jellemző a tömegoktatás térnyerése, mégis 

demográfiai és egyéb okok miatt évről évre csökken a hallgatói létszám. Mégis az expanziót 

követően a demográfiai apályra, a források csökkenésére az intézmények jelentős része nem 

racionális egyensúlykereséssel, átgondolt stratégiával és célokkal reagált, hanem továbbra is 

extenzív profitbővítéssel válaszolt (Bazsa, 2009a). Ezt jól szemlélteti az a tény, hogy a 2008. évi 

felsőoktatási kapacitás-akkreditáció 489 ezres hallgatói férőhelyet rögzít, szemben a 2008. 

október 15-i 381 ezer fős tényleges hallgatói létszámmal. Ez 28,3%-os – szerkezetében képzési 

szakonként eltérő – kapacitástöbbletet, s egyben túlkínálatot mutat, amely a demográfiai helyzet 

nyomán az elkövetkező években tovább növekszik (Jelentés a…, 2009). De talán még ennél is 

nagyobb probléma, hogy a mai napig nem készült olyan átfogó stratégiai terv a felsőoktatásban, 

amely rövid, közép és hosszú távon a fejlődési irányokat meg tudná határozni (Barakonyi, 2009). 

A 2005-ös felsőoktatási törvény nem határozza meg pontosan az állam szerepét, amely egyszerre 

jelenik meg ágazati irányítóként és ellenőrzést lefolytatóként, szabályozóként, megrendelő 

finanszírozóként és fenntartóként (tulajdonosként), amely további komoly problémák forrása.  

A bolognai folyamat résztvevőjeként a magyar felsőoktatás túl van az alap és mesterképzési 

szakok bevezetésén, amelynek megítélése igen csak megosztja a véleményeket.  

A nemzetközi trendekkel megegyezően az állam szerepvállalása finanszírozás területén csökken, 

a finanszírozás jellege normatív, de a normatívák meghatározása nem a képzéshez szükséges 

költségek vagy teljesítménykövetelmények alapján történik, hanem gyakorlatilag bázisalapú 

finanszírozásként, döntően (80%-ban) az államilag támogatott hallgatói- és kisebb mértékben az 

oktatói, illetve alkalmazotti létszámhoz rendelve különböző kiegészítő normatíva elemek 

alkalmazásával (Polónyi, 2006).  

A felsőoktatási intézmények szervezeti felépítése, kultúrája olyan adottságokat, vonásokat visel, 

amelyek párhuzamba vonhatóak egy szocialista vállalatéival (Szabó, 2009). A szervezeti 

felépítésnek kisebb részben, míg a jogszabályi szabályozásnak nagyobb részben köszönhető, hogy 
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a felsőoktatási intézmények reakcióideje elég nagynak mondható, így a külső változásokra, akár a 

munkaerőpiac változásaira elég rugalmatlanul képes reagálni. 

Alapvetően nem foglalkozom a tyúk és a tojás dilemmájával, amely jelen esetben arra vonatkozik, 

hogy a meglévő gazdasági kapacitásoknak megfelelően kell alakítani a felsőoktatás kínálatát, 

vagy a felsőoktatás kínálata, a végzett diplomás munkaerő határozza meg a gazdaság fejlődési 

irányait a telephelydöntések egyik fontos tényezőjeként.  

 

Ezt követően kérdésem másképp fogalmazom meg. A tisztán mennyiségi megfeleltethetőséget 

félretéve létezik-e olyan tényező, módszer, szemléletmód, amely mentén mégis közelebb hozható 

a két oldal? 

A két rendszer közötti kompatibilitás megteremtése véleményem szerint nem mennyiségi, hanem 

minőségi szempontok előtérbe helyezésével érhető el. A felsőoktatásban folyó képzésen, 

tudásátadáson vagy egyre inkább tudásmegosztáson belül a tartalmak közötti átcsoportosítás 

szükséges. A „know-what” és „know-why” jellegű kodifikált, explicit tudáselemeket, amelyek a 

leginkább piaci, árujellegűek, egyre erősebben kiegészítik a tudás más elemei, a „know-how” és a 

„know-who”, melyek inkább csendes, rejtett (tacit) tudásnak tekinthetők, amit nehezebb 

kodifikálni és mérni (Lundvall – Johnson, 1994). Ezen készségek, kompetenciák fejlesztése 

segítik a munkaerőpiac és a felsőoktatás közötti egyensúly kialakításában, a foglalkoztathatóság 

(employability) növelésében, amely a fejlett országokban, mint például Nagy-Britannia, a 

felsőoktatás egyik meghatározó tényezőjévé vált.  

Ilyen megközelítésben már nem igaz az az állításom, hogy a munkaerőpiac nem tudja 

megmondani, hogy mire van pontosan szüksége. Igaz, pontos számot nem várhatunk tőle, de 

minőségi elvárásait igenis megfogalmazza a felsőoktatás irányába. Dolgozatom utolsó fejezetében 

egy 50 elemű mintán 2009-ben elvégzett mélyinterjús felmérés eredményeit foglalom össze, 

amelyet a korábbi szakirodalmi feldolgozások és szekunder adatok feldolgozása alapozott meg, és 

határozta meg a kutatás fő irányait. 

A felmérésben alapvetően három területre koncentráltam: Az első célja a munkaerőpiac regionális 

szempontjainak vizsgálata, a második rész a Széchenyi István Egyetem illetve a partnere közötti 

együttműködés mennyiségi és minőségi szempontjait vizsgálta, a harmadik rész pedig a 

munkáltatók elvárásait az intézményben végzett hallgatókkal szemben. Az általam végzett kutatás 

eredményeit további, a Széchenyi István Egyetemen végzett hasonló felmérések eredményeivel 

egészítem ki. 
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Ezek után már csak egy kérdés marad megválaszolatlanul, amely jövőbeli kutatásaim tárgyát 

képezik: Hogyan képes a felsőoktatási intézmény a munkaerőpiac által megfogalmazott „soft” 

elvárásokat beépíteni a képzési rendszerébe, tud-e, képes-e megfelelően reagálni? 

 

Ha röviden össze kell foglalnom dolgozatom lényegét, akkor ki kell emelnem a felsőoktatás 

térségre gyakorolt hatását, azon belül is a térség munkaerőpiacát. Ahhoz, hogy a felsőoktatás és a 

munkaerőpiac közötti egyensúlytalanság csökkenhessen, az előbbinek szemléletében egy 

paradigmaváltásra van szükség, amelyet Szent-Györgyi Albert gondolata jól jellemez: 

„Azt hiszik, hogy a könyv arra való, hogy az ember a könyv tartalmát bepréselje a fejébe. Nézetem 

szerint a fej gondolkodásra való. A könyv pedig arra, hogy ne kelljen mindent fejben tartani. Azt 

sokkal egyszerűbb a könyvtárban tartani. A fejemet használhatom sokkal jobb dolgokra, például 

gondolkozásra.” (Szent-Györgyi 1973. 90-91.o.) 
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A KUTATÁS HIPOTÉZISEI 

H1. Magyarországon a felsőoktatás és a munkaerőpiac szerkezete közötti diszkrepancia 

erősödik, amely a két rendszer intézményi, szervezeti, jogszabályi jellemzőiből valamint 

működési sajátosságaiból adódik. 

A rendszerváltást követően a gazdaság, és vele együtt a munkaerőpiac is gyökeresen 

megváltozott. Az új igények megfogalmazásának nehézségei, a hallgatói létszámnövekedésre való 

törekvés, és az intézmények lassú reakcióidejének köszönhetően nem, vagy csak igen kis 

mértékben tudták beépíteni a munkaerőpiac elvárásait a képzésekbe. Másrészről a felsőoktatás 

szabályozási környezete, a finanszírozási mechanizmusok, de a felvételi rendszer és keretszámok 

sem hatottak ösztönzőleg a felsőoktatási intézményekre, hogy a munkaerőpiac igényeit, elvárásait 

prioritásként kezeljék. 

H2. A felsőoktatás mennyiségi, strukturális (szakmai és/vagy képzettségi) és minőségi 

értelemben vett kibocsátása és a munkaerőpiac keresleti oldala között folyamatosan fennáll 

az egyensúlytalanság, amely csak hosszú távon (legalább 10 év) enyhíthető.  

A munkaerőpiac heterogenitásának, rugalmatlanságának és információs aszimmetriájának 

köszönhetően a munkaerőpiac jellemzője a folyamatos egyensúlytalanság, a keresleti és kínálati 

oldal inkongruens. A munkaerő-tervezés és -előrejelzés, illetve a hozzájuk kapcsolódó egyéb – 

elsődlegesen információszolgáltató – tevékenységek az illeszkedési zavarok és következményeik 

mérséklését szolgálják. A mennyiségi értelemben vett egyensúly gyakorlatilag a munkanélküliség 

minimális mértékét, a strukturális értelemben vett egyensúly a képzettségek és a foglalkozások 

egyezőségét, összeillesztését, a minőségi értelemben vett egyensúly a megfelelő képzettséghez, 

személyes kompetenciákhoz, skill-ekhez illeszkedő munkaerő-keresletet jelenti. 

H3. A regionális, térségi szintű beágyazódás egyre hangsúlyosabb a felsőoktatási 

intézmények számára európai viszonylatban, míg megítélésüket elsősorban az országos és 

nemzetközi szempontok határozzák meg. A térségi szint elvárásai, sajátosságai nem 

tükröződnek viszont a felsőoktatás ágazati tervezésénél Magyarországon. 

A 80-as évek végétől a fejlett országok felsőoktatási intézményeiben az oktatás és kutatás mellett 

megjelenik egy harmadik funkció, a szolgáltató funkció. A tengerentúl a vállalkozói egyetem 

modellje (Etzkowitz, 2004, Clark, 1998) jellemző, míg Európában megjelenik a regionális 

elkötelezettségű egyetem (regionally engaged university) modellje (Goddard 1997).  
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A felsőoktatási intézmények fejlődése, átalakulása a volt szocialista államokban, így 

Magyarországon is más módon valósult meg rendszerváltozást követően. Elsősorban arra keresem 

a választ, hogy a regionális, helyi kapcsolatok szerepét milyen szinten, vagy egyáltalán 

figyelembe veszik-e Magyarországon a felsőoktatás, mint ágazat tervezésekor. 

H4. Magyarországon a fővárosi és vidéki felsőoktatási intézmények közötti éles versenyen 

túl az észak-dunántúli térség felsőoktatási intézményei között is tapasztalható konkurálás. 

Ennek jellege a térség adottságaiból adódóan különbözik a többi vidéki intézményétől 

viszont nem csak és kizárólag az intézmények geopolitikai elhelyezkedésével indokolható. 

A felsőoktatást a 90-es években indult expanzió lezárultával demográfiai apály, a források 

csökkenése jellemzi. Az intézmények többsége küldetésében és stratégiájában az előbb említett 

tényezők ellenére hallgatói létszámemelkedéssel számolt, ritkább esetben stagnálással, de 

egyáltalán nem számolt létszámcsökkenéssel. A hallgatókért folytatott verseny egyértelműen 

fokozódik az intézmények között. Arra keresem a választ, hogy a Balaton vonalától északra fekvő 

felsőoktatási intézmények között ez a folyamat hogyan alakul, jelentenek-e az itteni intézmények 

egymásnak konkurenciát, vagy inkább csak a Budapest – vidék viszonylat érvényesül. 

H5. Az észak-dunántúli térségben működő vállalatok többségében nem szívesen 

alkalmaznak frissdiplomásokat, melynek fő korlátja a gyakorlati és szakmai tapasztalat 

hiánya. A munkáltatók elvárásai a hallgatókkal szemben független a vállalatmérettől. 

A munkáltatói oldal nem szívesen alkalmaz frissen végzett hallgatókat, mivel többségük sem 

szakmai tapasztalattal, sem gyakorlattal nem rendelkezik. A munkáltatók elsősorban kész 

munkavállalók kibocsátását várják el a felsőoktatási intézménytől, hogy a képzési, betanítási 

költségeiket minimalizálják. Továbbá abból a feltételezésből indulok ki, hogy a felsőoktatási 

intézmények a képzés során nem tesznek különbséget abban, hogy a munkaerőpiac mely 

szegmense számára képeznek hallgatókat. Ezen igényeket a munkaerőpiac szereplői nem 

fogalmazzák meg, vagy nem tudják megfogalmazni a felsőoktatás felé. Az általános elvárások azt 

mutatják, hogy az igények a specialistáktól a generalisták irányába változtak. A szakma átfogóbb 

ismerete, a gyors alkalmazkodóképesség, új ismeretek gyors elsajátítása kerülnek előtérbe. 
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AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA 

 

A disszertáció témájának meghatározásában nagy jelentőséget tulajdonítottam a tudomány 

területén kimutatható újszerűség, hiányterület keresésében. A felsőoktatást, annak szerkezetét, 

menedzsmentjét, kapcsolatát a munkaerőpiaccal sokan, sok féle megközelítésben vizsgálták, 

vizsgálják. 

 

Disszertációmban a felsőoktatást a munkaerőpiaci szereplők igényeinek oldaláról elemzem, és a 

feltett kérdéseimre keresem a választ. Ezek között kiemelten vizsgálom a felsőoktatás nemzetközi 

trendjeit, a regionális vonatkozásainak tendenciáit mind külföldön, mind Magyarországon. 

Megvizsgálom, hogy mind a nemzetközi, mind pedig a hazai gyakorlatban léteznek-e olyan 

módszerek, kutatások, amelyek a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának előrejelzésére 

szolgálnak. Arra keresem továbbá a választ, hogy létezik-e regionális felsőoktatási képzési 

tervezés a munkaerőpiaci igények alapján ma Magyarországon, létezik-e regionális munkaerőpiac 

és egyáltalán léteznek-e képzési igényei a munkaadóknak.  

A vizsgált terület, térség az észak-dunántúli térség, amely két tervezési-statisztikai régiót ölel fel, 

a nyugat-dunántúlit és a közép-dunántúlit. A dolgozat során az általános modellektől, nemzetközi, 

országos adatoktól indulok, és fókuszálok a térség, s végül a Széchenyi István Egyetem adataira. 

Ahogy azt az általam készített felmérésnél is alátámasztom, épp a Széchenyi Egyetem 

vonzáskörzete az, amely a fő oka a vizsgálatom térbeli egységének lehatárolásában, az észak-

dunántúli térség, mint fogalom, térbeli egység használatában. A kutatás fókuszát egyes elemzési 

területeken azért szűkítem tovább a Széchenyi István Egyetemre, mivel több területen a térség 

más intézményeiről még nem álltak adatok rendelkezésre (pl. Diplomás Pályakövető Rendszer 

részletes hosszabb időtávú adatai). 

A dolgozat első felében releváns információkat tartalmazó elméleti háttér felkutatására törekszem 

a témafeldolgozás szempontjából. A szakkönyvek tanulmányozása mellett elemzési lehetőséget 

adtak a felsőoktatás aktualitásaival foglalkozó hírlevelek, szakmai folyóiratok: Tér és Társadalom, 

Educatio, Közgazdasági Szemle, Munkaügyi Szemle. A külföldi szakirodalom felkutatásában 

elsősorban az OECD és az EU UNIREG felméréseit dolgoztam fel, illetve korábban külföldön 

eltöltött tanulmányutakon és nyári egyetemen szerzett tapasztalataim alakították 

gondolatmenetem. 
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A hazai felsőoktatás és a munkaerőpiaci szakirodalom általam mértékadónak tekintett, illetve 

legtöbbet hivatkozott szerzői a következők: 

Felsőoktatás menedzsment, oktatásmenedzsment, regionális gazdaságtan területén: Barakonyi K.; 

Cseres-Gergely Zs.; Galasi P.; Halász G.; Hrubos I.; Kézdi G.; Koltay G.; Kozma T;. Lengyel I.; 

Polónyi I.; Rechnitzer J.;Varga J. 

A szekunder adatelemzésekhez elsősorban a Központi Statisztikai Hivatal, az Oktatási 

Minisztérium (később NEFMI), valamint az Educatio Nonprofit Kft. adatait használtam fel.  

Az észak-dunántúli térség felsőoktatásának vizsgálatát, a vizsgált intézmények közötti versenyt a 

felvételi adatok elemzése által mutatom be. A térség sajátosságaiból adódóan kiemelten három 

intézménnyel foglalkozom: Nyugat-magyarországi Egyetem, Pannon Egyetem, Széchenyi István 

Egyetem. Az Educatio Nonprofit Kft. rendelkezésemre bocsátotta 2004 és 2010 között ezen 

intézményekbe felvett hallgatók jelentkezési adatait (az első három helyen megjelölt 

jelentkezések). 

A munka során primer adatok összegyűjtésére és kiértékelésére is sor került 2009 nyarán, amikor 

az Educatio Nonprofit Kft. és Széchenyi István Egyetem együttműködésében zajló vizsgálat során 

egy munkáltatói mélyinterjúkon alapuló kutatást folytattam le, amely az intézményi tényezők és a 

regionalitás szerepét elemzi a pályakezdők munkavállalási jellemzőiben. A vizsgálat 

eredményeként - a munkáltatói kutatásoktól elvárhatóan - részletes képet kaptam a Széchenyi 

István Egyetem (SZE) vonzáskörzetébe tartozó munkáltatók végzett hallgatókkal kapcsolatos 

igényeiről és tapasztalatairól, az intézményi együttműködés iránti igényeiről illetve ehhez 

kapcsolódóan a regionális szempontok súlyáról.  

A mélyinterjúzás, mint módszer egyik legfontosabb sajátossága, hogy a válaszadóktól lényegesen 

nagyobb empátiát, átgondoltságot igényel, mint a zárt kérdéses, kérdőíves felmérések – ahol a 

legtöbb esetben csak „ikszelgetni” kell. Ugyanakkor némileg kockázatosabb is alkalmazása, mert 

a megkérdezettek eltérő informáltsága, kulturális háttere, műveltsége és fogalmazási képessége 

miatt erősen eltérő színvonalú válaszokat kapunk, s e válaszok feldolgozása sokkal nagyobb 

gyakorlatot igényel. A statisztikai elmélet általában a reprezentativitás feltételeként a 

véletlenszerű mintakiválasztás valamilyen formáját jelöli meg, amely módját az adott fejezetnél 

részletesen kifejtem.  

A vizsgálat eredményei, különös tekintettel a módszertan tapasztalataira fontos szerepet kaptak az 

Educatio Nonprofit Kft. révén megvalósuló központi diplomás pályakövető program (DPR) 

koncepciójának részeként is. A pályakövetés munkaerőpiaci vonatkozásainak jelentőségét mutatja 

az a tény, hogy Magyarországon ezidáig felsőoktatási intézményi körben lezajlott pályakövetéses 

vizsgálatok motivációiban a munkaerőpiacról szerzendő információk fontossága kiemelkedő 
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jelentőséggel bír (Horváth 2008). A 2009-es kutatás kiindulási alapot adott továbbá az MTA RKK 

NYUTI által 2010-ben lefolytatott kompetencia felméréshez a munkáltatók körében. A 2010-es 

felmérés eredményeit a 2009-es felméréssel párhuzamosan bemutatom. 

Mind a primer, mind a szekunder adatbázisok elemzéséhez a Excel 2010 statisztikai 

alkalmazásait, illetve SPSS-t használtam, amely megkönnyítette a gyors eligazodást az adatokban. 

Az elemzések során arra törekedtem, hogy a lehető legfrissebb rendelkezésre álló adatokat 

használjam fel, illetve a múltba visszatekintve a lehető leghosszabb időtávot tudjam vizsgálni. 

Ezért a legfrissebb adatok többsége 2010-es adat, de bizonyos területeken csak 2009-es adatok 

álltak rendelkezésemre.  
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1. A FELSŐOKTATÁS ÉS A MUNKAERŐPIAC KÖZÖTTI 

EGYENSÚLY MENNYISÉGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL 

Dolgozatom első részében arra a kérdésre keresem a választ, hogy lehetséges-e a felsőoktatás 

kibocsátása és a munkaerőpiac kínálati oldala közötti mennyiségi egyensúly elérése. Igyekszem 

mind a felsőoktatás, mind a munkaerőpiac oldaláról összegyűjteni azon tényezőket, amelyek a két 

rendszer, s azok egymáshoz való viszonyát befolyásolják. 

1.1. FELSŐOKTATÁS RENDSZERÉNEK TÉNYEZŐI  

1.1.1. AZ EGYETEMEK FEJLŐDÉSE, MOZGATÓRUGÓK 

Mielőtt részletesen belekezdek a felsőoktatás nemzetközi és hazai trendjeinek, sajátosságainak 

megértésébe, egy rövid történeti összefoglalást adok az egyetemek, mint a tudásátadás és termelés 

helyszínének megtestesítőjének fejlődéséről.  

A közgazdaságtanban – mind az endogén növekedési modellek, mind pedig a tudományos és 

technológiai változások gazdaságtanának sokkal heterogénebb megközelítései – alkalmazzák a 

tudásteremtés és -átadás koncepcióját a gazdasági növekedés magyarázatához. A tudásalapú 

gazdaság, tanuló gazdaság vagy a sokkal általánosabb tudásalapú társadalom fogalmak olyan 

transzdiszciplináris megközelítések eredményei, amelyek a közgazdaságtan, a történelem és a 

szociológia módszereit és eredményeit együttesen alkalmazzák. (Mezei, 2008, 12.o.) 

A modern európai egyetem kialakulása több mint 800 éves evolúciós folyamat eredménye. A 

fejlődéstörténet áttekintése során az egyetem szervezetét és irányítását, valamint társadalmi 

célokhoz való hozzájárulását vizsgálom. Az egyetemek történelmi fejlődése négy fázisra osztható 

(Geuna, 1996), illetve a pontosabban ötre, amelyből az utolsó még nem tekinthető lezárultnak: 

1. Az egyetem születésének időszaka a 12. század végétől a 16. század elejéig tartott.  

2. A hanyatlás kora a 16. század második felétől a 18. század végéig tartott.  

3. A fellendülés és német átalakulás időszaka a 19. századdal kezdődött és a második 

világháborúval ért véget. 

4. Az expanzió és diverzifikáció időszaka második világháború végétől az 1970-es évek 

végéig tartott. (Mezei, 2008) 

5.  1980-as évektől napjainking, amely egyesek szerint a változások állandósulásáról 

(Hrubos, 2006), mások szerint az egyetemi szerep újradefiniálásáról szól (Geuna, 1996) 
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A 12-13 század időszaka az európai egyetemek születésének korszaka. Európa déli és nyugati 

peremén a nyugati, latin kereszténységhez tartozó országokban a 12–13. században egymás után 

sorra alakultak azok a nagy vonzáskörzettel bíró oktatási intézmények, amelyekben az akkor még 

jellemzően egyházi rendbe tartozó ifjak a tudományokat felsőfokon tanulmányozhatták. Az 

európai középkor legjelentősebb és legmaradandóbb alkotásai közé tartoznak azok az 

universitasok, amelyek rövid időn belül egyes tudományágak európai hírű központjaivá váltak, 

mint például Bologna a jogi, Párizs a teológiai és filozófiai, Salerno pedig orvosi tudományoké. 

Az egyetemek elsősorban az uralkodók kezdeményezéséből alakultak meg, s nyerték el a pápai 

vagy császári jóváhagyást működésükhöz. Már akkor is fontos volt az a közeg, amelyet a 

fejlődésnek indult középkori városok jelentettek számukra. A korai időszakban úgy is létrejöttek 

egyetemek, hogy a tanárok és diákok egy része elhagyta az alma matert, és egy másik városba 

vándorolva új tudományos központot szervezett. Ilyen elvándorlással született Padova és 

Cambridge (Bolognából, illetve Oxfordból kivált) egyeteme. (Szögit idézi Mezei, 2008) 

Az egyetemjárást megkönnyítette a közös tanítási nyelv, a latin használata, valamint az a 

körülmény, hogy az egyetemek karok szerinti tagozódása, a tantervek felépítése és tartalma 

hasonló volt. (Hrubos, 2005) 

A 16-17. században az egyetemek új helyzetbe kerültek a territoriális államok fokozatos 

kialakulása következtében. Megjelent ugyanis az állami kontroll, és erősödött a kezdetektől 

jelenlevő egyházi kontroll is. A hallgatók jellemzően a privilegizált, gazdag családok gyermekei 

közül kerültek ki. Az elit életmódjának része lett a külföldi egyetem látogatása; az egyetem a 

nemzetközi arisztokrácia találkozóhelyévé vált. A reformáció és az ellenreformáció kapcsán új 

egyetemeket alapítottak, és megjelentek a kifejezetten világi egyetemek. Ennek következtében 

differenciálódott az egyetemek jellege, szellemisége, tanítási módszere. (Hrubos, 2005) 

Az újkorban az egyetemek oktatási tevékenységének irányultsága annyiban változott, hogy már 

sokkal inkább a világi, semmint az egyházi hatalom számára képeztek. A 18–19. században a 

központosító államhatalom céltudatosan igyekezett kivonni az egyetemeket a regionális hatalom 

befolyása alól, törekvéseit azonban nem mindenhol koronázta siker, pl. a centralizált Nagy-

Britanniában a tradicionális állami-egyetemi ellentétek miatt a regionális befolyás erős maradt 

(Horváthot idézi Mezei, 2008). 

A legújabb kor kardinális gazdasági, társadalmi és politikai változásai új lökést adtak az európai 

egyetemfejlődésnek. Nyugat-Európa országainak túlnyomó többségében a modern felsőoktatás 

kialakításának első alapvető lépése a középkori universitasok szekularizálása volt. Ezeknek a 

tradicionális egyetemeknek, majd az újonnan alapított állami universitasoknak fő feladatává a 

közszolgálati elitpályákra való felkészítés vált. Már az első világháború után a felsőoktatásban új 
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tendenciaként jelentkezett a szakegyetemek, és/vagy szakfőiskolák alapítása, amelyek képzésük 

pragmatikus és utilitarista jellegével főleg a privát szférák számára szolgálta a szakértelmiség 

képzését. Ily módon fokozatosan alakult ki az európai országokban a felsőoktatás triász modellje, 

– universitasok, szakegyetemek, szakfőiskolák - amely szelekciós mechanizmusaival, főleg a 

hallgatók magas tandíjával, az elitoktatást biztosítva az adott társadalmi struktúra reprodukcióját 

is szolgálta. (Polgár, 2003) 

A fenti folyamat eredményeként a 20. század közepére kialakultak a felsőoktatás nagy modelljei, 

amelyek nemcsak eltérő intézményrendszerekkel jellemezhetők, de jelentős különbségeket 

mutatnak a felsőoktatás társadalmi szerepének, küldetésének értelmezése, továbbá az irányítás és 

a finanszírozás rendszere tekintetében is. 

A felsőoktatási szektor jellemzőinek megértéséhez a főhatalmat gyakorló három szereplő: az 

akadémiai oligarchia, az állami bürokrácia, és a piac befolyásoló erejének összevetését veszem 

alapul Clark nyomán (Clark, 1983). A szakirodalom által azonosított három alapmodell 

ismertetését Clark sémáját követve, Jónasson alapján végeztem el (Jónasson, 2008). 

 

A modern egyetem modelljei 

Európa modern egyetemeinek fejődésében két különböző hagyomány érvényesül részben, 

mindegyik az egyetemek újjáéledésétől származik a 19 század kezdetéről – az örökségük vagy 

bezárásuk után a francia forradalomban. 

A kontinentális modell: a 19. század legnagyobb hatású modellje, amely világszerte alapvetően 

befolyásolta a modern egyetemi rendszerek kialakítását. Fő vonása az állam meghatározó szerepe 

a finanszírozásban és a tartalmi kontrollban egyaránt. E mögött az a megfontolás áll, hogy az 

egyetemek döntő szerepet játszanak nemcsak a tudományok fejlesztésében, de az állami 

hivatalnokok magas szintű kiképzésében is. A piaci verseny fogalma ismeretlen a modellben. Két 

változata alakult ki. (Mezei, 2008) 

Az első változat a napóleoni modell. Franciaországban Napóleon újra alapította az egyetemeket 

azzal a nyilvánvaló céllal, hogy szolgálják az államot. Az intézmény kormányzati szerve erősen 

centralizált volt, az állam volt alapjaiban véve felelős minden gyakorlati döntésért. Az egyetem fő 

szerepe az oktatás volt, amíg a kutatás egyetemen kívüli intézményekre volt bízva, habár az idő 

múlásával ők is beléptek az egyetemi kötelékekbe. Bizonyos értelemben azon specializált és elit 

intézmények is (les Grandes écoles), melyek kulcs szakmák oktatására fókuszáltak részben civil 

szolgáltatásokat is nyújtottak. Következésképpen, Napóleon egyeteme a társadalom 

fejlődésének eszköze, amely közel áll az állami funkciókhoz, a kormányzását tekintve is.  
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A napóleoni egyetemnek mindig figyelembe kell vennie az állam és a nemzeti társadalom 

igényeit, és nyomatékosan kell közreműködnie a környezetével, vagyis a társadalommal, 

szolgálnia kell azt. Az oktatási intézménynek képességek és készségeket kell adnia a 

hallgatóknak, hogy a társadalom bizonyos funkcióit üzemeltetni tudják. Az egyetemeket 

központilag ellenőrzik állami adminisztrátorok, akik az egyetemi funkciók és tevékenységek 

professzionális hozzáértői: ennek eredménye, hogy az oktatási minisztérium nevezi ki a tanárokat, 

ismer el diplomákat, vagy felügyel egyetemi létesítmények létrehozását, felújítását. (Jónasson, 

2008) 

A másik változat a német, Humboldt-i modell2. Németországban, az egyetemek a Humboldt-i 

hatásokra élednek újra. Az egyetem elsősorban oktatási intézmény, de az oktatás kutatással van 

kombinálva. Az ilyen egyetemek közintézmények, de nagyban függnek saját intézményi 

adminisztrációjuktól. A tudás keresése alapvető eleme a Humboldt-i berendezkedésnek. Ennek 

eredményeképp az akadémiai szabadság az oktatásban és a kutatásban központi dogmává 

válik a rendszerben, kutatók maguk választják ki, hogy mit akarnak kutatni és oktatni, a hallgatók, 

hogy mit akarnak tanulni és hogy hol. 

A Humboldt-i üzenet három pontja, amely az elmúlt néhány században megváltoztatta az 

egyetemek fejlődését: 

1. Az egyetemnek, mint professorok és hallgatók közössége, a tudományok érdekeinek 

megfelelően a legmagasabb szinten kell lennie és biztosítani kell, hogy a nem akadémiai 

szempontok ne akadályozzák a tudományos munkát. 

2. Az egyetemnek olyan oktatást kell nyújtania, amely növeli a hallgatók képességét, hogy 

felfogják, tapasztalják és megértsék az életet, mint egészet, miközben a mélyebb tudást 

kutatják. A cél, hogy az egyetem tagjait értelmes emberi lényekké formálja, hogy képesek 

és készek legyenek az emberi élet fejlesztésére. 

3. Az egyetemnek akadémiai szabadságra van szüksége, az oktatók szabadságára, hogy azt 

tanítsák, amit szeretnének, és a hallgatókéra, hogy azt tanulják, amit akarnak, amiről azt 

gondolják, hogy leginkább szolgálja egyéni fejlődésüket. Ez az oka, hogy minden szinten, 

                                                 
2 Wilhelm von Humboldt nagy tiszteletben álló nyelvész, neo-humanista és porosz oktatási miniszter volt 1809. és 
1810 között. A Berlini Egyetem megalapításának feladatát kapta, azon intézményét, amely később számos német 
egyetemnek modelljéül szolgált illetve később több északi egyetemnek és az USA számos vezető akadémiai 
intézetének. A filozófia, amelyet ő és az intellektuális társai ajánlottak, segített felállítani a kutatás-oktatás közötti 
nexus magasabb szintjét, amelyet a mai napig az egyetem alapvető jellemzőjeként értelmezünk. Az intézményeket, 
amelyek ilyen értékekre fókuszálnak, humboldti-aknak nevezzük, habár ez nem jelent semmilyen formális 
osztályozást. Humboldt fő ötlete egyszerű és egyértelmű: a társadalomnak olyan intézményekre van szüksége, 
amelyek arra hivatottak, hogy az igazságot és megértést keressék, hogy a tudomány központjai legyenek, ahol az 
oktatók és hallgatók együtt dolgoznak a tudás felkutatásában, úgy hogy a bölcsesség fénye bevilágítsa a világot 
(Humboldt, 1810.). 
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az egyetemi vezetés épít az akadémiai közösség tagjainak aktív részvételére. (Jónasson, 

2008) 

A második európai modell a brit modell, amely középkori európai egyetem eszméinek őrzője és 

kiteljesítője – a 18. században élte fénykorát, de hatása azóta is érvényesül, nemcsak Nagy-

Britanniában, de az egykori koronagyarmatokon is.  

Angliában Newman ideálja alapján jöttek létre az egyetemek. Támogatta, hangoztatta az emberi 

értelem oktatását, az egyetemek a hallgatókat felkészítik egy kiváló létre. A hallgatók nem 

tanultak egy szűken vett szakmát: ez nem az egyetemek feladata volt. Olyan kollégák köré 

szervezték az egyetemet, akik nem voltak tudományágakhoz kötve, azaz az oktatás általános 

közössége arra ösztönzött, hogy tutorokat alkalmazzanak, hogy minden egyes hallgató személy 

oktatása biztosítva legyen. Newman szemléletében a modell fő jellemzője az akadémiai oligarchia 

meghatározó szerepe, a tradíciók tisztelete, a két nagy egyetem – Oxford és Cambridge –döntő 

befolyása. Az állami beavatkozás és a piaci verseny gondolata egyaránt idegen tőle. Az 

egyetemek olyan korporatív szervezetek, amelyeket egyházi vagy világi magánszemélyek, 

testületek, területi közösségek alapítottak. Az oktatás koncepciójában és gyakorlati 

megvalósításában egyaránt megőrizte tradicionális elit jellegét. (Mezei, 2008) 

Az egyetemnek a legjobb környezetet kell nyújtania a hallgatónak, főleg azzal, hogy biztosítja a 

szoros együttműködést a hallgatók és tutorok között. Az egyetemnek mindenekelőtt olyan oktatást 

kell nyújtania, amely támogatja a hallgató jellemének és szellemének alakítását úgy, hogy a 

hallgató tökéletesen elsajátítsa a sikeres élethez szükséges értelmi folyamatokat. Az egyetemeket 

az akadémiai szférának magának kell kormányoznia, mivel ők értik meg legjobban az oktató 

közösség érdekeit és igényeit. 

A fenti két, pontosabban három modell mellett, amelyek Európában terjedtek el első sorban, meg 

kell említeni a 20. század legsikeresebb, legdinamikusabb modelljét, az amerikai modellt. 

Alapvető eleme a verseny, amely a potenciális hallgatókért és kutatási támogatásokért egyaránt 

folyik. Az egyetem feladata a társadalmi-gazdasági szempontból hasznos ismeretek átadása és 

gyakorlati relevanciával rendelkező kutatások végzése. A közvetlen állami beavatkozás és 

felelősségvállalás idegen tőle; az egyetemeket magánszemélyek vagy közösségek alapítják, a 

fenntartás a tandíjakból és más bevételekből történik. Az üzleti világ és a kormányzat kutatási 

megrendelései fontos szerepet játszanak a finanszírozásban. A főhatalom az egyes intézmények 

vezető testületeinek a kezében van (akik a fenntartót, a környező társadalmat képviselik, általában 

nem egyetemi polgárok). Maguk döntenek a kinevezésekről, a költségvetésről, a stratégiai 

kérdésekről. Mivel a modell filozófiájának megfelelően az egyetemek gazdálkodó 

szervezetekként működnek, jelentős szerep és hatalom jut az egyes intézmények szakirányítási 
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apparátusának is, a tanári kar, az akadémia, mint testület hatalma pedig viszonylag szerény. 

(Mezei, 2008) 

 

 A 20. század második felének felsőoktatása 

A 20. század második felében a felsőoktatás intézményrendszere gyökeresen megváltozott a 

fejlett országokban. Ennek hátterében az a folyamat áll, amelyet röviden eltömegesedésnek 

nevezhetünk. Az 1960-as évektől kezdődő nagy hallgatói létszámexpanzió kapcsán a felsőoktatás 

kilépett elit szakaszából, majd változó ütemű növekedés mellett tömegessé vált, illetve egyes 

térségekben megindult az általánossá válás felé (50 %-osnál magasabb részvételi arány mellett) 

(Hrubos 2006, 666. o.) 

Az expanzió négy fő mozgatórugója (Geuna 1996): 

1. A kutatási területek specializálódása, valamint az infrastrukturális ellátottság 

jelentőségének növekedése révén a tudományos kutatás folyamata egyre több gyakorló 

kutatót és egyre szélesebb finanszírozási forrást követelt. 

2. A tudományos felfedezések sikeres használata a második világháború során növelte a 

tudományos kutatások direkt alkalmazhatóságába vetett bizalmat.  

3. Az 1960-as években mind az ipar, mind a kormányok oldaláról erősödött a rugalmasabb 

képzési formák kialakítása iránti igény, miközben egyre nőtt az egyetemi rendszer 

demokratizálását célzó társadalmi nyomás is. Mindez átalakította az egyetem szerepének 

társadalmi felfogását. Az egyetem már nem számított tovább elit intézménynek. Olyan 

intézmény lett, ahová a hallgatók nem származásuk és anyagi lehetőségeik szerint, hanem 

képességük alapján nyernek felvételt. 

4. A háború utáni gazdasági növekedési időszaknak és a demográfiai boomnak 

köszönhetően az 1950-es és a ’60-as évek elején extrém mértékben nőtt a középiskolás 

hallgatók száma, s ebből következően a potenciális felsőoktatási hallgatói létszám is. 

A kezdeti időszakban jellemző volt az egyetemek költségvetési támogatásának növekedése, új 

egyetemek jöttek létre, infrastrukturális fejlesztéseket hajtottak végre. A tömegesedés által 

megváltozott az egyetemek társadalmi-gazdasági szerepe. A hallgatók köre egyre heterogénebbé 

vált. A felsőoktatás tömegessé válását kísérő strukturális változások egyik legalapvetőbb eleme az 

intézményrendszer differenciálódása és diverzifikálódása (Mezei, 2008). A differenciálódás egyik 

látványos megnyilvánulása volt, hogy az oktatási programok széles skálája jött létre. Ennek 

hátterében fontos szerep jut annak is, hogy a 20. század második felében maguk a tudományok is 
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differenciálódtak, a korábban egységes tudományokból leváltak a specializálódott részek és önálló 

státuszt követeltek maguknak. (Hrubos, 2002) 

Az 1970-es évekig a felsőoktatási expanzió egybe esett a gazdasági prosperitás szakaszával, ezért 

szinte csak állami költségvetési bevételei voltak az intézményeknek, amely az állami kontroll 

erősödését hozta magával. Ez a folyamat nemcsak Európában, hanem az Egyesült Államokban is 

megfigyelhető volt.  

Ez a helyzet gyökeresen megváltozott a 70-es évek végi recesszió következtében, amikor a több 

nyugat-európai országban áttértek az un. indirekt irányítási rendszerre (Hrubos, 2004), amelyben 

az állami kontroll csökkent és az intézményi bürokrácia erősödött. Az elsődleges költségvetési 

bevételek mellett megjelentek a másodlagos bevételek, saját bevételek, kutatási pályázatokon 

megszerezhető források. Ezek mellett ösztönözték őket harmadlagos, külső megbízásokból 

származó kutatási bevételek felkutatására. Az így létrejövő gazdálkodó egyetemi modellben 

(Hrubos, 2004) tehát csökken az állami kontroll és erősödött az intézményi bürokrácia és piaci 

verseny.  

Az expanzió hatására megindul a felsőoktatás térbeli diverzifikációja. Már nem csak 

nagyvárosközpontokban, centrumokban voltak intézmények, illetve a nem egyetemek 

megjelenésével megszűnt az egyetemek addigi monopóliuma. Az új egyetemek alapításában a 

legtöbb helyen regionális gazdaságfejlesztési aspektusok is érvényesültek: a földrajzi 

decentralizáció a területi esélyegyenlőséget volt hivatott szolgálni, amelynek eredményeként az 

egyes országok centrumtérségeinek súlya csökkent, miközben néhány nagyobb regionális 

felsőoktatási- kutatási centrum súlya jelentősen emelkedett. (Horváth, 2001) 

Ezzel ellentétesen hatott a 80-as évek költségvetési megszorításainak köszönhető 

intézményhálózati racionalizálás, kisebb speciális intézmények összevonása, beolvasztása, 

amelynek következményeként az intézményrendszer homogenizálódott. (Goedegebuure et al., 

1994). Mindennek eredményeként a felsőoktatási modellek olyannyira homogenizálódtak, hogy a 

hatalom megoszlása tekintetében már csupán két modellről beszélhetünk; a kontinentális Európára 

jellemző ún. bürokratikus modellről és az angolszász országokra jellemző „college” modellről. 

(Clark-ot idézi Mezei, 2008) 

Az első ábrán jól látható, hogy a bürokratikus modellben az oktatási kormányzat befolyása jóval 

nagyobb, mint az angolszász modellben. A szenátus befolyása viszont nagyobb, mint az 

intézmény vezetésének. Az angolszász modellben az állam jogosítványait az intézmény vezetése 

veszi át (board), ezzel nagyobb autonómiát adva az intézménynek. A szenátus döntési köre itt 

„csak” az akadémiai ügyekben döntő súlyú. (Barakonyi, 2004). 
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1. ábra: A hatalom megoszlása a felsőoktatásban 

 

Forrás: Barakonyi (2004, 585. o.), Clark alapján 

Az egyetemek kutatási funkciójának alakulásával kapcsolatos folyamatok a fenti folyamatoktól 

lényegesen eltérnek. A lineáris rendszerben elkülönülnek az oktató és kutató egységek 

intézményen belül, az egyetemek kutatóközpontokat, laboratóriumokat hoznak létre. Ezzel 

szemben a duális rendszerben az oktatás és kutatás egy egységet alkotnak, vagyis az oktató a 

kutatási eredményeit közvetlenül át tudja adni hallgatóinak.  

Az expanzió hatására megindult az intézményen belüli fragmentálódás. A kutatási egységek, 

központok kiemelkednek a többi szervezeti egység közül, köszönhetően nagyobb önállóságuknak. 

A növekvő kutatói mobilitásnak és az információs technológia fejlődésének köszönhetően az 

egyes központok között hálózatok jönnek létre, amelyek elősegítik az intézmények 

internacionalizálását, az egyes tudományok közötti határterületek átívelését. Geuna kutatásai arra 

utalnak, hogy a tudásteremtés folyamatában bekövetkezett változások hatására az egyetemi 

rendszer újra polarizálódni kezd (Geuna, 1998). A változások lényege, hogy 

1) a hagyományos egyetem már nem képes lefedni a teljes tudásspektrumot, 

2) kiemelkednek az intézményrendszerből a kutató központok, mint a kutatás intellektuális 

egységei, és 

3) kialakulnak és internacionalizálódnak a kutató hálózatok, amelyekbe főleg a háború 

előtt alapított intézmények kerülnek bevonásra. 
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A fenti folyamatok eredményeként élesen elkülönülhet egymástól egy kis csoportja a dinamikus, 

kutatásorientált egyetemeknek és egy nagy csoportja a főleg oktatás orientált intézményeknek. 

(Geuna, 1998) 

Az ezredforduló sajátosságai 

A fent vázolt folyamatok természetesen elsősorban Nyugat-Európa egyetemeire voltak 

jellemzőek. A volt szocialista államok felsőoktatási rendszerei az 1990-es évek elejétől sajátos 

fejlődési utat jártak be, rövidebb idő alatt, gyorsabban kellett a felsőoktatás trendjeire reagálniuk. 

A másik ok, amelyet érdemes szemügyre venni, hogy az európai egyetemeket a 20. század végére 

az USA egyetemei mögötti lemaradás érzése hatotta át (Hrubos, 2006). A második világháborút 

követően megváltozott a hallgatói mobilitás iránya, és az európai egyetemek helyett az USA 

egyetemei lettek a fő célpontok. A végleges marginalizálódástól tartva Európa meghozta döntését, 

és drasztikus lépésre szánta el magát, ami nem más, mint az Európai Felsőoktatási Térség 

létrehozása, közismertebb nevén a Bologna-folyamat. Az 1999-ben aláírt Bolognai Nyilatkozat 

aláírói a következőket tűzték ki célul: 

1) a könnyen áttekinthető és összehasonlítható oklevelek rendszerének bevezetését;  

2) az alapvetően két fő cikluson alapuló felsőfokú képzési rendszer kialakítását;  

3) a hallgatói mobilitást segítő kreditrendszer bevezetését;  

4) a hallgatók, tanárok és más egyetemi munkatársak szabad mozgásának segítését az 

egyenlő esélyek elvének követése révén;  

5) összehasonlítható kritériumokon és módszereken alapuló együttműködés kialakítását a 

minőségbiztosítás terén; valamint  

6) az európai érdekek s értékek fokozottabb megjelenítését a felsőoktatásban. 

Idő közben a Bolognai Nyilatkozat hat tárgypontja mellé újabbakat is felvettek, aminek 

eredményeként ma már az Európai Felsőoktatási Térség és az Európai Kutatási Térség közti 

kapcsolat erősítése a fő cél, miközben a minőség kérdésének egy újabb dimenziója – a kutató 

egyetemek, elit egyetemek pozíciójának veszélybe kerülése – helyeződött az érdeklődés 

középpontjába. Az új, lineáris képzési rendszer bevezetésével ugyanis még inkább elhalványulnak 

az egyetemek és főiskolák közti határok, sok helyen jogilag is egyszektorúvá válik a felsőoktatás 

és gyakorlatilag minden felsőoktatási intézmény egyetemi státuszt kap (Mezei, 2008). Ez a 

folyamat az elit egyetemek részéről szintén alkalmazkodást követel meg.  

Az új modell, amely túllép a gazdálkodó egyetem modelljén, nem más, mint a szolgáltató 

egyetem. Ebben a koncepcióban az egyetem szerves kapcsolatban áll társadalmi-gazdasági 

környezetével, nemcsak termeli és továbbadja a tudást, hanem az eredmények felhasználását és 
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fenntartását is felügyeli. A modell lényegét a szakirodalomban egyrészt a professzionális 

szolgáltatás, másrészt pedig a kiterjesztett egyetem fogalmával szokás jellemezni. Az oktatási 

programok között a hagyományos képzési formák mellett immár nagy súllyal szerepelnek a külső 

megrendelő igényeihez alkalmazkodó szak- és továbbképző programok, amelyekben óraadóként 

gyakorlati szakemberek is részt vesznek. A kutatások terén a modell jellegzetessége, hogy azok 

tervezése és szervezése már nem decentralizáltan történik, mint a tradicionális kutató egyetemen, 

hanem központilag, így immár a kutatási területek meghatározása során sem az egyes 

professzorok tudományos érdeklődése és szakmai kapcsolatai, hanem az egyetem misszió szinten 

megfogalmazott intézményi szintű érdekei a mérvadóak. (Hrubos, 2004) 

Napjainkban tehát az egyetemek hármas funkciójáról szokás beszélni a közgazdasági 

irodalomban: oktató, kutató, illetve egy „harmadik funkcióról”, amit sokan és sokféleképpen 

értelmeznek a szakirodalomban. A fent említett vonatkozásban az egyetemeket a munkapiacot 

kiszolgáló, a fiatal generációt képző intézményekként tartják számon; illetve tudásalkotó 

funkcióikat vizsgálják, mint a nemzetgazdaság, az adott régió tudásbázisának létrehozóját. 

(Conceição-Heitor-Oliveira-t idézei Mezei, 2008) 

Jónasson szerint az egyetemek szerepéről folytatott vitában három fő vizsgálandó szempont 

jelenik meg a mai szakmai diskurzusokban (Jónasson, 2008.).  

 Az első a politikusok és akadémiai szféra számára annak meghatározásának a problémája, 

hogy hogyan biztosítsák gazdasági hozzájárulást a társadalom fejlődéséhez: hogy lehet 

segíteni az intézménynek, hogy szolgáltassanak?  

 A második az egyetem operatív részéhez kapcsolódik: hogy kellene vagy lehetne az 

intézményt strukturálni, kormányozni és finanszírozni?  

 A harmadik talán kevésbe kézzel fogható, és kevésbé vitatott; habár ez a legfontosabb 

főleg azoknak, akik aggályosnak találják a felsőoktatás piacosítását. Azon értékekkel 

foglalkozik, amelyeket az egyetem képvisel, azon alapelvekkel, amelyeken az egyetem 

nyugszik vagy kellene nyugodnia.  

A kiterjesztett egyetemi modell jelentősége a 21. században várhatóan tovább nő. Erre utal az 

UNESCO 1998-as deklarációja, amely leszögezi, hogy az egyetemek csak akkor tudják sikeresen 

kezelni a megállíthatatlanul növekvő hallgatói létszámból és a fokozódó finanszírozási 

nehézségekből adódó permanens válságot; ha elfogadtatják magukat országuk és lokális 

környezetük társadalmával, láthatóan hasznos tevékenységet folytatnak, releváns tudást 

közvetítenek, és a gyakorlatban alkalmazható kutatási eredményeket produkálnak. Mindezek 

érdekében a felsőoktatásnak új szemléletet kell követnie, meg kell találnia új társadalmi 

funkcióját. (World Declaration, 1998) 
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1.1.2. A FEJLETT ORSZÁGOK FELSŐOKTATÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI 

 Felsőoktatás nemzetközi trendjei és dilemmái 

A felsőoktatásban zajló folyamatokat talán legátfogóbban az OECD 2008 tavaszán lezárult 

felsőoktatási tematikus vizsgálata nyújtja (Halász, 2009). Ebben 24 ország vett részt. 

Magyarország ugyan nem volt benne az aktívan és közvetlenül érintett 24-es csoportban, de a 

vizsgálat eredményei többé-kevésbé leírják a Magyarországon végbement folyamatokat. Noha az 

egyes országok között jelentős eltérések találhatóak, néhány átfogó fejlődési trend egyértelműen 

azonosítható. Az OECD vizsgálata az alábbi hét átfogó trendet emelte ki: 

1. a felsőoktatás expanziója, hallgatói létszámnövekedés: 2004-ben a világ összes országát 

tekintve a felsőoktatásban 132 millió hallgató tanult, szemben az 1991-es 68 millióval, ami 1991 

és 2004 között évente átlagosan 5,1%-os létszámnövekedést jelent, Magyarországon ebben az 

időszakban a felsőoktatásban részt vevők száma szinte megnégyszereződött; 

2. a kínálat diverzifikálódása: számos új intézménytípus és új oktatási formák jelentek meg, 

jelentősen bővült a magánoktatás és rendkívüli mértékben megnőtt a képzési programok 

sokfélesége; 

3. a hallgatók társadalmi heterogenitásának növekedése: folyamatosan emelkedik az idősebb 

és felnőtt hallgatók aránya, növekedett a nők részvétele, és a rendszerbe olyan társadalmi 

csoportok léptek be, aki korábban nem voltak kliensei a felsőoktatásnak, Magyarországon a 

mennyiségi expanzió egyik alapját képezték azon jelentkezők, akiknek korábban nem volt 

lehetőségük részt venni a felsőoktatásban, és ezt a 90-es évek után pótolhatták; 

4. finanszírozási változások: többféle finanszírozási forrás jelent meg, növekedett a nem állami 

finanszírozás súlya, erősödött a források hatékonyabb felhasználására törekvés, gyakoribb lett e 

teljesítménytől függő versenyalapú finanszírozás, sok helyen bővült a hallgatói támogatások 

rendszere, alapvetően elmondható, hogy az állami források évről évre szűkebbek, alternatív 

finanszírozási formák jelenthetik a hosszú távú életben maradást a felsőoktatási intézmények 

számára, ami viszont egy új gazdálkodási szemléletet jelent, rugalmasságot és 

teljesítményorientáltságot követel meg; 

5. a minőség és eredményesség előtérbe kerülése: az elszámoltathatóság, a teljesítményértékelés 

és a minőségbiztosítási rendszerek fejlesztése az egyik legfontosabb és legnagyobb hatású 

fejlődési trend lett; 
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6. az irányítás átalakulása: szinte minden országban reformok zajlanak a felsőoktatási rendszer 

és az intézmények irányításában, átalakulnak a döntéshozatali mechanizmusok, a vezetőktől egyre 

inkább menedzseri képességeket várnak el; 

7. globális hálózatépítés, mobilitás és együttműködés: a felsőoktatás egyre inkább 

nemzetközivé válik, növekszik az intézmények, az oktatók, és a gazdaság szereplői közötti 

együttműködés, kialakult a felsőoktatás nemzetközi piaca, gyakori a kutatás határokon átnyúló 

finanszírozása. Sajnos a globalitás a magyar felsőoktatásra még kevésbé jellemző, a hallgatói 

mobilitás úgyszintén, viszont a gazdasági szereplőkkel való együttműködés egyre jelentősebb, 

amely új finanszírozási források formájában is megjelenik. 

 

 Trendek Európában az egyetemek szervezeti irányításban  

A vállalati szférában a 90-es években a vállalatirányítás (corporate governance) paradigmája 

kiteljesedett, ez az irányítási forma vele szinte párhuzamosan számos nyugati felsőoktatási 

intézményben is megjelent (Barakonyi, 2004.) Ezt támasztja alá Vilalta felmérése (Vilalta, 2003.), 

aki egyetemi irányítás aktuális kérdéseit elemezte öt európai országban (Egyesült Királyság, 

Hollandia, Dánia, Finnország és Svédország egyetemein). A felmérés megállapította, hogy a 

korábban stabil, átlátható egyetemi környezet az utóbbi évtizedekben alapvetően megváltozott. Az 

üzleti élethez hasonlóan a tudáspiaci környezetben is dinamikusak lettek a változások, ugyanakkor 

az egyetemeket körülvevő közeg összetettsége is nagyságrendekkel bonyolultabbá vált. Mind 

nehezebb az egyetemi vezetők számára eligazodni ebben a bonyolult közegben. A felsőoktatási 

kultúra is jelentős változásokon megy keresztül: számos olyan vonás jelenik meg, amely korábban 

az üzleti kultúrák sajátossága volt. Vilalta felmérése a következő erősödő kihívásokat regisztrálta. 

 Felelősség. Az egyetemek erőforrásaikkal már nem bánhatnak tetszésük szerint: az 

adófizetők mind határozottabban kívánnak bepillantani belső gazdálkodási ügyeikbe, 

számon kérik döntéseik hatékonyságát.  

 Értéket a pénzért (value for money). Az egyetemeken folyó oktatás és kutatás már nem 

az intézmények belügye. A társadalom, a tudáspiac fogyasztói ráfordításaikért ellenértéket 

követelnek: olyan tudást, amely számukra is értéket jelent, amely a gyakorlatban is 

alkalmazható.  

 Akkreditáció. Új kihívást jelent az értékelés rendszere, a külső és belső minőségellenőrző 

és biztosítási rendszerek kialakulása, egy adott külső feltételrendszernek való megfelelés. 

Mind maga az intézmény, mind az egyes oktatási programok, mind az egyes szervezeti 

egységek akkreditációs kényszerrel szembesülnek. A felsőoktatási intézmények 
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működését rendszeresen átvilágítják, ami azt jelenti, hogy az egyetemeknek külső 

normáknak is meg kell felelniük.  

 Társadalmi hatások, kihívások. Az egyetemektől a társadalom azt várja el, hogy a 

gazdasági, társadalmi és regionális fejlődés motorjaként szolgáljanak mind rövid, mind 

középtávon.  

 Internacionalizáció. Az üzleti élethez hasonlóan a tudáspiac is globalizálódik – az 

európai egyetemek esetében Európai Felsőoktatási Térség újabb kereteket és kihívásokat 

jelöl ki. Erősödik az egyetemek határokon átnyúló oktatási és kutatási együttműködése, a 

hallgatók és oktatók mobilitása.  

Vilalta által megfogalmazott sajátosságok egy új vezetési paradigma elterjedéséhez vezetnek. A 

felsőoktatási intézményeknek meg kell ismerkedniük a stratégiai menedzsment, az egyetemi 

kormányzás vezetési rendszerével, illetve kénytelenek ezek eszköztárát alkalmazni az intézmény 

irányítása során. Ezt a tézist az Európai Egyetemek Szövetsége (European University Association 

– EUA) is elfogadta, nyilatkozatában közzétette (Graz Declaration, 2003). 

Mind az OECD, mind Vilalta eredményei abba az irányba mutatnak, hogy a felsőoktatás 

szervezetének és működésének gyökeres változásokon kell keresztül mennie. Hogy milyen 

irányba fejlődhetnek, változhatnak a felsőoktatási intézmények, illetve maga a felsőoktatási 

rendszer, arra a következő fejezetben keresem a lehetséges válaszokat. 

 

 A felsőoktatás lehetséges jövőbeni fejlődési irányai 

A fentiekben jelzett folyamatok és az új politikák alapvetően átalakíthatják a felsőoktatási 

rendszerek jövőbeni fejlődését. A számos változó érvényesülésének hatása természetesen 

különböző mértékű lehet, amelyeket különböző szcenárió alkotási módszerekkel vizsgálnak 

szakértők bevonásával. Az egyik ilyen vizsgálat az OECD keretein belül zajlott, amelynek 

eredményeit, egy négy forgatókönyvből álló szcenárió együttest Halász Gábor foglalta össze 

(Halász, 2009). A szcenárióegyüttes két alapvető dimenzióban lát elágazó fejlődési utakat. Az 

egyik az, hogy vajon mennyire marad a fiatal korosztály az egyetemek célközönsége, illetve 

mennyire nyitnak az egyetemek az egész életen át tartó tanulás és a felnőtt korosztály felé. A 

másik dimenzió az vajon mennyire marad meg az egyetemek diplomakiadó monopóliuma, illetve 

mennyire válik lehetővé más szervezetek (pl. a tudásipar élvonalában lévő és komoly belső 

képzési rendszereket működtető nagyvállatok) számára az, hogy diplomát adjanak ki. (Halász, 
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2009.) A felsőoktatás fejlődési irányait tartalmazó négy megfogalmazott forgatókönyv a 

következőképp alakult ki: 

 „Nyitott hálózatépítés” (Open Networking). E forgatókönyv a különböző országokban 

működő felsőoktatási intézmények közötti együttműködés erősödését és mélyülését jelzi, 

amit elsősorban nem a piac, hanem az akadémiai szféra növekvő nemzetköziesedése 

vezérel. 

 „A helyi közösségek szolgálata” (Serving local communities). Ebben a forgatókönyvben a 

felsőoktatási intézmények egyre inkább annak a konkrét regionális, térségi vagy helyi 

közösségnek a szolgálata felé fordulnak, ahol működnek. 

 „Új közfelelősség” (New Public Responsibility). Ez a forgatókönyv a mai, döntően 

közpénzekből finanszírozott állami rendszerek fennmaradásával számol, de a 

finanszírozási források diverzifikálódása, a költséghatékonysági szempontok erősödése, a 

menedzsment hatékonyságnövekedése és a minőségbiztosítás nagyfokú erősödése mellett. 

 „Felsőoktatási Gazdasági Részvénytársaság” (Higher Education Incorporation). Ez a 

felsőoktatás piacosodásának a forgatókönyve, amit új piaci szereplők sokaságának 

megjelenése és térnyerése jellemez. (Halász, 2009) 

Hasonló elemzések és szcenáriók készültek (Enders et. al, 2005) a CHEPS (Center for Higher 

Education Policy Studies) gondozásában hosszú távon, amely abból a feltételezésből indult, hogy 

az egyetemek és a felsőoktatás a tudásalapú társadalom alapvető kulcs lesz a jövőben a tudás 

létrehozásával, oktatásával és transzferálásával. A tanulmány3 abból az alapvető kérdésből indult 

ki, hogy hogyan fog 2020-ban Európa felsőoktatása kinézni. Alapvetően 3 szcenáriót különítettek 

el:  

a. Centralia: egy erős állami koordináción és európai integráción alapul, ahol óriási, 

mamut szervezetek jelennek meg. 

b. Octavia: ahol az intézményi és gazdasági fejlődés a gazdaság hálózataira fókuszál 

c. Vitis Vinifera: a Centralia ellentéte, ahol a piac koordinációja a domináns, kicsi és 

rugalmas szervezetek felett az kontrol és integráció alacsony szintje valósul meg. 

A szcenáriók kialakításához 24 ország 750 intézményi szakértőjét, és további 30 szakértőt 

kérdeztek, akik véleménye alapján alakították ki a 3 lehetséges jövőbeli forgatókönyvet a 

felsőoktatást illetően. 

                                                 
3 A tanulmánnyal 2007-ben egy nyári egyetemi kurzuson, Krems-ben ismerkedtem meg, és dolgoztam fel két 
kollégámmal. 
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A felsőoktatás 2020-ra jósolt három szcenáriójának tanulmányozása után a mai vezető európai 

stratégiák és irányvonalak figyelembe vételével, a jelenlegi fejlődési irányokat és a rövidtávú 

előrejelzéseket szem előtt tartva arra a következtetésre jutottam, hogy a három szcenárió 

bármelyike 2020-ban tisztán nagy valószínűséggel nem fog bekövetkezni. Sokkal valószínűbb, 

hogy ezeknek valamilyen kevert megoldása fog létrejönni. 

Gerhard Strohmeier alapján két ellentétes trend formálja a jövőt, a kutatás és oktatás tekintetében, 

de ezeket a trendeket némiképp általánosíthatjuk (Strohmeier, 2007). Egyik oldalról egy nagyon 

szignifikáns koncentrációja jelenik meg az erőnek és tudásnak, amelyet növekvő specializáció 

jellemez, úgymond központok kristályosodnak ki, amely központok között heves globális verseny 

alakul ki a helyi/regionális viszonyok figyelembevétele nélkül. Másik oldalról pedig látható a 

tudás szétterjedése, kisebb tudás „tulajdonosok” és „gyártók” összekapcsolásával egy kooperáció 

valósul meg. Ez a két meglévő ellentétes trend befolyásolja párhuzamosan a jövőt, vagyis a 

Centralia és Octavia közötti harc szemtanúi lehetünk. 

 

1.1.3. FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS DILEMMÁI MAGYARORSZÁGON 

A 2005-ben elfogadott felsőoktatási törvényben megfogalmazott célok elérését, a törvény hatásait 

vizsgálta az Állami Számvevőszék 2009-ben, amely tanulmány igen reálisan és kendőzetlenül 

mutatja a magyar felsőoktatás helyzetét, elsősorban a hiányosságokat és hibákat kiemelve. Az 

Állami Számvevőszék illetve a témában készült további tanulmányok megállapításainak, illetve a 

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatainak felhasználásával mutatom be a felsőoktatás 

helyzetét Magyarországon. 

A világ különböző felsőoktatási régióiban zajló folyamatok tapasztalatai, miszerint a felsőoktatási 

rendszerek nem tudják elkerülni az állandó változást – akár tervezett, tudatos oktatáspolitika 

kezdeményezi ezeket, akár a környezet változásai gerjesztik –, okkal vonatkoztathatók a hazai 

körülményekre is. Különösen a szocializmus korszakának bezártsága után nem tudta a magyar 

felsőoktatási rendszer elkerülni – számos résztvevőjének igyekezete ellenére sem – azokat a 

változásokat, amelyeket gazdasági, társadalmi, politikai környezet rendszerváltozással 

bekövetkező gyors átalakulása kényszerített ki. Ezek a tömegoktatás megjelenése, az Európai 

Unióhoz való csatlakozást követően illetve vele párhuzamosan a Bologna-rendszerű képzési 

struktúra kialakítása. 
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Tömegoktatás 

A magyar felsőoktatás a rendszerváltozásba egy szűk elitképzésre berendezkedett, alapvetően zárt 

nemzeti felsőoktatási rendszerként érkezett. A század első feléből átmentett hagyományok és 

kiváltságok keveredtek a szocializmus idején létrejött sajátos központi irányítás elemeivel. A zárt 

rendszerben megvalósuló mozgások, helyi reformok erősen függtek személyi, politikai 

kapcsolatoktól, és többnyire addig tartottak, amíg ezek a kapcsolatok fennmaradtak (Derényi, 

2009). A rendszerváltozás idején a felsőoktatást a duális képzési és intézményrendszer jellemezte, 

amelybe nehéz versenyvizsgával az adott korosztály 5-7 százaléka kerülhetett be. 

Ez a helyzet 2010-re gyökeresen megváltozott, amelyet a negyedik számú ábra is jól mutat. 

2. ábra. A hallgatók létszáma 1990 és 2010 között Magyarországon 

 

Forrás:Saját szerkesztés a KSH adatok alapján (KSH 2011) 

Sajnos az expanziót követően a demográfiai apályra, a források csökkenésére az intézmények 

jelentős része nem racionális egyensúlykereséssel, átgondolt stratégiával és célokkal reagált, 

hanem továbbra is extenzív profitbővítéssel válaszolt. (Bazsa, 2009a). Az intézmények többsége 

küldetésében és stratégiájában az előbb említett tényezők ellenére hallgatói létszám emelkedéssel 

számolt, ritkább esetben stagnálással, de egyáltalán nem számolt létszámcsökkenéssel.  

A demográfiai helyzet és a fizetőképes kereslet változásának hatására 2005. és 2008. között 

fokozatosan (összesen 26,7%-kal) csökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma. Az összes 

hallgató létszámon belül a költségtérítéses hallgatók aránya – a levelező- és távoktatásban 

résztvevők számának és a fizetőképes kereslet csökkenése miatt – 49%-ról 44%-ra esett vissza. 
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Az államilag támogatott hallgatói arány 51%-ról 56%-ra nőtt, miközben az évente felvehető 

államilag támogatott létszám 62 ezer főről 56 ezer főre csökkent. (Oktatás-Statisztikai Évkönyv 

2009/2010, 2010) A legfrissebb adatokat alapján az 3. és 4. sz. ábrák a 2000 és 2010 között 

mutatják a felvettek és jelentkezettek számát. Az adatok forrása www.felvi.hu. 

3. ábra: A magyar felsőoktatásba jelentkezettek száma képzési szintenként 

 

Forrás: Saját szerkesztés www.felvi.hu 

4. ábra: A magyar felsőoktatásba felvettek száma képzési szintenként 

 

Forrás: Saját szerkesztés www.felvi.hu  

A 2007-es mélypontot követően megfigyelhető, hogy mind a jelentkezettek, mind pedig a 

felvettek tekintetében némileg emelkedtek az értékek 2010-ig. Ez köszönhető egyrészt a 2007, 

2008-ban az alapszakok indításának, a megjelenő új szakok vonzásának, illetve 2009, 2010-ben a 
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mesterképzési szakok felfutásának. A grafikonon jól látható, hogy mind a jelentkezések, mind a 

felvettek számát illetően felfutóban vannak a mesterszakok. Ez többek között annak is 

köszönhető, hogy több képzési területen voltak olyan szakok, amelyeknek csak főiskolai vagy 5 

éves egyetemi képzései voltak, és most a korábban csak főiskolát végzettek számára megnyílt a 

lehetőség kiegészítő szakok elvégzésére. A másik ok pedig, hogy azok az első végzős alapképzési 

évfolyamok most értek, érnek el a végzésig, és tanulnak tovább mesterképzésen, amelyek nagy 

része a korábbi rendszerben valószínűleg az 5 éves egyetemi képzésen kezdte volna meg 

tanulmányait. Másrészről a Bolognai-rendszerben néhány képzési területen a korábbi 8 féléves 

főiskolai képzést 7 vagy 6 féléves egyetemi alapképzéssé alakították, de a diplomával járó 

jogosultságokat a mesterképzési diplomához kötötték. Így pl. egy korábbi főiskolai szintű 

zenetanári szakos diplomával már taníthatott, most a diplomát megszerző ezt csak a 

mesterdiplomával kezében teheti meg. Ez a jelenség több területen ösztönzi a mesterszakokra a 

jelentkezéseket, amellyel meghosszabbodik a felsőoktatásban eltöltött félévek száma, jelen 

esetben 8-ról 10 félévre emelkedik. Ennek ellenére a felsőoktatás Magyarországon a folyó évtized 

második felében fokozatosan elvesztette kiegészítő oktatási tevékenységeit, ezzel együtt azokat, 

akik ezeket a formákat (esti, levelező, távoktatás) preferálnák. A hazai felsőoktatás ma 

nagymértékben a nappali hallgatók felsőoktatása – akik, tovább menőleg, elsősorban a 20–24 

évesek közül kerülnek ki. (Kozma, 2010) 

Ha Kozma Tamás álláspontját igaznak tekintem, akkor Magyarország népességeloszlását tekintve 

a felsőoktatásnak a felvehető hallgatók tekintetében a lehetőségei komolyan korlátozottak. A KSH 

honlapján elérhető interaktív korfák felhasználásával látható, hogy 10 év múlva, 2020-ban a 20-24 

éves generáció aránya és száma (ez a 10-14 éves generáció 2010-ben) jelentősen alacsonyabb, 

mint 2010-ben4. 2010-ben a 20-24 éves korosztály száma közel 650 ezer fő, addig 10 év múlva 

ezen korosztály száma 505 ezer fő lesz. (7. és 8. ábra) 

 

 

  

                                                 
4 Természetesen azon feltételezés mellett, hogy a korcsoport száma nem változik, halálozási és egyéb migrációs 
hatások figyelmen kívül hagyásával. 
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5. ábra: Magyarország népességén belül a 20-24 éves korcsoport aránya 

 

Forrás: KSH honlapja: http://www.ksh.hu/interaktiv/korfa/terulet.html Letöltés dátuma: 

2011.07.10. 

 

 

6. ábra: Magyarország népességén belül a 10-14 éves korcsoport aránya 

 

Forrás: KSH honlapja: http://www.ksh.hu/interaktiv/korfa/terulet.html Letöltés dátuma: 

2011.07.10. 
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 Intézmények száma 

A tömegesedés természetesen nemcsak a hallgatók számában figyelhető meg, hanem az 

intézményrendszer összetételében. A 90-es évek elejétől több új állami és nem állami fenntartású 

intézmény jelent meg, amelynek következtében a felsőoktatás rendszerét a 2009/2010-es tanévben 

69 intézmény alkotta 173 karral. A fenntartó szerint 29 intézmény állami (18 egyetem, 11 

főiskola), 25 egyházi (5 egyetem, 20 főiskola), 15 magán vagy alapítványi (2 egyetem, 13 

főiskola) volt. 

7. ábra: A felsőoktatási intézmények fenntartói szerkezete, és hallgatói létszámának 

megoszlása fenntartónként 2009/2010 tanévben 

 

Forrás: Saját szerkesztés NEFMI Oktatás-statisztikai Évkönyv, 2009/2010 

A felsőoktatás intézményi szerkezet tagoltságának oka elsősorban a törvény által biztosított 

intézményalapítási jogosultságok, amelyeket különböző politikai és lobbi csoportok 

eredményesen használtak ki a rendszerváltozás óta. A 8. és 9. ábrák jól mutatják az intézményi 

szerkezeti változásokat 1990 és 2009 között. 

Az ábrákon jól látható a szembetűnő intézményi átrendeződés, a szervezeti összeolvadások, a 

hálózat területi koncentrációja, egyúttal a felsőoktatás térségi vezető centrumainak megerősödése. 

Az intézmények száma a két időpont között közel azonos maradt, mivel az integrációkkal és az 

intézményi megszűnésekkel szemben új szervezetek jöttek létre. Míg Budapesten kis mértékben 

növekedett, vidéken csökkent az intézmények száma, ezzel szemben megnőtt az intézmények 

mérete, nagyobb hallgatói létszámú és széleskörű oktatási palettájú felsőoktatási intézmények 

jöttek létre. (Rechnitzer, 2009) 
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8. ábra: A felsőoktatás intézményhálózata (1990) 

 

Forrás: Rechnitzer 2009. 54. o. 

 

9. ábra: A felsőoktatás intézményhálózata (2009) 

 

Forrás: Rechnitzer 2009. 55. o. 



33 
 

A felsőoktatási intézményekben folyó képzésre az OKM fejezetében 2008-ban 231,1 Mrd Ft 

költségvetési támogatást fordított. A fejezetnél a felsőoktatás állami támogatásának eredeti 

előirányzati összege 2009-ben 209,6 Mrd Ft-ra csökkent. Az EU 27 tagállamában 2007-ben a 

felsőoktatásra a GDP 1,2%-át költötték átlagosan – az Eurostat becslése szerint. Magyarországon 

a felsőoktatásra költött kiadások a GDP 1%-át tették ki. (Statisztikai Tükör, 2009) 

A 2005-ben elfogadott új felsőoktatási törvényben a döntéshozók nem számoltak kellő mértékben 

a demográfiai helyzetből adódó hallgatói létszámcsökkenés és az oktatási kapacitások 

összhangjával. Nem határoztak meg konkrétan elérendő célokat és európai felsőoktatási térségbeli 

kitörési pontokat a hazai felsőoktatási intézmények számára. A 2008. évi felsőoktatási kapacitás-

akkreditáció 489 ezres hallgatói férőhelyet rögzít, szemben a 2008. október 15-i 381 ezer fős 

tényleges hallgatói létszámmal. Ez 28,3%-os – szerkezetében képzési szakonként eltérő – 

kapacitástöbbletet, s egyben túlkínálatot mutat, amely a demográfiai helyzet nyomán az 

elkövetkező években tovább növekszik. (Jelentés a..., 2009) 

 

 Felsőoktatási stratégia hiánya 

A mai napig nem készült olyan átfogó stratégiai terv a felsőoktatásban, amely rövid, közép és 

hosszú távon a fejlődési irányokat meg tudná határozni. (Barakonyi, 2009) 

A 2005. évi törvényi szabályozást sem előzte meg átfogó, megalapozott, hosszú távú felsőoktatási 

stratégia elkészítése, csak koncepcionális szakmai programok kimunkálása (CSEFT5, MUP6) és 

azok szakmai egyeztetése. A stratégiai célkitűzések hiányában nem készült a felsőoktatás 

rendszere számára fejlesztési terv. A stratégiai megalapozottság hiányát jelzi, hogy az új 

felsőoktatási törvényt már a hatálybalépés évében (2006), majd azt követően a 2007. és 2008. 

években is módosították. A módosításokat nem alapozták meg hatástanulmányokkal, társadalmi 

konszenzus nélkül hagyták jóvá (pl. tandíj bevezetése, amely nem is lépett életbe).  

A felsőoktatás rendszere túlszabályozott. 2005 és 2008 között a törvény mellett több mint 30 

kormányrendelet és miniszteri rendelet szabályozta túlzó részletességgel a rendszer működését. A 

felsőoktatás rendszerére, s annak súlyponti területeire – állami irányítás, képzési rendszer, 

finanszírozás-gazdálkodás – a külső és belső tényezők egyaránt hatással vannak. A felsőoktatásra 

                                                 
5 Csatlakozás az Európai Felsőoktatási Térséghez Program, 2004. év végén lezárult az oktatási miniszter által 2002-
ben indított „Csatlakozás az Európai Felsőoktatási Térséghez” elnevezésű kétéves program, amelynek eredményeként 
elkészült, és széles körben megvitatásra került a bolognai folyamat megvalósítását célzó, átfogó felsőoktatási 
reformkoncepció. 
6 A Magyar Universitas Program a magyar felsőoktatás megújulását, strukturális és szemléletbeli átalakulását hivatott 
előmozdítani. Az Oktatási Minisztérium kezdeményezésére indult 2002-ben. 
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ható külső tényezők közül, főleg a társadalmi-gazdasági környezet, a demográfiai helyzet, az 

állami szerep- és tehervállalás, valamint a jogi szabályozás emelhető ki. A felsőoktatás belső, 

meghatározó tényezői között szerepel az intézményi – szakmai és gazdasági – autonómia, a 

rendelkezésre álló személyi, tárgyi, szellemi erőforrások mennyisége és minősége. Az állami 

irányítás terén – a Felsőoktatási Törvény alapján – az állam egyszerre jelenik meg ágazati 

irányítóként és ellenőrzést lefolytatóként, szabályozóként, megrendelő finanszírozóként és 

fenntartóként (tulajdonosként).  

„Az Ftv. az állam XXI. századi szerepvállalását és felelősségét nem határozta meg egyértelműen, 

az állami feladatok végiggondolása nem történt meg.” (Jelentés a…, 2009 13.o.)  

 

 Többciklusú képzési rendszer 

Megtörtént a többciklusú képzési rendszer kialakítása (alap-, mester- és doktori képzés), mely 

egyidejűleg struktúraváltó és hagyományőrző. Az intézmények oktatás-képzési szerkezetének 

átalakítása összhangban volt a felsőoktatás ágazati céljaival és az intézményfejlesztési tervekkel. 

Az eddig bevezetett alapképzési szakok rendszere, képzési ideje összességében megfelel az EFT-

ben (Európai Felsőoktatási Térség) megtalálható képzéseknek (Rudas, 2009).  

Véleményem szerint az előkészítés mégsem volt kellően megalapozott. Az alap- és mesterképzés 

kialakítása – a képzési és kimeneti követelmények azonos jogszabályi előírásával – nem egy 

időben történt, ami nehezítette az egymásra épülő szakstruktúra létrehozását. Az alapképzésben az 

első teljes végzős évfolyam a 2008/2009. tanévben fejezte be tanulmányait, s ezt követően indult a 

mesterképzés.  

Mind az alapszakok, mind a mesterszakok száma túlságosan nagy, így a szakok között az 

átfedések is nagyobbak. A két ciklus nem összehangolt előkészítése mind az alap-, mind a 

mesterszakoknál komoly problémát jelentett. Nem látható pontosan, hogy a korábbi főiskolai 

egyetemi képzések ismeretanyaga, megcélzott kompetenciái, kimeneti követelményei hogyan 

oszlanak meg a két új ciklus keretei között. (Bazsa, 2009a) 

„A MAB által akkreditált képzések munkaerőpiaci indoklása nem volt megalapozott, mert nem 

munkaerőpiaci prognózisokra és nemzetközi tendenciákra, hanem az adott szakterületen végzettek 

eddigi elhelyezkedési lehetőségeire épült. A 2005-ben elindított 131 alapképzési szak többsége 
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képzési helyenként szétaprózódott, párhuzamosan 7-28 intézménynél folytatott képzés7.” (Jelentés 

a…, 2009.15. o.) 

Az ÁSZ megállapítását egy szempontból osztom, méghozzá nem vettek figyelembe nemzetközi 

trendeket, prognózisokat, más szempontból viszont nem értem, hogy mire gondolt, mikor az 

eddigi elhelyezkedési lehetőségeket említi, hiszen ilyen jellegű adatok sem álltak a döntéshozók 

rendelkezésére. Ezen információkat tartalmazó felmérések (Diplomás Pályakövető Rendszer) csak 

jóval később indultak meg széles körben, illetve indulnak meg, mivel ez a folyamat még 

napjainkban is tart. 

Véleményem Bazsa György, a MAB elnöke is megerősíti: „… a magyar felsőoktatás erőforrás 

alapú képzési rendszert valósít meg. Sem maga a képző szféra, sem a tág értelemben vett 

alkalmazói oldal, bár gyakran keresi (a MAB is működtet ilyen bizottságokat), de – kevés 

kivételtől eltekintve – nem találta még meg azokat a közös fórumokat és módszereket, ami az 

utóbbi szempontjainak, igényeinek hatékony artikulációját és beépülését biztosítaná.” (Bazsa, 

2009a. 24. o.) 

 

A képzési szerkezet átalakítása az oktatási teljesítményekben még nem hozott jelentős változást. 

A törvényi szabályozás nem ösztönzi a hallgatókat a tanulmányaik rövidebb idejű elvégzésére. A 

kreditrendszer elősegíti a hallgatói mobilitást és a hallgatók kétirányú, ténylegesen kismértékű 

nemzetközi mozgását, de egyidejűleg nőtt a diploma megszerzésének átlagos időtartama az ÁSZ 

által végzett felmérés alapján (Jelentés a..., 2009). 

„A KSH adatok tanúsága szerint a 4-5 éves felsőoktatási képzési időt figyelembe véve több 

tízezres hallgatói létszámkülönbség van – a későbbi beiratkozás, évismétlés, illetve a 

lemorzsolódás, az államilag támogatott 12 féléves tanulmányi idő és a kötelező nyelvvizsga le nem 

tétele miatt – a felvett és első évfolyamos hallgatói létszám, illetve az utolsó évfolyamos hallgatók 

és a diplomát szerzett hallgatói létszám között.” (Jelentés a…, 2009 16. o.)  

Mindez folyamatos állami támogatást, valamint a hallgatói teljesítmények színvonalának 

csökkenését jelzi. Ez utóbbit erősíti a jelenlegi alacsony ponthatárhoz kötött felvételi rendszer és a 

közoktatásból érkező hallgatók gyenge felkészültsége. 

 

                                                 
7 Gazdálkodási és menedzsment alapszakot 28, kommunikációs és médiatudomány alapszakot 19, kereskedelem és 
marketing alapszakot 14 intézmény indított. A bölcsészettudományi szakterületen 7-7 intézmény rendelkezik 
filozófia, illetve pszichológia mesterszak indítási engedéllyel. A 2007/2008. tanévben az összes – főiskolai, egyetemi 
szintű tanulmányokat folytató – hallgató közül a legtöbben, 92 517 fő (25,7%) a gazdasági és menedzsment 
szakterület valamelyik szakára jártak, a második legnépszerűbb a műszaki szakterület volt, ahova összesen 48 935 fő 
(13,6%) járt. (Jelentés a…, 2009) 
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 Felvételi rendszer  

Az új felsőoktatási törvénnyel a felvételi rendszer is megváltozott a felsőoktatásban. 2005-ig az 

oktatási kormányzat fix keretszámokat adott az intézménynek, amelyeket a középiskolából hozott 

és a felsőoktatási intézmény szervezte felvételi vizsgán szerzett pontszámok alapján az intézmény 

döntése által töltöttek fel. Ezt a rendszert váltotta fel egy teljesen új felvételi rendszer, amelyben a 

minisztérium már nem határoz meg intézményi keretszámokat. Képzési területekre és szakokra 

vonatkozó országos kereteket állít fel, amelyekbe elosztja az államilag támogatott helyeket, és a 

jelentkezők ezen országos listákon kerülnek rangsorolásra. A kereten belüli hallgatók a megjelölt 

intézménybe viszik magukkal az államilag támogatott helyüket. Ez a rendszer a jelentkezők 

érdeklődésének ad nagy szerepet (Bazsa, 2009b), amelynek eredménye, hogy fővárosi és vidéki 

intézmények (főleg főiskolák) között még inkább mélyült a szakadék az előbbiek előnyére. A 

nagy fővárosi intézmények hallgató elszívását egyedül az intézményi kapacitásakkreditációban 

meghatározott felső hallgatói létszám fékezi meg. Ezzel jól látható módon elindult a vidéki kis 

intézmények kivéreztetése, amely a helyi közösségek és térségek számára nagyon fájó folyamat, 

hiszen például Szolnokon a főiskola a városban az egyik legnagyobb foglalkoztató. Bezárása 

óriási hatással lenne a város és környezete gazdaságára. Mindehhez hozzáadódik még az a 

szemlélet, hogy a vidéki fiatal pesti diplomával a kezében elég kis valószínűséggel tér haza, 

hiszen mind a munkahelyi, mind a jövedelmi viszonyok sokkal vonzóbbak Budapesten, mint az 

ország többi részén. 

 

 Finanszírozás 

Az Ftv. előírásai szerint a felsőoktatás finanszírozása többcsatornás (normatív támogatások, 

pályáztatás, megállapodások) rendszerben valósult meg. Az Állami Számvevőszék vizsgálatába 

bevont intézményeknél az állami támogatás kb. 70%-át kitevő normatív finanszírozásban – a 

korábbi szabályozáshoz képest – lényeges elmozdulás nem történt.  
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1. táblázat: Az OKM (NEFMI) felügyelete alá tartozó állami felsőoktatási intézmények 

összegzett gazdálkodási adatai, mutatói 2005-2008 között 

Sorsz. Megnevezés 
Mérték-
egység 

2005. év 2008. év 2005=100% 

1. Teljesített bevételek összesen (1.1 + 1.2 sorok összege) M Ft 326 541,69 385 089,93 117,93%

1.1 
Állami támogatás, támogatás értékű bevételek, átvett 
pénzeszközök összege*: 98 űrlap 71, 76, 91, 104 sorok 
összege 

M Ft 239 667,56 285 607,64 119,17%

1.2 Intézményi saját bevétel (1. sor - 1.1 sor) M Ft 86 874,13 99 482,29 114,51%

  b.) vállalkozási bevétel M Ft 3 048,15 4 290,60 140,76%

2. Bevételi mutatók        

2.1 
Támogatások aránya az összes bevételen belül (1.1 sor/ 
1 sor x 100) 

% 73,40% 74,17% 101,05%

2.2 
Saját bevétel aránya az intézményi bevételeken belül 
(1.2 sor / 1 sor x 100) 

% 26,60% 25,83% 97,10%

2.3 
A vállalkozási bevétel aránya az intézményi saját 
bevételeken belül 
(1.2.1/b sor/1.2 sor x 100) 

% 3,51% 4,31% 122,92%

3. Teljesített  kiadások összesen (98 űrlap 57. sor) M Ft 345 202,02 410 998,20 119,06%

Forrás: Saját szerkesztés az ÁSZ adatai alapján (Jelentés a…, 2009 106. o.) 

A normatív finanszírozás koncepciója az 1993-as felsőoktatási törvényben jelent meg először, de 

a tényleges megvalósulást biztosító kormányrendelet csak 1996-ben látott napvilágot. A normatív 

támogatás megjelenésétől az intézmények magasabb bevételeket és nagyobb gazdasági 

önállóságot, az oktatásirányítás pedig hatékonyabb működést és – tekintettel a hallgatólétszám 

meghatározó számítási alapként való meghatározására – egyre több hallgató felvételét várta. Ez 

utóbbi várakozása bekövetkezett, az intézményvezetők gondolkodását, tervezését máig tartóan 

eluralta a „több hallgató = több állami támogatás” séma. (Derényi, 2009) 

Polónyi szavaival élve a normatív finanszírozás helyett pontosabb lenne formula (vagy képlet 

alapú) finanszírozásról beszélni, a rendelkezésre álló keretösszeg meghatározott képletek (pl. 

hallgatólétszám) alapján történő szétosztásáról volt, van ugyanis szó és nem rögzített 

szabályozottságról, így az idők során maga a „normatíva” is rendre változott (Polónyi, 2006). A 

normatívák meghatározása nem a képzéshez szükséges költségek vagy 

teljesítménykövetelmények alapján történik, hanem gyakorlatilag bázisalapú finanszírozásként, 

döntően (80%-ban) az államilag támogatott hallgatói- és kisebb mértékben az oktatói, illetve 

alkalmazotti létszámhoz rendelve különböző kiegészítő normatíva elemek alkalmazásával. Így az 

intézmények a hallgatói létszám növelésében és fenntartásában érdekeltek. A felsőoktatási 

intézmények államilag támogatott hallgatói létszámát – a jelentkezések mellett – az évenként 

változó minisztériumi döntések határozzák meg. Az állami források biztosításának jelenlegi 

rendszere – a hallgatókért folytatott verseny ellenére – nem járult hozzá az intézmények minőségi 

szelekciójához. Az állami támogatás független a munkaerőpiac és a hallgatók értékítéletétől 
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(Jelentés a..., 2009). A gyakorlatilag bázisfinanszírozás eredményeképp (az előző évi bázis, illetve 

az éves költségvetésben az Országgyűlés által jóváhagyott költségvetési keret figyelembe 

vételével) az intézmények gyakorlatilag sohasem azt az összeget kapták, amennyi járt volna a 

képlet alapján.8 A normatív rendszer bevezetése tehát nem tette átláthatóbbá és tervezhetőbbé a 

finanszírozást, a szabályozó alku nyomán az erős érdekérvényesítő képességű intézmények 

számára továbbra is megmaradt az előnyszerzés lehetősége. Egy 2004-es számítás szerint a 

normatív alapon járó és a ténylegesen átutalt támogatás közötti különbség mértéke elérhette akár a 

két és félszeres mértéket is (Semjént idézi Derényi, 2009). 

Az állami intézményeknél 2008-ban bevezetett előremutató hároméves fenntartói megállapodási 

rendszer – a deklarált kiszámíthatósága, tervezett értékőrzése, valamint rögzített 

teljesítménykövetelményei ellenére – az eddigi tapasztalatok szerint nem ösztönzi kellőképpen az 

intézményeket az oktatás minőségének és a működés hatékonyságának javítására. Fontos itt 

megjegyezni, hogy az állami támogatások csak egy kis részének állandóságára vállalt garanciát az 

állam, amennyiben az intézmény a megállapodásban rögzített mutatókat teljesíti. Ez pl. a 

Széchenyi István Egyetemnél nem éri el az intézmény teljes költségvetésének a 10 %-át sem. A 

megállapodásokban foglalt teljesítménykövetelmények pedig nem egységesek, nem 

összehasonlíthatóak, ugyanis az intézmények saját maguk választják meg a mutatókat a 

kritériumokkal együtt, s a fejlődést az intézmények önmagukhoz mérik. (Jelentés a..., 2009) 

Az Ftv. tartalmaz elemeket az intézmények gazdasági önállóságának, valamint a felsőoktatás és a 

gazdaság együttműködésének javítására, ezekkel éltek az intézmények, de ez összességében nem 

hozott áttörést a gazdálkodásban. A Minisztérium felügyelete alá tartozó állami intézmények saját 

bevételeinek aránya 0,8%-ponttal csökkent, amelyet a fenti adatok is jól mutatnak (1. táblázat). 

A felsőoktatási intézmények gazdálkodási önállóságát a költségvetési korlátok közé szorított 

intézményi autonómia és a folyamatosan változó – s előre ki nem számítható – jogi, finanszírozási 

keretek befolyásolják. Az Ftv. az intézmények számára a költségvetési szervek általános 

szabályozásától eltérő gazdálkodási és vagyongazdálkodási lehetőségeket biztosít. Az intézményi 

döntéshozatal a gazdálkodási kérdésekben szenátusi döntéssel, a gazdasági tanács (GT) 

véleménynyilvánítása, döntés-előkészítése mellett valósul meg. A gazdasági tanácsok betöltik a 

törvényben előírt feladataikat, az intézményi gazdálkodáshoz piaci hatásokat közvetítenek az 

                                                 
8 Egy érdekes személyes élményem, hogy a Vezetői Információs Rendszer intézményi és országos 
megvalósíthatóságával kapcsolatban az Educatio Nonprofit Kft. által rendezett konferencián, kerekasztal 
beszélgetésen hangzott el egy a mai intézményi vezetésben aktív, korábban államtitkári szerepet betöltő 
hozzászólótól, hogy annak idején (2002 és 2004 között) több intézmény bevonásával egy egységes mutatókon alapuló 
információs rendszer, adatbázis létrehozását tervezték, és valósították meg. A rendszer eredményeit, mivel azok a 
meglévő finanszírozási status quo-t teljesen felborították volna, nem hozták nyilvánosságra, és miniszteri szinten 
leállították a rendszer további fejlesztését. 
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irányítás számára, de – döntési jogosultságuk nem lévén – szerepük másodlagos a döntési 

folyamatban. Az Ftv. 2008. év végi módosítása – az állami vagyonról szóló törvénnyel szemben – 

a korábbi szabályozásnál rövidebb átfutási idejű állami ingatlanértékesítési lehetőséget biztosít 

indokolt esetben a felsőoktatási intézmények részére, amely az intézményi fejlesztéseket 

megkönnyítheti. 

 

 Szervezeti felépítés 

A fent említett külső tényezők után egy belső tényezőt veszek górcső alá, méghozzá a 

felsőoktatási intézmények szervezeti felépítését, sajátosságait. Szabó Tibor egy érdekes 

párhuzamot von a felsőoktatási intézmény, mint szervezeti egység és a szocialista vállalat között 

(sajnos vagy nem sajnos), mikor a szervezet sajátosságainak összegyűjtésére vállalkozik (Szabó, 

2009). Kornai János féle szocialista vállalatot vette alapnak, amelyet Kornai a versenyző 

vállalattal hasonlított össze. Az összehasonlítás szempontjait a következők alkották: érdekeltség, 

belépés és kilépés, költségvetési korlát, ár-érzékenység, az ár meghatározása, keresletre vonatkozó 

információ, a termelő-eladó hipotézise, névleges túlkínálat, inputok iránti kereslet. Ezek alapján a 

következő jellemzést készítette az állami felsőoktatási intézményről: 

a. Érdekeltség: cél elsősorban az intézményi dolgozók (professzorok, akadémiai szféra) 

másodsorban a felügyelő államigazgatási szervek elismerése. Legfontosabb kritérium az 

erős belső érdekcsoportok kiszolgálása, kiváltságainak fenntartása, újabbak szerzése. 

b. Belépés és kilépés: A bürokrácia (jogszabályok alapján) dönt a belépésről (új intézmény 

indítása), kilépésről az intézmények közvetlen befolyására. Itt célja a már benn lévő 

intézményeknek az újak belépésének megakadályozása, privilégiumok szerzése, amelyet 

az új belépő nem kaphat meg. A szakmai és/vagy pénzügyi kudarc „konszolidációhoz” 

vezet, azaz az adófizetőkre képesek áthárítani gazdálkodási problémáikat.  

c. Költségvetési korlát: alapvetően puha, a szervezet tervalku keretében kap forrásokat, 

amelyek bővítésére folyamatosan törekszik. A puha költségvetési korlát intézményen 

belül is jellemző. A puha korlátnak köszönhető, hogy az egyes intézmények befolyásos 

vezetőinek, politikai érdekcsoportjainak lobbi tevékenysége megnőtt, és komoly 

befolyással bírhat. 

d. Árérzékenység: a felsőoktatási intézmény árérzékenysége alacsony, amely következik a 

puha költségvetési korlátból is. Ezt erősíti a bonyolult belső önigazgató modell, 
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amelyben a döntések többsége konszenzussal történik a bonyolult belső függőségi 

viszonyoknak alárendelve. 

e. Az ár meghatározása: a bürokrácia (többnyire jogszabályokon keresztül) határozza meg 

az árat. Az államilag finanszírozott képzésekben a határköltség és az ár viszonya 

esetleges. Átlagköltség számítást nem alkalmaznak, illetve csak abban az esetben, ha az 

intézmény bizonytani akarja, hogy a kapott normatíva nem fedezi költségeit. 

f. A keresletre vonatkozó információ: a kereslet az intézmény számára csaknem biztos. 

Ennek oka, hogy a tömegoktatással az intézményi kapacitások nem bővültek arányosan. 

Bár a normatív finanszírozás alkalmas lenne a teljesítmény alapú finanszírozásra, de 

belső intézményi foglalkoztatási rend nem teljesítményalapú. Ezért az intézmények 

igyekeznek a bázisfinanszírozást kialakítani és fenntartani, amellyel függetlenednek a 

kereslet változásaitól. 

g. A termelő-eladó hipotézise: az intézmény számít névleges túlkeresletre. Az eladott 

mennyiség (jelentkező hallgatók száma) kevésbé függ a saját erőfeszítésektől. Igyekszik 

a túlkeresletet fenntartani, amelyet segít az állami felsőoktatás jellegzetes igénybevevői 

nyomására alacsonyan tartott ár.  

h. Névleges túlkínálat: A bürokrácia (jogszabályok) által megszabott áron képez, nem 

szeretne többet eladni (több hallgatót képezni), mint amennyit saját termelési korlátjának 

tekint. Nincs névleges túlkapacitás az államilag támogatott feladatokban.  

i. Inputok iránti kereslet: az állami intézményekben az inputok iránti kereslet természeténél 

fogva nagy, és hajlamos az elszaladásra. A menedzsment és munkavállalók célja az, hogy 

növeljék jövedelmeiket, új állásokat hozzanak létre, beruházzanak, bővítsék a szociális 

létesítmények körét. Ez az intézmény számára nem költségként jelenik meg, hanem 

juttatásként, és így ezeket a költségeket hajlamosak az adófizetőkre áthárítani. 

A jellemzők mellet külön kitér a testületi kormányzás sajátosságaira, mint a vezetői menedzsment 

készségeinek a hiánya, a konfliktusok kerülése az intézményi szervezeten belül, információhiány 

a döntések meghozatalakor, a vezetői felelősség áthárítása bizottságokra, rövidtávú szemlélet, 

amelyet a puha költségvetési korlát erősít, proaktivitás hiánya, képlékeny beszámolási 

kötelezettség, ellenőrzés, felülvizsgálat hiánya, kusza hatalmi struktúra. 

Bár Szabó megállapításai általánosak, és a felsőoktatási rendszerben több féle intézménytípust 

megkülönböztetve nem mindegyikre igazak állításai, mégis nagyjából osztom azon véleményét, 

hogy az állami egyetem tekintélyelvű önigazgató szocialista vállalatra hasonlít leginkább, és a 

fent említett tulajdonságai nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsőoktatás nem alkalmas saját 

magát megreformálni:  



41 
 

„Az egyetemek második forradalma ellen a hazai felsőoktatás kiépített végvári 

erődítményrendszere a jövőben is meg tud akadályozni minden érdembeli változtatást, képes 

meghiúsítani a legjobb szándékú erőfeszítéseket” (Szabó, 2009 152. o.). 

A felsőoktatás, mint szervezet sajátosságait Kováts Gergely egy más csoportosításban összegzi, 

amely részben lefedi, részben kiegészíti Szabó Tibor modelljét.  

2. táblázat: Az egyetemek szervezeti hajlamainak és azok következményeinek 

összefoglalása 

Alapfolyamatok standardizációs nehézsége 

Input és output nem homogenizálható, a „termelési függvény” nem ismert;
A teljesítmény objektíven, mindenki számára egyértelmű módon ne adott, ami állandósuló értelmezési 
versenyt eredményez (kétszintű verseny);
Hosszú visszacsatolási ciklusok;
Képességek standardizációja: a kontrollt a hosszú tudományterületi szocializáció biztosítja;
Az oktatók és kutatók jelentős autonómiával rendelkeznek a munka tartalma, a megoldandó 
problémák megválasztása és az alkalmazott eszközök felett,

Nagyfokú töredezettség: az egyetem mint a szubkultúrák összessége 

Az adminisztráció és az akadémiai szféra kulturális különbsége;
A szakmacsoportok (tudományterületek) eltérő tudásképe, célorientációja, magatartási normái, 
szerveződése;

Célbizonytalanság 

Számos érintett eltérő célokkal
A célok ellentmondásosak, nem összemérhetőek, ezért nehezen rangsorolhatóak;

Döntéshozási folyamatok és az érdekérvényesítő erő megoszlása 
A szervezetben betöltött pozíció és a társadalmi tőkévé konvertálható tudományterületi elismertség 
nehezen átlátható szervezeti hierarchiát, illetve szervezeten belüli státusz-inkonzisztenciákat 
eredményez;
Decentralizált döntéshozás, a döntéshozási folyamatba való alacsony belépési korlátok;
Az alapfolyamatok standardizációs nehézségéből adódóan a vezető tartalmi kontrollja gyenge;
Testületi döntéshozás, választott vezetők

Forrás: (Kováts, 2009 70. o.) 

Kováts szempontjai közül fontos kiemelni, hogy az egyetem, mint „termelő” szervezet 

alapfolyamatai sokkal összetettebbek, szerteágazóbbak, kevésbé standardizálhatóak, mint egy 

klasszikus termelő vállalatnál. Nagyfokú töredezettség jellemzi szervezetét, amely mind a célok 

meghatározásában, mind a döntéshozatalban hátrányt jelentenek. Ez a töredezettség érezhető az 

akadémiai szféra és az adminisztráció között, másrészt az egyes tudományterületek között, 

amelyeket Kováts Becher modellje alapján két dimenzió mentén csoportosít. A tudományterületek 

lehetnek tiszták vagy alkalmazottak, illetve kemények vagy puhák.  

Kemény és tiszta: pl. a tiszta természettudományok, kemény alkalmazott: pl. a műszaki 

tudományok, puha és tiszta: pl. a humán- és szellemtudományok, puha társadalomtudományok, és 
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végül puha és alkalmazott: pl. alkalmazott társadalomtudományok, neveléstudomány stb. Ezen 

tudományágak szervezeteit más-más tényezők jellemzik, mások a tudományterületeken 

szocializált oktatók, kutatók normái. Ezen különbségek természetesen nemcsak az oktatás, hanem 

a kutatás területén is megfigyelhetőek.  

A fenti csoportosításokat kiegészítve magam gondolataival egy összehasonlításra vállalkoztam, 

amely a vállalat, mint egy piaci szereplő és a felsőoktatási intézmény közötti eltéréseket foglalja 

magába elsősorban a magyar viszonyokat figyelembe véve. 

3. táblázat: Szervezeti eltérések a vállalat illetve a felsőoktatási intézmények között 

Vállalat  Felsőoktatási intézmény 
Hierarchia top down Hálózatos szervezet, buttom up 
Meghatározott felelősségi körök, amelyek 
a munkák elvégzéséhez és a 
kompetenciákhoz kapcsolódnak 

Az igazgatásban elválik a feladat, kompetencia 
és felelősség, önkormányzatiság, bizottságok, 
a szakmai és szolgálati felügyelet kettéválik 

Szankcionáló és jutalmazó rendszerek 
Kötött bértábla, merev előrelépési 
szabályrendszer, nincs teljesítményorientált 
előrejutási rendszer 

A szervezet küldetésével való azonosulás 
Azonosulás a tudományos társadalommal, 
azonosulás a szakmával, alacsony azonosulás 
az intézmény egészével 

Azonosulás a vezető személyiségekkel 
A vezetői feladatok és felelősség alacsony 
szintű vállalása 

Standardizált és jól mérhető folyamatok Kevésbé standardizálható alapfolyamatok 
Szabályozott működés, munkafolyamatok Oktatói és kutatói szabadság 
Centralizált struktúra Decentralizált struktúra 
Szervezet minősítése a piac által történik 
mérhető, egzakt indikátorok figyelembe 
vételével 

Szervezet akkreditációja ágazaton belül 
működik, körbeminősítés, puha indikátorok 
figyelembe vételével 

Piaci mechanizmusoknak kitett Politikai mechanizmusoknak kitett 
Költségcsökkentés a cél Saját bevétel növelése a cél 

Forrás: Saját szerkesztés 

A fenti szempontok közül azokat emelem ki, amelyek a korábbi két csoportosításban nem, vagy 

csak közvetve szerepeltek. Mindenekelőtt fontos megemlíteni, hogy a feladatok és felelősségi 

körök a felsőoktatásban nincsenek teljes körűen lehatárolva, a döntéseket sokszor bizottságok 

hozzák, elkenve ezzel a döntések mögött lévő felelősséget. Szankcionáló rendszer szinte alig 

létezik, jutalmazó rendszer elvileg igen, gyakorlatilag az intézmények mai pénzügyi helyzetében 

elenyésző mértékük, ezért a vezetők kezében alig van a motiváláshoz elegendő kellék. Ezt rontja 

tovább az alulról felfelé épülő, önkormányzatiságon alapuló rendszer, amelyben a vezető 

bizonyos értelemben függőségben van beosztottjaitól. Ez a célok és az érdekek közötti folyamatos 

egyensúlyozást jelent minden vezetői szinten. Bizonyos elméletek ezt használják kiinduló 
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pontjukként, és az egyetemet lazán strukturált rendszerként (Weick, 1976), szervezett 

anarchiaként (Cohen et. al. 2005/1972), illetve érdekcsoportok halmazaként (Baldridge, 1971) 

mutatják be. Az oktatói és kutatói szabadság, a tudományterületek közötti heterogenitás 

megnehezíti az egyes folyamatok, tevékenységek mérhetőségét, és azon területeket, ahol ezen 

mutatók mégis megfoghatóak mint pl. az adminisztráció, csak mint szükséges rosszra tekintenek.  

A felsőoktatás további érdekessége az intézmények és képzési programok minősítési rendje. Amíg 

a vállalatokat külső független szervezetek, vagy akár maga a piac a vásárlók döntései alapján 

akkreditálnak, addig a felsőoktatási intézményeket olyan szervezet (Magyar Akkreditációs 

Bizottság), amelynek tagjai túlnyomó részt maguk a felsőoktatásban dolgoznak. Ezért a 

függetlenségük és elfogulatlanságuk erősen megkérdőjelezhető. Az érdekcsoportok kusza 

viszonyait tovább bonyolítja, hogy ma programok, szervezeti egységek akkreditációi olyan 

személyi feltételekhez vannak kötve, amely bizonyos minősítéssel rendelkező oktatókat, kutatókat 

kivételes szerephez juttat a szervezeten belül. Így egy akkreditációs időszakban egy egyetemi 

tanártól bizonyos értelemben egy szak, vagy doktori iskola léte függhet, felborítva ezzel a belső 

függőségi viszonyokat. 

 

 Felsőoktatás: statikus vagy dinamikus? 

A munkaerőpiac és a felsőoktatás kapcsolatának jellemzőit, tulajdonságait keresve nem lehet 

megkerülni azt a kérdést, hogy egy felsőoktatási intézmény ma milyen gyorsan, milyen 

körülmények között tud reagálni a munkaerőpiac elvárásaira. Kiemelem itt az információs 

aszimmetriát, amelyet korábban már említettem, vagyis az alábbiakban hipotetikus esetként 

mutatom be a reakciókat, azok lehetséges átfutási idejét, feltételezve, hogy az intézményhez eljut 

valamilyen igény.  

Adott egy térségben A vállalat és B egyetem. A vállalat bejelenti, hogy egy teljesen új beruházás 

keretében új munkahelyeket hoz létre, amelyet olyan diplomával rendelkező munkavállalóknak 

hirdet meg, amelyik még nem képezi részét a B egyetem képzési palettájának. B egyetem 

reakciója a következő: az intézmény meghozza a döntést, hogy el kíván indítani egy olyan 

képzést, amely megfelelő kvalitású diplomások kibocsátását eredményezi a jövőben, és az 

indításhoz a kellő forrásokat biztosítja. Mindenekelőtt megvizsgálja, hogy szükséges-e teljesen új 

szak alapítása, vagyis az adott területnek megfelelően van-e olyan egyetemi alapképzési szak, 

amely kormányrendeletben meghatározott képzési és kimeneti követelményekkel rendelkezik 

(289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet). Tegyük fel, hogy a szak létezik, nem szükséges az 
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alapítása.9 A könnyebb szemléltetés érdekében élek a fenti egyszerűsítéssel, hiszen amennyiben 

maga a szak egyáltalán nem létezne, annak becslése, hogy mennyi időt venne igénybe a képzési és 

kimeneti követelmények összeállítása és akkreditációja, komoly eltéréseket okozna attól függően, 

hogy milyen politikai, tudománypolitikai és egyéb tényezők gyorsítják, vagy lassítják a 

folyamatot. Az engedélyeztetés folyamatát az alábbi ábra mutatja, amely összeállításakor arra 

törekedtem, hogy a lehető legrövidebb utat mutassam be a döntéstől az első diploma kiadásáig. 

10. ábra: Szakindítási folyamat 

 

Forrás: Saját szerkesztés a jogszabályi feltételek felhasználásával 

1. Alapszakok indításának tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. Feltételezésem 

szerint a szükséges feltételek rendelkezésre állnak, azoknak csak belső intézményi 

átcsoportosítása szükséges. Ellenkező esetben ennek biztosítása, a megfelelő személyek 

felkutatása, megbízása a főállású oktatók alkalmazásának szabályai miatt nehézkesek, pl. 

csak első helyen foglalkoztatott lehet a szakfelelős személye. A feltételek 

                                                 
9 Amennyiben a szak még nem létezne, úgy a 289/2005. (XII. 22.) kormányrendelet 5.§ (2) alapján: „Új alapképzési 
szak 1. számú mellékletbe való felvételére a felsőoktatási intézmények vezetőinek konferenciája által létrehozott 
szakmai bizottságnak - a szakszerkezetre vonatkozó felülvizsgálatot követő - javaslata alapján, a szakmai szervezetek 
és munkaadók, valamint a képzésben érdekelt ágazati minisztériumok véleményének előzetes megkérésével kerülhet 
sor.” Ennek átfutási idejéről nincs információm, de az előkészítések és a rendelet módosítás feltételezéseim szerint 
legalább 1 évet vesznek igénybe. 

Intézményi döntés a 
szakindításról

(0. nap, jan. 1.)

1. A képzési és kimeneti 
követelményeknek 
megfelelő tanterv 

készítése, személyi‐tárgyi 
feltételek biztosítása

(90. nap)

2. Tanterv intézményi 
elfogadtatása (Tanszék, 

Kar Szenátus)

(120. nap)

3. Megküldés a Magyar 
Akkreditációs Bizottságnak 

véleményezésre

(240. nap)

4. Ha  szükséges, az Alapító 
Okirat módosítása (képzési 

terület és kapacitás 
módosítás)

(270. nap)

5. Új szak nyilvántartásba 
vétele az Oktatási 

Hivatalnál (300. nap)

6. Az új szak meghirdetése 
(őszi félévben indul) a 

tanulmányi tájékoztatóban

(350. nap, december 15.)

7. Képzés indul a 
következő év 

szeptemberében

8. Az első végzős hallgatók 
(7. féléves képzést 

feltételezve) megkapják a 
diplomájukat

(6. év elején)
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megteremtésekor abból indultam ki, hogy az intézmények megvan minden tárgyi és 

személyi feltétele ahhoz, hogy az új szakot akkreditáltatni tudja. Ez természetesen a 

legritkább esetben van így, ezért az előkészítés a tervezettnél jóval hosszabb időt is 

elvehet a folyamatból.10 

2. Az intézményi szabályzatoknak és eljárásoknak megfelelően az új szak tantervének belső 

véleményezése és elfogadtatása. Minimálisan tervezett idő: 30 nap. 

3. A belső jóváhagyás után az intézmény az anyagot megküldi a Magyar Felsőoktatási 

Akkreditációs Bizottságnak, amely megvizsgálja, hogy minden feltételnek megfelel-e az 

új tanterv, és pozitív döntés esetén megadja a szakindítási kérelmet.111213 

4. Amennyiben szükséges, az intézménynek kezdeményeznie kell a fenntartónál az Alapító 

Okiratának a módosítását, hogy az új szak képzési területe, illetve a szükséges maximális 

hallgatói létszámbővítés megtörténhessen. (minimális eljárási idő 30 nap)14 

5. Ez követi az új szak nyilvántartásba vétele, illetve a működési engedély módosítása az 

Oktatási Hivatal által. Amennyiben a képzéshez további létszám kapacitás szükséges, az 

eljárást meg kell előznie egy intézményi kapacitásakkreditációs eljárásnak. Feltételezzük, 

hogy kapacitásakkreditáció nem szükséges, csak intézményi belső létszám 

átcsoportosítás. (Így a becsült eljárási idő: kb. 30 nap)15 

6. Ahhoz, hogy az újonnan akkreditált és nyilvántartásba vett szakra hallgatót vehessen fel 

az intézmény, a felvételi eljárásba be kell vonnia az új szakot, azaz a felvétel feltételeit 

meg kell jelentetnie a felvételi tájékoztatóban. Az adatszolgáltatás határidejei a 

vonatkozó jogszabályban találhatóak.16 

7. A meghirdetést követően hallgatókat vesz fel a képzésre az intézmény. 

8. 7 féléves képzést feltételezve az első hallgatók a teljes folyamat elejétől számított 6. év 

elején lépnek a munkaerőpiacra. 

 

A fent vázolt folyamat hossza természetesen több tényezőtől is függ, ezért az akár ennél hosszabb 

időt is igénybe vehet. Ahhoz, hogy egy új képzés ténylegesen integrálódjon az intézmény képzési 

rendszerébe, és a munkáltatói oldal megismerje és elfogadja, jóval hosszabb idő szükséges. Nem 

                                                 
10 (5. számú melléklet a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez) 
 
11 69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságról 
12 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról: 106.§ 2) 
13 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról: 29/E. § 
14 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról: 16. § (1) 
15 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról: 15. § (8) 
16 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól: 3. § 
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hiába mondható el a felsőoktatásról, hogy nagy időállandójú rendszer (Barakonyi, 2009). A 

kiragadott folyamat természetesen egy intézmény életében nem mindennapos folyamat, és a 

legtöbbször a munkaerőpiaci igényeknek való megfelelés kisebb lépésekben, tantervmódosítások, 

újabb szakirányok bevezetése által valósul meg. A bemutatott folyamat emellett egy olyan ideális 

állapotot ír le, mikor minden szükséges erőforrás rendelkezésre áll, és a szükséges engedélyek, 

jóváhagyások elsőre, módosítások nélkül kiadásra kerülnek. Természetesen fel lehetne különböző 

alternatívákat, szcenáriókat írni arra, hogy mi van akkor ha. Saját becslésem szerint ezen 

bizonytalansági tényezők figyelembe vételével legalább 8-10 évet vesz igénybe egy új szak 

bevezetése. 

 

1.2. MUNKAERŐPIACI KÍNÁLAT ELŐREJELZÉSE 

A korábbiakban összefoglaltam a felsőoktatás nemzetközi trendjeit, és a mai magyar felsőoktatás 

azon tényezőit, amelyek elsősorban befolyásolhatják a felsőoktatás kibocsátásnak és a 

munkaerőpiaci kínálatnak az egyensúlyát. Egyértelműen látható, hogy a felsőoktatás rendszere a 

gazdaság és munkaerőpiac igényeire csak igen lassan reagál, ezért legalább 5-10 éves közép és 

hosszú távú prognózisok lennének szükségesek ahhoz, hogy a megfelelő lépéseket a kormányzat, 

esetleg a felsőoktatási intézmény időben meghozhassa. Másrészről a felsőoktatásba jelentkező 

hallgatók számára is legalább 5 éves időtávú előrejelzésekre van szükség, ha figyelembe vesszük 

azt a szempontot, hogy a hallgató a szak választásánál mérlegeli, hogy adott diplomával milyen 

elhelyezkedési esélyei lesznek végzéskor. Mivel döntésüket már korábban meghozzák általában 

még a felvételi jelentkezés határideje előtt, többségük pályaválasztási döntése a középfokú 

tanulmányok elejére, közepére tehető (Tamándl, 2010), ezért átlagosan egy 3,5 éves képzési időt 

figyelembe véve, illetve az azt megelőző 1,5-2 évet, amikor már tudatosan készülnek a felvételire, 

nekik szintén 5-6 évre előre kell látniuk a lehetőségeiket. Természetesen a továbbtanulási 

döntéseknél számtalan további szempont is szerepet játszik: szociális helyzet, intézmény 

presztízse, lakhelytől való távolság, saját preferenciák, érdeklődési kör stb. Ezek mellett úgy 

vélem, hogy az a tendencia erősödik Magyarországon is, amelyet külföldi tanulmányútjaim során 

tapasztaltam Nyugat-Európában, hogy a döntési szempontok között egyre nagyobb súllyal 

szerepel a munkaerőpiaci értéke a jövőben megszerzendő diplomának.  
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1.2.1. MUNKAERŐPIACI ELŐREJELZÉS/TERVEZÉS – NEMZETKÖZI PÉLDÁK 

A munkaerőpiac keresleti oldalának meghatározásakor felmerül elsőként az az ötlet, hogy 

kérdezzük meg a munkaerőpiac szereplőit, hogy hogyan látják, 5-10 év múlva milyen munkaerőre 

lesz szükségük. Munkám során szerencsém volt találkozni több nagyobb és kisebb cég 

vezetőjével, HR vezetőjével, akiknek feltettem a kérdést, hogy meg tudnák-e becsülni jövőbeli 

munkaerő igényüket. A válaszuk igen egyértelműen nem volt. Ezek okai egyrészt, hogy a 

gazdasági és technológiai környezet hosszú távú változását nem ismerik, ezért munkaerő 

igényüket maximum 1 vagy fél évre előre tudják meghatározni. Ilyen jellegű kutatást végzett az 

MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézete 2009-ben, amelyben fél évre előre igyekezték 

megbecsülni a foglalkoztatók munkaerő igényét egy kb. 7000 elemű céges mintafelvétellel 

(Várhalmi et. al., 2009). Ennek részleteire nem kívánok kitérni, hiszen ahogy feljebb is 

említettem, hosszabb távú előrejelzésekre van szükség.  

A kérdéseimre adott másik fajta válasz pedig az volt, főleg a nagyméretű cégek részéről, hogy ez 

üzleti titoknak minősül, ezért nem hajlandóak elárulni. Nyilván ezen esetben tervben voltak olyan 

nagyobb beruházások, amelyek jelentős munkaerő igénnyel bírtak, csak még nem voltak 

publikusak a külvilág számára. Ezzel a problémával többen is szembesültek, akik e téren végeztek 

kutatásokat például Dávid János 2007-ben. 

Kutatásaim során ezért inkább arra kerestem a választ, hogy létezik-e olyan nemzetközi vagy 

hazai példa, megoldás, amely a munkaerőpiaci folyamatok hosszú távú (10-15 éves) 

előrejelzésének problémájára tud választ adni. A nemzetközi példákat módszeresen összegyűjtve 

és rendszerezve tartalmazza Galasi Péter és Varga Júlia: Hallgatói létszám és a munkaerőpiac 

című tanulmánya (Galasi – Varga, 2006), amely alapján, illetve a nemzetközi források 

felhasználásával egy rövid áttekintést állítottam össze a jó gyakorlatok és a felmérések 

nehézségeinek, problémáinak kiemelésével.  

Tervezési, előrejelzési és aktuális munkaerőpiaci tendenciákat elemző munkálatok a fejlett világ 

egyes országaiban nagyjából a hatvanas évek óta folynak (Denison, 1962), (Dekker, de Grip, 

Heijke, 1994), (Bombach, 1965). Céljuk olyan munkaerőpiaci információk előállítása, amelyek 

hozzájárulhatnak az oktatási és képzési kibocsátás, valamint a munkaerőpiaci kereslet 

összehangolásához. 

A munkaerőpiac – szemben néhány más piaccal – számos olyan sajátossággal rendelkezik, amely 

jelentős illeszkedési problémát okozhat, amely sajátosságok többféleképpen fogalmazhatók meg, 

ezek közül az elemzők általában a következőket szokták kiemelni (lásd például: Borghans – de 

Grip, 2000b): 
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 A munkaerőpiac heterogenitása. Ez annyit jelent, hogy az empirikus munkaerőpiacokon 

számos olyan piaci szegmens található, amelyek között a mobilitás csekély vagy éppen 

zérus. 

 A munkaerőpiac rugalmatlansága. Ez a piacnak arra a sajátosságára utal, hogy egyrészt 

az árak elég merevek (downward wage rigidity) – például, mert a bérmeghatározásban a 

jogrendnek és a különféle szintű bértárgyalásoknak nagy a szerepe –, másrészt mind a 

kínálati, mind a keresleti oldalon viszonylag lassú alkalmazkodás figyelhető meg (az 

alkalmazkodás hosszú időt vesz igénybe). 

 A munkaerőpiac információs aszimmetriája, azaz a piac mindkét oldalán nagy az 

információhiány.  

A fenti tulajdonságoknak köszönhetően a munkaerőpiac jellemzője a folyamatos 

egyensúlytalanság. A munkaerő-tervezés és -előrejelzés, illetve a hozzájuk kapcsolódó egyéb – 

elsődlegesen információszolgáltató – tevékenységek az illeszkedési zavarok és következményeik 

mérséklését szolgálják. 

A fentiek következménye továbbá, hogy a felsőfokon képzett munkaerő piacán – mivel a kínálat 

csak többéves késéssel képes reagálni a kereslet növekedésére – elvileg könnyen bekövetkezhet a 

Freeman nyomán pókhálóciklusnak nevezett eseménysorozat (Freeman, 1976), amelyben a 

keresleti görbe eltolódását követően a bérek az egyensúlyi szint fölé emelkednek, nagy tömegeket 

csábítva az egyetemekre. Majd négy-öt év elteltével a hirtelen kínálatnövekedés hatására az 

egyensúlyi szint alá csökkennek, ami visszaveti a beiskolázást. A megint csak négy-öt éves 

késéssel bekövetkező kínálatcsökkenés hatására ismét magasra szöknek a bérek – és ez így tart 

mindaddig, amíg a piac rá nem talál a megnövekedett keresletnek megfelelő, új egyensúlyi 

pontra17 (Kertesi – Köllő, 2006.).  

Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy noha a fenti problémák minden munkaerőpiacon jelen 

vannak, munkaerőpiaci tervezés és előrejelzés nem minden fejlett országban létezik, illetve csak 

egyes elemei találhatók meg. Összefoglalva tehát a fejlett világban sincs olyan általános trend, 

amely alapján állítható volna, hogy az adott rendszer feltétlenül szükséges a gazdaság hatékony 

működéséhez, ezen belül a képzés és a munkaerőpiac összehangolásához, továbbá hogy egyetlen 

hatékony megoldás létezik a probléma kezelésére. Ugyanakkor elég egyértelműnek tűnik, hogy az 

ilyen intézményeknek nemcsak a fenntartása, de esetenként a hiánya is igen költséges lehet, ami 

empirikusan például az ilyen intézményeket nem működtető ország (például Olaszország vagy 

                                                 
17 (A konvergencia szükséges feltétele, hogy a kereslet rugalmasabb legyen a kínálatnál.) Mint a bevezető jellegű 
tankönyvek, például Ehrenberg–Smith (2003. 355– 357. o.) is hangsúlyozzák, pókhálóciklus csak naiv várakozások 
esetén, zárt foglalkozási részpiacon alakul ki, nem szükségszerű következménye az oktatási expanziónak. 
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Spanyolország) magas pályakezdő diplomás munkanélküliségi rátáiban jelenhet meg (Kertesi – 

Köllő, 2006.). 

Az alábbiakban nagyon röviden bemutatom a legfontosabb intézmények működésével, tárgyunk 

szempontjából érdekesebb sajátosságaival, lehetőleg a technikai és ökonometriai részletek 

mellőzésével.18 Munkaerőpiaci előrejelzéseknek és a hozzájuk kapcsolódó információknak 

számos országban már viszonylag hosszabb ideje kialakult intézményrendszere van. Elsősorban 

az Amerikai Egyesült Államokat, az Egyesült Királyságot, Németországot, és Hollandiát emelem 

ki, mint olyan országokat, ahol az előrejelzések és a hozzájuk kapcsolódó információs források 

rendszere leginkább kiépült, továbbá amelyekben ehhez az intézményrendszerhez egyéb elemek is 

kapcsolódnak (például a felsőoktatásból kilépők pályakövetése, intézményi rangsorok). 

A különböző országokban az adott tevékenységek súlypontja más és más. Az előrejelzések eredeti 

tervezési funkciója gyakorlatilag mindenütt megszűnt. A tervezési funkció háttérbe szorulásánál 

természetesen kiemelendő az a tény, hogy a társadalmi prognózisok különösen a távlati 

előrebecslések adatainak és indikátorainak abszolút értékeit másként kell megítélni, mint az 

egzakt tudományokra alapozott számításokét (Tímár, 1997). Ehelyett két funkció tűnik 

hangsúlyosnak: a szakpolitikai (policy) és az információs funkció (Galasi – Varga, 2006.). Az első 

azt jelenti, hogy az előrejelzések a szakpolitikákat alakító szervezetek számára készítenek 

javaslatokat, illetve szolgáltatnak információkat. 

A második esetben az előrejelzések célja, hogy elsősorban a fiatalok (illetve családjaik), valamint 

az oktatási intézmények és a vállalatok számára nyújtsanak támpontot az aktuális, illetve a várható 

munkaerőpiaci helyzet megértéséhez, illetve bizonyos választási lehetőségek munkaerőpiaci 

szempontú értékeléséhez.  

Az egyik legrégebbi előrejelzési rendszer az Amerikai Egyesült Államokban működik. A BLS 

(Bureau of Labor Statistics) tízéves előrejelzéseket végez részben. A BLS előrejelzési eljárása a 

következő elemekből épül fel (Occupational…, 2004): munkaerő-kínálat, aggregált gazdaság, 

végső kereslet, iparági aktivitás, foglalkozási szerkezet előrejelzése. Az előrejelzések 

előállításához szükséges, a gazdasági növekedési kilátásokra vonatkozó becsléseket egy 

makromodellből veszik át, a népességre vonatkozó adatokat a Bureau of Census adatainak 

felhasználásával, a részvételi ráta becslését európai munkaerő-felmérésnek megfelelő ún. Current 

Population Survey szolgáltatja (BLS Handbook, 1997; Forcasting…, 2002; Occupational…, 

2005). A foglalkozási és ágazati előrejelzések révén nyert információkat néhány éve képzési 

                                                 
18 A rendszerek működésével kapcsolatban részletesen foglalkoznak: Boswell – Stiller – Straubhaar 2004, Campos et 
al. 1999, Cseres-Gergely – Koltay 2008) 
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szükségleti információkká alakítják át (Occupational…, 2004), s ezek alapján az adott 

képzettséghez kapcsolódó foglalkoztatási kilátásokról az érdeklődők a BLS weboldalán 

tájékozódhatnak.  

A BLS előrejelzési rendszere az egyik legfejlettebb, azonban készségekre (skill) nem tud 

megfelelőképpen előrejelezni, így képzési és oktatási kérdésekhez nem képes megfelelő 

előrejelzésekkel szolgálni. A BLS készít ugyan felmérést arról, hogy tipikusan milyen végzettség 

szükséges egy foglalkozás betöltéséhez, azonban ennek módszertana nem túlságosan megbízható. 

(Cseres – Kézdi – Koltay, 2008) 

Nagy Britanniában elsődlegesen az IER (Institute for Employment Research, University of 

Warwick) tevékenységét emelem ki, amely tízéves előrejelzéseket készít szektorra, ágazatra, 

foglalkozási csoportra, továbbá nemre és régióra vonatkozóan (Working futures, 2004). A 

gazdasági növekedés és a munkaerő-kereslet becsléséhez a BLS-hez hasonlóan egy makromodellt 

használnak (ez a Cambridge Econometrics dinamikus modellje). Az IER tevékenységében nagy 

súlyt helyez az előrejelzési eredmények publikálására, ezen belül információkat szolgáltat az 

elektronikus pályaválasztási tanácsadás számára (What is effective… idézi Galasi – Varga, 2006). 

Nagy Britanniában az elkészült munkaerőpiaci előrejelzéseket nem használják fel explicit módon 

az oktatás, a szakképzés tervezéséhez. Ugyanakkor az eredmények hasznos inputként szolgálnak a 

regionális önkormányzatok tervezéséhez, szimulációk futtatásához (Dobos, 2008). 

Németországban az IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) a nyolcvanas évek 

közepe óta készít közép- és hosszú távú előrejelzéseket. Mind foglalkozási, mind oktatási 

előrebecslések készülnek. A kínálati oldal meghatározásához a BLS-hez és az IER-hez hasonlóan 

rendszeres statisztikai felvételek adatait használják. A modell regionális (a szövetségi államok 

szintjén) bontásban is készít prognózist, azonban ennek az ágazati részletessége lényegesen 

alacsonyabb, mint az országos prognózisé. A modell érdekessége, hogy lentről-felfele építkezik: 

59 ágazat részletes modellezésére épülnek a makrováltozók előrejelzései. Ennek az eljárásnak 

hatalmas információs igénye van: szektoronként 600 szektor-specifikus és a teljes gazdaságot 

leíró változóra van szükség (Boswell et al., 2004).  

Hollandiában a képzés szempontjából releváns munkaerőpiaci előrejelzéseket a ROA (Research 

Centre for Education and the Labour Market) végzi. A ROA előrejelzései mind a gazdaság 

növekedéséből származó bővülési munkaerő keresletet, mind a munkaerő kiválása okozta pótlási 

munkaerő-keresletet előrejelzik. E kettő összegét vetik össze az előrejelzett munkakínálattal 

minden egyes oktatási csoport esetében, így a munkapiaci egyensúlytalanság hatása explicit 

módon beépül a modellbe. Az előrejelzési folyamat során mind az ex ante, mind az ex post 
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helyettesítési hatásokat figyelembe veszik. A holland modell a bővülési munkaerő-kereslet 

oktatási és foglalkozási csoportokra bontott előrejelzését a CPB Netherlands Bureau for Economic 

Policy Analysis (Centraal Planbureau) iparági munkaerő-kereslet előrejelzéseiből származtatja. A 

CPB Athena modellje, amely egy iparágakra lebontott makroökonometriai modell, szolgáltatja az 

iparági foglalkoztatási adatokat. A pótlási keresletet, amelyet a munkapiacról visszavonulók 

száma határoz meg, nem és korosztály szerinti kohorszokra számolt változási rátákkal jelzik előre. 

A foglalkozási és képzési mátrix elemei nem rögzítettek, változásukat explicite modellezik. A 

munkaerő-kínálatot az oktatási rendszerből kikerülők és az aktívan munkát kereső 

munkanélküliek összegeként jelzik előre. Az oktatási rendszerből kikerülők számát külön modell 

jelzi előre, hogy figyelembe tudják venni a nem szokványos oktatási formákból származó 

kínálatot is. (Cseres – Kézdi – Koltay, 2008) 

A ROA tevékenységének súlypontja az információs funkció. Az előrejelzésből nyert 

információkat – a tudományos elemzések mellett – jelentős mértékben a továbbtanulást, illetve a 

foglalkozásválasztást megkönnyítő kiadványokban publikálják, illetve két weboldalt is 

működtetnek, amelyeken a továbbtanulást és a pályaválasztást befolyásoló munkaerőpiaci 

információk bárki számára rendelkezésre állnak. Ugyanakkor szakpolitikusok számára 

kétévenként publikálnak egy jelentést (The Labour Market by Education and Occupation), amely 

a munkaerőpiac képzési és foglalkozási szerkezetével kapcsolatos legfontosabb információkat 

tartalmazza. 

A fentiekből látható, hogy a fejlettebb világban számos helyen folyik munkaerőpiaci előrejelzés, 

amely egyebek mellett a szakképzettségek és az iskolázottság iránti kereslet feltérképezését, 

valamint az oktatási kibocsátás várható nagyságának és képzési szerkezetének, illetve a kereslet és 

kínálat jövőbeni összhangjának elemzését szolgálja. Az előrejelzés keresleti oldalának 

megalapozásához többnyire valamilyen formalizált makromodellt használnak, amely a várható 

gazdasági növekedést és technológiai változást figyelembe véve a gazdaság szektorális, ágazati, 

majd ezek alapján foglalkozási és képzettségi keresletét jelzi előre. Jellemző azonban, hogy az 

aggregált munkaerő-kereslet és -kínálat előrejelzését szolgáló modellek általában sokkal 

fejlettebbek, mint a foglalkozásokra lebontott előrejelzések módszertana. Ennek oka technikai 

jellegű, a felülről lefelé építkező modellek elterjedtségével magyarázható. A helyzet azért 

szerencsétlen, mert ez utóbbiak a gazdaságpolitika szempontjából legrelevánsabb és a 

nagyközönség számára leginkább használható előrejelzések (Galasi – Varga, 2006). 

A kínálati oldalon egyfelől a rendszeres statisztikai adatgyűjtésekből (népszámlálások, munkaerő-

felmérések), az adminisztratív adatbázisokból (munkanélküli regiszter, oktatásstatisztikai 
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adatbázisok), valamint a többé-kevésbé rendszeres pályakövető vizsgálatokból származó 

információkat találjuk. Az előrejelzési rendszereknek egyre erőteljesebb az információs funkciója. 

Egyes országokban a potenciális felhasználók megtervezhetik karrierjüket (foglalkozási szintű 

információk), illetve iskolai életpályájukat (szakképzettségi és iskolázottsági információk). 

 

1.2.2. MUNKAERŐPIACI ELŐREJELZÉS/TERVEZÉS - HAZAI PÉLDÁK 

A hazai munkaerőpiaci előrejelzések korántsem annyira fejlettek, mint a nyugati országokban. A 

legfrissebb előrejelzések, 2006-2008-ban készültek egy HEFOP 1.2 intézkedés „Az Állami 

Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése” címmel „Szolgáltatásfejlesztés, Stratégiai Tervezés, 

Kutatás” komponensben. Az eredményeket Munkaerőpiaci kutatások címmel publikálták 

(Borbély – Fülöp, 2008). Ezeket a kutatásokat összefoglalva bemutatom, amelyeken keresztül 

látható, főleg a prognózisok készítése óta eltelt néhány év tapasztalata alapján, hogy ezek az 

előrejelzések elég törékenyek és bizonytalanok.  

 

Gazdasági növekedés hosszú távú előrejelzése 

A Foglalkoztatási Hivatal által indított kutatássorozat egy átfogó prognózis elkészítését tűzte ki 

célul, amely kutatássorozat elemei egymásra épülnek. Az Ecostat Gazdaságelemző és 

Informatikai Intézet a gazdasági növekedés és foglalkoztatás kapcsolatának bemutatására, a 

hosszabb távú trendek felvázolására vállalkozott. (Belyó – Ékes, 2008) 

A makrogazdasági aggregátumok, mutatók hosszú távú előrejelzéséhez egy olyan átfogó 

makromodellt állítottak fel, amely ezeket az előrejelzéseket egy konzisztens rendszerbe integrálja, 

és amelynek segítségével különféle gazdaságpolitikai elképzelések hatásait szimulálják. Az 

ECOSTAT erre a célra kialakította az ECO-TREND nevű makrogazdasági modellt, amely 

részben közgazdasági összefüggéseket leíró viselkedési egyenleteket tartalmaz, a makrogazdasági 

konzisztenciát pedig mérlegegyenletek biztosítják (A gazdasági növekedés…, 2006).  

A modell készítésekor Magyarországon még nem álltak rendelkezésre megfelelő hosszúságú 

idősorok a modellben szereplő összes egyenlet paramétereinek ökonometriai becslésére, ezért a 

szükséges paraméterek modellbe állításához jelentős mértékben szakértői becslésre, illetve 

tapasztalatokra hagyatkoztak, amiben a Magyarországéhoz hasonló gazdasági helyzetben lévő 

országok példája fogódzót adott.  

Az ECO-TREND egyik jellegzetessége, hogy paramétereit olyan módszerrel kapták meg, amely 

sztochasztikus egyenletekkel végzett becslések, múltbeli tapasztalatok, valamint szakértői 
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becslések együttes felhasználásán alapul. Ezt az eljárást nevezhetjük kalibrálásnak, és ennek 

megfelelően kalibrált modellnek az így kapott rendszert. A módszer hátránya, hogy nem egzakt 

eljáráson alapul, hiszen becslőfüggvényeink csak paraméterértékek kiindulási alapját 

szolgáltatják. Ebből következően az így kapott modellek csak korlátozottan alkalmasak 

előrejelzésre, hiszen a becsült paraméterek eloszlása ismeretlen, és így például tesztelésük sem 

lehetséges a hagyományos módszerekkel.  

A bizonytalan változóknak köszönhetően több forgatókönyvet készítettek (alap, optimista és 

pesszimista), amelyeket az alábbi feltételek határozták meg: 

1. Külső feltételek. A világgazdasági növekedési üteme, a várható fejlődési pálya mellett az 

általános árszínvonal importált inflációra gyakorolt hatása is érdemben befolyásolja a 

magyarországi gazdasági és társadalmi folyamatokat. 

2. Európai Uniós források felhasználása. Az elkövetkező években jelentős mennyiségű külföldi 

tőke áramlik az országba, növekvő mértékben jutunk uniós pénzekhez. Az így keletkező 

pótlólagos tőkebeáramlás dinamizálja a gazdaságot, átalakítja a struktúrákat. A pályázatok 

lehívásától, csoportosításától függ hosszú távú fejlődésünk. 

3. Fiskális politika. A külső források hatékony felhasználásának feltétele a stabil belső pénzügyi 

egyensúly. Az államháztartás szerkezetének átalakítása szükséges ahhoz, hogy élni tudjunk a 

lehetőségekkel. (Belyó – Ékes, 2008) 

A modell alap forgatókönyve szerint stabil 4 %-os növekedési ütemet – rövidebb átmeneti 

lassulás után – a modellkészítést megelőző évekre is jellemző külső gazdasági feltételek mellett, 

az uniós források hatékony felhasználásával és a fiskális politika kiszámíthatóságával érünk el. Az 

alap forgatókönyv szerint a foglalkoztatottság növekedésével nem számolhatunk az előrejelzés 

évtizedében, 2005 és 2015 között. 

Az alapmodell a 2011-es eurózóna csatlakozással számol, a csatlakozás 270 Ft/eurós árfolyamon 

történik, a hosszú távú kamatok folyamatosan konvergálnak a GMU kamatszintjéhez, a 

maastrichti kamatkritériumot legkésőbb 2009-re teljesítjük.  

Sajnos a modell pesszimista forgatókönyve sokkal inkább közel áll a valósághoz az előrejelzés 

időtávjának feléről visszatekintve. Ebben az alternatív szcenárióban részben a külső körülmények 

romlásával számoltak (lassabb európai növekedés, emelkedő olajárak, mérsékeltebben bővülő 

világkereskedelem), részben pedig azzal, hogy hazai gazdaságpolitika helytelen választ ad ezekre 

a kihívásokra. A világgazdaság helyzetének romlását okozhatja valamilyen nem várt sokk (ez a 

2008-2009-es gazdasági világválság), elhúzódó helyi háborúk, illetve az ezekből fakadó növekvő 

bizonytalanság. A legnagyobb veszélyt mégis az jelenti, ha a meghatározó európai gazdaságok 

strukturális nehézségei állandósulnak, és az érintett kormányok a jövőben sem szánják rá magukat 
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a szükséges reformokra. Ebben az esetben a lazuló fiskális és jövedelempolitika növekvő inflációs 

nyomással és jelentős versenyképesség-romlással fenyeget, ami hosszú távon is növekedési 

veszteséget okozhat. (Belyó – Ékes, 2008) 

A pesszimista forgatókönyv szerint – azaz az államháztartás folytatódó túlköltekezését 

feltételezve – a gazdasági növekedés lassul, miközben az állam keresletélénkítő politikája sem 

vezet a munkaerő-kereslet bővüléséhez 

A modell kísérletet tett a munkaerő kereslet és kínálat előrejelzésére is, amelyet a következő ábra 

mutat: 

11. ábra: Munkaerő kereslet és kínálat előrejelzése 2005 és 2015 között 

 

Forrás: A gazdasági növekedés… 2006. 

Ha összehasonlítjuk az előrejelzett adatokat a KSH oldalán található legfrissebb adatokkal, akkor 

látható, hogy a válság hatására a munkaerő-kereslet, azaz a foglalkoztatottak száma még a 

pesszimista forgatókönyvben foglalt értékeknél is rosszabb képet mutat. 

Az előrejelzéseknek természetesen sohasem az a célja, hogy pontos adatokat szolgáltasson a 

jövővel kapcsolatban, hanem trendeket, tendenciákat jelezzen előre. Sajnos a gazdasági 

struktúraváltásnak köszönhetően nem állnak megfelelően hosszú statisztikai idősorok az 

előrejelzők számára. 
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12. ábra: Foglalkoztatottak száma Magyarországon 2000-2010 

 

Saját szerkesztés: Forrás: KSH: 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_qlf017a.html  letöltés dátuma: 

2011. augusztus 2. 

 

Nemzetközi ágazati létszám előrejelzés 

Az MTA Közgazdaságtudományi Intézete (KTI) a fent említett HEFOP projekt keretében 

készített előrejelzést a magyar gazdaság ágazati létszámstruktúrájáról 2013-ig az OECD-országok 

ágazati idősorai alapján.  

Módszertanuk összeállításakor Révész András 1996-ban az ágazati munkakereslet előrejelzését 

nemzetközi összehasonlításra alapozó módszertanát vették alapul (Cseres – Kézdi – Koltay, 

2008). Révész alapgondolata, hogy a foglalkoztatottsági szerkezet, azaz az egyes ágazatokban, 

iparágakban foglalkoztatottak aránya a gazdasági fejlődés során hasonlóan változik a különböző 

országokban. Ha ez a kapcsolat a gazdasági fejlettség és a foglalkoztatottság között 

számszerűsíthető, úgy a foglalkoztatottság ezen országok múltbéli viselkedéséből előrejelezhető. 

Révész a gazdasági fejlettség mérésére az egy főre jutó GDP-t használta. A számítások során nagy 

nehézséget okozott a különböző országok iparági felbontásainak különbözősége. Mindenesetre ezt 

a feltételezést elfogadva, ki lehet azt a problémát küszöbölni, amelyet a fentiekben már 

említettem, méghozzá, hogy a szükséges statisztikai adatsorok hiányában, becslésekre alapozva 

nehézkes az előrejelzések elkészítése. Az előrejelzés összeállításánál meg kell még említeni, hogy 

nemcsak a visszamenő adatsorok hiányosak, vagy nem megbízhatóak, hanem a más előrejelzési 

inputok is hiányosak, mint például a munkanélküliségi ráta-előrejelzés.  
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A modell (KTI) összeállításakor viszont előrelépést jelentett, hogy figyelembe vettek olyan 

tényezőket, mint az egyes országok közötti heterogenitás, amely lehet megfigyelhető vagy nem-

megfigyelhető, illetve időben változó vagy állandó. A modellbe beépítésre került az országok 

közötti időben állandó heterogenitás, úgynevezett „fix hatásokat” tartalmazó panelmodell19.  

A mintába 26 OECD ország került 55 ágazatának adataival, amelyekben szerepelt az ágazati 

hozzáadott értékre, ágazati foglalkoztatottságra, GDP-re, aktív népességre, illetve az 

össznépességre vonatkozó adat. 

Összefoglalva elmondható a modell eredményei alapján, hogy a gazdasági szektorok 

foglalkoztatottsági arányainak alakulása a fejlett országokban évtizedek óta zajló általános 

tendenciát mutatja: a szolgáltató szektorban várhatóan növekszik a foglalkoztatottak aránya, a 

mezőgazdaságban és az iparban (kivéve az építőipart) pedig valószínűleg csökken a 

foglalkoztatottak aránya 2003 és 2013 között. 

 

Munkaerő keresleti létszám előrejelzés 2015-ig ágazatonként 

A harmadik nagy felmérés, amely a HEFOP kutatáson belül készült, a GKI Gazdaságkutató Zrt. 

közreműködésével készült. Ezen kutatást részletesebben mutatom be, mint a korábbiakat, mivel ez 

tartalmaz regionális bontásokat is, amelyek alapján értékes megállapításokat teszek a dolgozat 

további részeihez kapcsolódóan. Természetesen a megállapítások, mint a korábbiakban is 

kiemeltem csak nagy körültekintéssel vehetőek figyelembe.  

Jelen kutatás feladata (Adler, 2008) az volt, hogy előre jelezze a foglalkoztatási színvonal 

alakulását, illetve a munkaerő-kereslet ágazati szintű prognózisa során olyan tényezőket vegyen 

figyelembe, mint a műszaki-technikai fejlődés. 

Jelen kutatás kiindulási alapjaként az ECOSTAT előrejelzését vették alapul. Az alapváltozat 

átlagosan évi 4% körüli GDP növekedéssel számol, amiből az következik, hogy a gazdasági 

növekedés ütemének továbbra sincs érdemi hatása a foglalkoztatási színvonal hatására. E 

megállapítást alátámasztják a múlt tapasztalatai, nagy valószínűséggel nem a növekedés mértéke, 

hanem annak minősége lehet hatással a foglalkoztatási színvonal alakulására. 

Az ECOSTAT tanulmány főbb megállapításait figyelembe véve a jelen tanulmány szintén abból 

indul ki, hogy a termelékenység jelzett javulása elsősorban a technikai-műszaki haladás és a 

munkaszervezés korszerűsödése kapcsán következik be, s jelentős létszámkiszorító hatása lesz. 

Ezt ellensúlyozhatja, ha külföldi működő tőkeáramlás olyan tevékenységeket telepít be, amelyek 

                                                 
19 Részletes módszertan az MTA KTI (2006) A magyar gazdaság ágazati létszámstruktúrájának előrejelzése 2013-ig 
OECD – országok ágazati létszámadatainak idősorai alapján című tanulmányában található. 
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ma még nem léteznek, vagy jelentősen felfuttat már létezőket. Ebben az esetben elfordulhat, hogy 

egy-egy szakágazatban egyszerre nő a termelékenység és a létszám is. A gazdasági növekedés 

szempontjából legígéretesebb ágazatok nem lesznek szükségképpen növekvő foglalkoztatók is. 

(Munkaerő-keresleti…, 2006) 

Az alkalmazott módszertan két részre bontható. Az első részben a számítások és a mennyiségi 

becslések elvégzéséhez kiinduló mátrixok kialakítására került sor. A KSH adatai alapján ágazati, 

foglalkoztató telephely létszámnagyság kategória szerinti bontásban, illetve ágazati és regionális 

bontásban adták meg a foglalkoztatottsági adatokat a 2005-ös évre vonatkozóan. Ezt követően a 

korábban meghatározott makrogazdasági prognózisok, szakértői vélemények, az Eu 

foglalkoztatással és gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzései és támogatási politikája, belső 

gazdasági gyakorlat és társadalmi viszonyok együttes mérlegelése figyelembe vételével 

kialakították a 2010-es és 2015-os létszámváltozás mennyiségi prognózisait.  

A második részben a foglakoztatást befolyásoló minőségi tényezők előrejelzésének módja került 

megállapításra. Ennek során a műszaki-technikai haladás ütemének, a teljesítmények 

változásának, a tulajdonosi kör módosulásának, a bérek színvonalának, a foglalkoztatók területi 

elhelyezkedésének és a munkavállalók képzettségének foglalkoztatásra gyakorolt hatását 

becsülték meg.  

 

Általános megállapítások 

„A 2005-2015 közötti időszakban a foglalkoztattak száma összességében 5%-kal, évi átlagban 

0,6%-kal emelkedik, ez hozzávetőlegesen 200 ezer fős foglalkoztatás-bővülést jelent. A GDP 

növekedés és a foglalkoztatás bővülés egymáshoz való viszonya nem változik a korábbiakhoz 

képest, tehát a GDP viszonylag jelentős bővülése szerény foglalkoztatás növekedéssel jár együtt, a 

fejlődés intenzív jellegű marad.” (Munkaerő-keresleti…, 2006, 2.o.) 

„A nemzetgazdaság ágazatai közül a tárgyalt időszak egészében a legnagyobb dinamikával a 

könnyűipari és az élelmiszeripari ágazatok veszítik el foglalkoztatottjaikat. Előbbiek a távol-keleti 

konkurenciának esnek áldozatul, utóbbiak az élelmiszer feldolgozás magas minőségi igényeit 

kielégítő folyamatos automatizálásnak. A másik póluson a gazdasági szolgáltatások, az építőipar 

és a szabadidő eltöltésével kapcsolatos szolgáltatások állnak majd igen magas dinamikájú 

foglalkoztatási-képesség bővüléssel.” (Munkaerő-keresleti…, 2006, 2.o.) 

A tanulmányból elsősorban azokat a részeket emeltem ki, amelyek a Közép-dunántúli illetve a 

Nyugat-dunántúli régióra jellemzőek. A tanulmány kiinduló pontjában 2005-ben jellemző, hogy a 

Közép-Dunántúl az iroda- és számítógép, villamosgép, műszer, híradástechnikai gépek 

gyártásában, továbbá az építőiparban és a gazdasági szolgáltatásokban, míg Nyugat-Dunántúl az 
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előbbihez hasonlóan a gép- és műszergyártásban, továbbá a szállítás-hírközlésben és a gazdasági 

szolgáltatásokban mutat jelentősebb szerepet. Az ország összes régiójára jellemzően elmondható, 

hogy a foglalkoztatásban arányait tekintve a kereskedelem foglalja el az első helyet, a 

közigazgatás pedig a másodikat. 

4. táblázat: A foglalkoztatottak számának növekedési üteme ágazatok és régiók szerint 

2005-2015 között, összesen, %-ban 

Megnevezés Ágazatok/régiók 
Közép-
Magyarország

Közép-
Dunántúl

Nyugat-
Dunántúl 

Észak-
Dunántúl 
(Közép- 
és 
Nyugat-
D.) Összesen

Élelmiszer, ital, dohány  -24,15% -25,45% -22,61% -23,82% -23,18%

Ruházati és bőripar -24,72% -24,25% -23,34% -23,64% -22,69%

Textilipar -31,47% -31,53% -27,67% -28,28% -29,71%

Faipar -29,29% -27,02% -24,67% -25,50% -26,28%

Nyomdaipar, könyv és lapkiadás  -16,76% -14,33% -13,86% -14,13% -15,90%

Kohászat, fémfeldolgozás  -23,50% -22,40% -23,83% -22,85% -22,20%
Iroda- és számítógépgyártás, villamosgép-, 
műszergyártás, híradástechnikai eszközök 
gyártása -2,75% 2,54% 2,56% 2,55% 0,92%

Gép- és járműgyártás  -8,00% -0,34% -1,66% -0,99% -2,10%

Építőipar  24,32% 30,52% 27,36% 29,06% 29,75%

Építőanyag-ipar, vegyipar  -17,40% -13,28% -12,70% -13,07% -13,86%

Mező-, erdő-, halgazdaság  -15,31% -13,74% -14,77% -14,21% -13,25%
Kereskedelem, javítás, vendéglátás, 
szálláshely  9,66% 18,12% 16,98% 17,55% 15,47%

Szállítás, raktározás, közlekedés, posta  -9,39% -2,01% -0,13% -0,98% -4,07%

Villamosenergia, gáz, gőz, víz  0,32% 0,98% -1,42% 0,02% -0,04%

Pénzügyi és biztosítási tevékenység  5,80% 11,22% 10,61% 10,90% 8,24%

Ingatlanügyek 3,39% 4,84% 5,09% 4,98% 3,97%

Gazdasági szolgáltatás 35,28% 40,93% 46,22% 43,37% 38,98%

Oktatás  -3,11% -1,88% -4,47% -3,13% -1,08%

Egészségügyi és szociális ellátás  13,98% 11,41% 10,40% 10,90% 12,57%
Szórakoztatás, kultúra, sport és egyéb 
szolgáltatás  20,96% 22,27% 23,47% 22,95% 21,82%

Köz- és általános igazgatás, érdekvédelem  -7,70% -8,95% -10,13% -9,51% -8,76%

Összesen  5,52% 4,11% 3,50% 3,81% 4,99%

Forrás: GKI tanulmányának adataiból saját szerkesztés (Munkaerő-keresleti…, 2006) 

A prognózis megállapítása szerint: 

A régiók foglalkoztatási súlya igen kis mértékben változik 2005-2015 között, a közép-

magyarországi régió foglalkoztatási súlya minimálisan tovább nő, a keleti régiókban egy-egy tized 
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százalékpontnyi emelkedés a nyugatiakban csökkenés következik be, ami gyakorlatilag stagnálást 

jelent. (Adler, 2008) 

A fenti táblázatban azokat az ágazatokat emeltem ki vastagon, amelyekben 2005-ben az adott 

régiók jelentős szereppel bírtak, illetve zöld háttérrel azokat a területeket, amelyekben 2015-re 

jelentős (10 % feletti) foglalkoztatottsági növekedést prognosztizálnak. 

Így a térségben a hangsúlyosabb ágazatok mellett: 

 Iroda- és számítógépgyártás, villamosgép-, műszergyártás, híradástechnikai eszközök 

gyártása; Gép- és járműgyártás; Építőipar; Gazdasági szolgáltatás 

erősödni fog: 

 a kereskedelem, javítás, vendéglátás; a pénzügyi és biztosítási tevékenység; egészségügyi 

és szociális ellátás; szórakoztatás, kultúra, sport és egyéb szolgáltatás. 

A kutatás további általános megállapításai közé tartoznak még, hogy a vizsgált időszakban a 

legnagyobb dinamikával a könnyűipari és az élelmiszer-ipari ágazatok veszítik el 

foglalkoztatottjaikat. Másrészről viszont a gazdasági szolgáltatások, az építőipar és a szabadidő 

eltöltésével kapcsolatos szolgáltatások részéről figyelhető meg egy dinamikus foglalkoztatási 

képesség-bővülés. A feldolgozóipar ágazatai létszámvesztőek lesznek, részben konjunkturális 

okokból, részben a technikai-műszaki fejlődés, illetve e teljesítménykövetelmények 

növekedésének létszámkiszorító hatása miatt (Adler, 2008). 

Természetesen figyelembe véve, hogy az alapul vett makrogazdasági modell alap forgatókönyvét 

használva készültek a becslések, és nem a pesszimista forgatókönyv alapján. Ennek ellenére a 

tendenciák, az irányok megfelelő irányba mutathatnak. 

Összegezve a Magyarországon készült munkaerőpiaci előrejelzésekről elmondható, hogy több 

sebből véreznek. A hiányos, és a gazdasági átalakulás által megváltozott struktúrájú rendelkezésre 

álló adatokból csak bizonytalan extrapoláció készíthető a jövőre vonatkozóan. Ezen trendek 

ágazati és területi bontásai további becslési bizonytalanságokat vetnek fel. A keresleti oldal 

összevetése a kínálati oldallal ezek után még további nehézségeket vet fel, amelyeket a következő 

fejezetekben bontok ki részletesen. 

 

1.2.3. A MUNKAERŐPIACOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

A munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának vizsgálatakor a nemzetközi modellek és a hazai 

szakirodalom áttanulmányozása alapján megpróbáltam egy modellbe leírni azokat a folyamatokat, 

amelyek a munkaerőpiaci egyensúly, ha lehet erről egyáltalán beszélni, létrejöttét befolyásolják. 
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Dolgozatomban elsősorban az adott térség és az ott székhellyel rendelkező felsőoktatási 

intézmények egymásra hatását vizsgálom, ezért a munkaerőpiacon elsősorban a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők helyzetét vettem górcső alá.  

13. ábra: Kereslet és kínálat kapcsolata a munkaerőpiacon  

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Ennek a térségi munkaerőpiacnak a folyamatait és befolyásoló tényezőit foglaltam össze az 

általam szerkesztett fenti ábrában (13. ábra).  

Kereslet:  

 A munkaerőpiac keresletét elsősorban a munkáltatók (gazdasági szféra, állam, 

önfoglalkoztatók) adják. Az, hogy ezen szereplők a munkaerő igényüket hogyan 

változtatják, nagyban függ az adott gazdasági szektorban, illetve ágazatban, szakterületen 

jelenleg alkalmazott technológiák milyenségétől, illetve ennek a technológiának a várható 

fejlődésétől, amely elsősorban csökkenő munkaerő igényt jelent a legtöbb ágazatban, 

viszont a kevesebb munkavállalótól további szakmai ismereteket és egyéb felkészültséget. 

Természetesen a technológiai váltás szorosan összefügg a gazdasági fejlődéssel, az adott 
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ágazat prosperitásával, export illetve import igényes ágazatok esetén az árfolyam 

változásával.  

 A keresletet befolyásolják az adott szektor, ágazat, szakmacsoport demográfiai jellemzői 

is. Hiszen pl. egy olyan szakmában, ahol a foglalkoztatottak demográfiai eloszlása nem 

egyenletes, és a közeljövőben emiatt a kilépők számának emelkedésére lehet számítani 

(nyugdíjbavonulás), ott biztosan megnő a munkaerő-kereslet. 

 Nem lehet említésen kívül hagyni az Európai Uniós források felhasználásának 

sikerességét, amely a gazdasági növekedés egyik fő tényezője lehet. Ezentúl a keresletet 

meghatározó szereppel bír a gazdaság vállalkozási méret és összetétel szerinti szerkezete. 

 Az állam szerepe és az általa folytatott fiskális politika szintén komoly meghatározó 

szerepű. Az ország, mint régió versenyképességét komolyan befolyásoló tényező a 

bérköltségek alakulása, az azokra kirótt adóterhek mértéke, illetve a vállalkozások 

nyereségének megadóztatása, a különböző kedvezményrendszerek biztosítása.  

 Nagy szerepe van ezért a külföldi működő tőke Magyarországra hozatalában az állami 

szabályozásoknak, amelyet további új munkahelyek létrejöttét, új ágazatok megerősödését 

jelenthetik.  

 Az állam továbbá hatással van a nyugdíjrendszerre, amellyel a kilépők számát, illetve az 

időskori nyugdíjban részesülők számát szabályozza. A nyugdíjkorhatár emelésével lassítja 

a kilépők számát a munkaerőpiacról. A munkáltatók foglalkoztatási stratégiáját ezért az 

állam a költséghatékonyságra ható tényezőkkel (járulékok, adók, kedvezmények) 

befolyásolja, amely sok esetben a technológiai beruházások és élőmunka arányát 

szabályozzák. 

 A keresletet továbbá meghatározza a kínálati viszonyokra adott foglalkoztatási, 

alkalmazkodási stratégiájuk (Dávid, 2007). Itt elsősorban a szakmák konvertálhatóságára, 

a munkavállalók foglalkoztathatóságára, és a munkáltatók flexibilitására gondolok. Ezek 

mértéke minél nagyobb, annál kisebb mértékű strukturális munkanélküliséggel kell 

számolni az adott munkaerőpiacon. 

 Az állam szerepét természetesen nemcsak az adó- és jogszabályi környezet területén kell 

kiemelni, hanem mint a legnagyobb foglalkoztató is, hiszen az állami szférában 

foglalkoztatottak a munkaerőpiaci kereslet komoly részét képezik. Az állam, a láthatatlan 

kéz mérete, kiadásai tehát meghatározó mértékűek. 

A fent említett tényezők hatására, illetve a nyugdíjkorhatár elérésével a betöltött munkahelyek 

száma csökken, így a felszabaduló helyekre új belépők, illetve átképzés, továbbképzés után az 

„újra belépők” léphetnek.  
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A térségi vagy regionális munkaerőpiacokat nem kezelhetjük zárt rendszerként, ezért figyelembe 

kell vennünk a környező munkaerőpiacok közötti mobilitást, amely vagy ingázás vagy 

lakhelyváltoztatás által valósul meg.  

Kínálat: 

 A munkaerőpiac kínálati oldalán az oktatási rendszerből kilépők, azaz az új belépők, a 

felnőttképzési rendszerből kilépők, az újra belépők, illetve a munkát kereső 

munkanélküliek helyezkednek el. 

  A kínálatot meghatározzák továbbá a munkavállalók és szakmát választók 

jövedelemszerzési stratégiái, keresleti pozíciói, olyan további szociológiai eszközökkel 

megfogható tényezők, mint a szakmaválasztók élet stratégiái, jövőképei, munkával 

szemben kialakított viszonyai, foglalkoztatási kultúra stb., összefoglalva ezen tényezők 

által létrejövő aktivitási ráta.  

 A munkavállalók mobilitása szintén befolyásoló tényező, hiszen a környező térségek 

munkaerőpiacai különböző feltételei elszívó vagy taszító hatással lehetnek a 

munkavállalókra, attól függően, hogy milyen nagy mobilitási hajlandóságuk. 

 A munkavállalók és szakmát választók döntéseit befolyásolják munkaerőpiacról érkező 

információk, amelyek természetesen aszimmetrikusak, és a múltra esetleg a jelenre, 

ritkábban és kevésbé megbízhatóan a jövőre vonatkozhatnak.  

 A kínálatra ható további tényezőként kell kiemelni az iskolarendszerű képzések és 

felnőttképzések szakmaszerkezetét meghatározó, befolyásoló szakpolitikát és 

szabályozásokat, jogi kereteket.  

 

1.3. SZAKMÁK ÉS FOGLALKOZÁSOK 

A munkaerőpiaci egyensúly létrejöttének egyik alapvető problémájára világított rá Mártonfi 

György egy tanulmányában, amelyben a két oldal a kereslet és kínálat alapvető egységeinek, a 

szakmák és foglalkozások egymásnak nem egyértelmű megfeleltethetőségének problémáját írja le. 

Mártonfi véleményével túlnyomórészt egyetértek: 

„A szakma és a foglalkozás kategóriái már sok évtizeddel ezelőtt is a két alrendszer 

összekapcsolását volt hivatott szolgálni, a gazdaság igényeire való hivatkozás pedig – minthogy 

általános formájában teljes joggal széles támogatást élvez – amolyan örökzöld panaszkodási alap 

és nyomásgyakorló eszköz. De vajon milyen szerepet töltenek, tölthetnek be ezek a kategóriák ma, 

a gazdasági paradigmaváltást követően, az ún. tudásgazdaságban?” (Mártonfi, 2006 215. o.) 
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A tudásalapú jelző arra utal, hogy a gazdaság fő erőforrása a tudás, amelyet immár nem lehet 

szabad jószágként (pl. fejlett technológiai importja, munkaerőpiacról beszerzett „kész” 

szakemberek által) megvásárolni, hanem folyamatosan biztosítani kell, mint régen a termeléshez 

az energiát. Harold Perkin szerint „a tudásalapú társadalom legalább annyira függ a tudás 

konstans fejlődésétől és a tudást birtokló emberek reprodukciójától, mint amennyire az ipari 

társadalom függött a konstans tőkebefektetésektől és a képzett menedzserek reprodukciójától” 

(Perkin, 1984, 45-46. o.). A termelés döntő hányada tudástermelés, nemcsak a széles értelemben 

vett kommunikációs és tudásiparon belül, de egyre inkább a hagyományos ágazatokban is. A 

tudástermelés alatt elsősorban nem az új ismeretek (rendkívül magas költségű) előállítását értem, 

hanem a (rendkívül olcsó és fajlagosan rohamosan olcsóbbodó) tudástranszfer helyi alkalmazását, 

melyek vállalati, termék-és szolgáltatási innovációkban testesülnek meg. Foglalkoztatási 

vonatkozása ennek az, hogy a tudástranszfer csak tanulási tevékenység által működtethető, így a 

versenyképes gazdaság és társadalom tanulékony, nyelveket ismerő munkaerőt feltételez. A 

vállalat ún. tanuló vállalattá alakul (Senge, 1998), amely folyamatos szervezeti adaptációt 

(tanulást) jelent, és előfeltételezi a szervezethez tartozó egyének adaptációját is. A munka és a 

tanulás tevékenysége egyre jobban hasonlít egymásra, sokszor nem különíthető el. Minthogy a 

rendszernek immár immanens központi eleme a folyamatos tanulás, a megszerzett szaktudás 

gyorsan és folyamatosan leértékelődik, a szaktudás bármikor való megszerzésének képessége 

(tanulékonyság) viszont felértékelődik.  

A világ fejlettebb országai már áttértek a tudásgazdaságra, amelynek más természetű a 

munkaerőpiaca. A tudás, a fő hajtóerő itt egyelőre szűk keresztmetszet. A képzetlen és 

képezhetetlen munkaerő iránt oly mértékben visszaesett a kereslet, hogy ez már társadalmi 

problémák forrásaként jelenik meg. Ők nem tényleges munkaerő-tartalék, miközben sok munkára 

– a képzettség szerinti széles spektrumon – nem talál kompetens munkaerőt a gazdaság. A 

gazdaság új, nem kanonizált és nem is kanonizálható igényekkel lép fel az általa alkalmazni 

kívánt munkaerővel szemben. Egyelőre még nem alakultak ki annak a keretei, hogy hogyan is 

lehet megtermelni ezt a munkaerőt, de a keretek formálódnak, a lakosság már észbe kapott, és a 

gazdaság igényeiről is egyre több információ lát napvilágot.  

Ez a változó világ a régi kategóriákkal csak nagyon pontatlanul írható le. A „szakma” és a 

„foglalkozás” kategóriák tartalma megváltozott, jelentőségének súlya a munkaerőpiacon csökkent. 

Korábban a vállaltoknál megjelölték, hogy milyen képzettségű szakembert vesznek fel, ma egy 

álláshirdetésnél „kulcsképességeket” sorolnak, interjúra hívnak, és a megkívánt végzettség csak 
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egyike a követelményeknek, nem is mindig elengedhetetlen.20 A sokat emlegetett 

kulcsképességek nélkül a szakma önmagában nem sokat ér.  

„Az új munkaszervezési koncepció lényege, hogy az üzemekben a vertikálisan egymáshoz kapcsolt 

műveleteket felváltja a koncentrált termelési egységek kialakítása, amelyek be- és kiszállító 

cégekkel veszik körül magukat. A termelési profil ugyan karcsúsodik, de a termelő egység többféle 

funkció ellátására képes. Ezzel leáldozik a napja a szakmákhoz, feladatokhoz kötődő 

specializációnak, és elsősorban azokra a sztár-dolgozókra építenek, akik az egész folyamatot 

átlátják”.(Forgács, 2005 27. o.)  

Ez, még ha nem is van minden esetben így, azért egyre jellemzőbb és bizonyosan egy a 

meghatározóan fontos tényezők közül. Hasonló tendenciát fogalmazott meg Ádám György 1967-

ben már, mikor előre jelezte, hogy a szakképzettség fogalmát át kell értékelnünk, és a változó 

világ igényeinek megfelelően rugalmassá kell tenni a képzést, ahol nemcsak egy, hanem több 

rokonszakmák egész körét kell a tanulóknak elsajátítaniuk. (Ádám, 1967) A szakma egykor egy 

viszonylag kompakt, leírható tudás-, képesség- és tevékenységhalmaz volt, egy képesítés, amely 

annak igazolására szolgált, hogy valaki e tudás-és képességhalmaz birtokosa. Ez informálta a 

majdani munkaadót. Azt ígérte, hogy akár az iskolából kikerülve is majdnem kész szakembert 

kap. 

„A kompakt, leírható tartalom természetesen azzal is jár, hogy maga a kanonizált szakmai 

tartalom fejlődése nem tud lépést tartani a gazdaság és a munkamegosztás gyors változásával. A 

szakmai közösséghez tartozás ugyanakkor a közös érdekvédelem előnyét is kínálja. A szakma 

ezáltal a bürokratikus, korporatív érdekek védelmezőjévé is vált, ami ellen a piaci szereplők úgy 

védekeznek, hogy a szakmai végzettséget adó bizonyítványt egyre kisebb súllyal veszik figyelembe, 

miközben egyéb tényezőket felértékelnek, és a munkaerő kiválasztását nagy alapossággal végzik. 

A posztindusztriális, globális keretek között megjelenő tudásalapú gazdaság a bürokratikus és 

korporatív fékeket igyekszik elkerülni, azok idegen testek e rendszerben.” (Mártonfi, 2006, 221. 

o.)  

A fentiekből is következik, hogy a „foglalkozás” sem működik kielégítően, mint leíró-szabályozó 

terminus. Ez szociológiai felméréseket huzamosabb ideje végző szakemberek számára már 

közhely. Az emberek egyre növekvő – a munkaerőpiacon sikeres! – hányadának nincs a régi 

értelemben vett foglalkozása. A szakmák és foglalkozások jelentős része az információs vagy 

tudásgazdaságban sem szűnik meg, legfeljebb tartalmát tekintve változnak meg. Egyesek persze 

                                                 
20 Egyik külföldi tanulmányutam során tapasztaltam Nagy-Britanniában az University of Manchester Karrier 
Irodájának vezetőjével folytatott beszélgetésünk során, hogy náluk a diplomával adott szakma, szakképesítés 
egyáltalán nem köti meg a munkavállalókat. Néhány kivételtől eltekintve, ahol a szakképzettség (pl. orvos, ügyvéd) 
elengedhetetlen követelmény, gyakorlatilag a megszerzett tanári diplomával és több éves tapasztalattal, rövidebb 
továbbképzés után bárki nyugodtan pályázhat pénzügyi vezetőnek egy másik cégnél, és nem utasítják el. Sőt abszolút 
jellemző tendencia, hogy 3-4 évente a munkavállalók nemcsak munkahelyet, hanem munkakört, munkát is váltanak. 
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megszűnnek: így a nyomdai szedők, a műszaki rajzolók már „ki is haltak”, és más, elsősorban a 

termeléshez kötődő, 20– 30 éve még közepes presztízsű szakmák és foglalkozások is eltűnőben 

vannak. A viszonylag érintetlenül megmaradók (kőműves, autószerelő, tanár, orvos, bolti eladó) 

jó része pedig alacsonyabb státust képes csak biztosítani gazdájának, és a korábbitól eltérő tudást 

és gondolkodásmódot igényel. Mindezzel azt állítom, hogy e két kategória mint univerzális 

szabályozó és leíró eszköze a képzési és foglalkoztatási rendszernek – amely, láthatóan már jó 

ideje nem működött kielégítően – a teljes rendszerekre nem alkalmazható többé (Simonyi, 1997). 

A szakmában, foglalkozásban való gondolkodás azért sem vezet eredményre, mert a 

munkaerőpiac rendkívül tagolt, egyes szegmensei között a mozgás nem jellemző, esetleg alig 

lehetséges. Az a munkaerő, amelyet a gazdaság tradicionális (hagyományos mezőgazdaság, 

háziipar), modern ipari (ipari termelés és szolgáltatások) és posztindusztriális (informatika, 

tudásiparok, tudásintenzív szolgáltatások) szektorai foglalkoztatnak, még átképzés esetén is 

kevéssé tud megfelelni a gazdaság másik szektorában. A foglalkoztatási formák mentén is újból 

tagolódik a gazdaságilag aktív munkaerőtömeg: a bérmunkás-alkalmazotti lét perspektívája egyre 

kevesebbeknek és egyre rövidebb időtávra realitás, az önkéntes és a kényszervállalkozók tömege 

megnőtt, az atipikus munkavállalási formák (részmunka, határozott időre szóló szerződés, 

távmunka, megbízásos tevékenység) terjedőben vannak, amint a több lábon állás is. A 

munkavállalóból sokszor „munkavállalkozó” lesz. (Forgács, 2005)  

Magyarországon az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) definiálja a képzési szakmákat, és a 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR) a foglalkozásokét. Előbbihez 

követelményrendszereket és képzési programokat rendelnek, utóbbi jórészt csak statisztikai leírást 

szolgál. Az OKJ-ben a szakmák mellett mindmáig feltüntetik a „megfelelő” FEOR kódokat is, 

ami jól jelzi, és sajnos továbbra is táplálja azt az illúziót, miszerint a képzési szakmák és a 

foglalkozások ténylegesen egymáshoz rendelhetők, a két rendszer és annak mennyiségi és tartalmi 

igényei harmonizálhatók lennének (Mártonfi, 2006). Ez teljesen figyelmen kívül hagyja a 

dinamikus változáson és az érdekek eredményezte esetlegességen túl azt a tényt, hogy a 

képzéseken részt vevő emberek érdekeik és elképzeléseik szerint döntenek arról, hogy 

szakmájukban vagy más területen kívánnak elhelyezkedni.   
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2. AZ EGYENSÚLY TÉRBELI DIMENZIÓJA, REGIONÁLIS 

KAPCSOLATOK 

A korábbiakban látható volt, hogy léteznek nemzetközi gyakorlatok a munkaerőpiaci kereslet 

előrejelzésére, illetve vannak hazai kezdeményezések, amelyek egy részében regionális bontású 

adatokat is találunk. A következőkben azt vizsgálom, hogy a felsőoktatásnak milyen regionális 

szerepei vannak, hogyan hathat a körülvevő régió, térség munkaerőpiacára, egyáltalán az a 

fogalom, hogy munkaerőpiac egy térségben értelmezhető-e. 

2.1. A REGIONÁLIS FEJLŐDÉS ÉS A FELSŐOKTATÁS KAPCSOLATA  

2.1.1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

Az OECD 2007-ben megjelent tanulmányában a regionális fejlődés és a felsőoktatás kapcsolatát 

vizsgálja (Drivers for…, 2007). Azokat a tényezőket keresi, amelyek befolyásolták, ösztönözték a 

felsőoktatási intézmények regionális szerepvállalását. Többek között ezen tanulmány alapján 

ennek a folyamatnak rövid történeti áttekintését teszem meg.  

A második világháború utáni időszakban az OECD-államok regionális politikája nagy hangsúlyt 

fektetett a nemzetállamok beavatkozására, amit a központi és a periférián fekvő régiók közötti 

egyenlőtlenségek csökkentése érdekében szükségesnek ítélt. Ezt a beavatkozást a „körkörös es 

kumulatív összefüggések” (circular and cumulative causation) (Myrdal, 1957) elvén alapuló 

gazdasági fejlődéselméletek alapján tartották indokoltnak. Ezek vitatták azokat a neoklasszikus 

téziseket, melyek szerint a termelést meghatározó tényezők mobilitása hosszú távon regionális 

konvergenciát eredményezhet. Úgy érveltek, hogy állami beavatkozás nélkül a szabad piac 

működése a gazdagabb központi régiók gazdagodásához és a periférián levő szegény régiók 

további szegényedéséhez vezet (Kaldor, 1970). A közösségi beavatkozás egyrészt pénzügyi 

támogatás formájában történt, mely a perifériákon már működő iparágak dotációját jelentette, 

másrészt arra irányult, hogy vonzóvá tegyék a régiót a munkaerő-felesleg felszívását célzó 

befektetések számára. Történtek intézkedések a régiókban élők életszínvonalának, többek között 

az alapfokú és a középfokú oktatás színvonalának kiegyenlítésére is. 

A felsőoktatás jellemzően kimaradt a nagyszabású regionális politikai beavatkozásokban 

érintettek köréből. Számos olyan európai felsőoktatási intézmény, melynek fejlődését a 

hagyományos iparágak kiszolgálása alakította a XIX. század második felében és a XX. század 

elején, beépült a nemzeti felsőoktatási rendszerekbe. Ez a folyamat gyengítette a helyi 
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kapcsolataikat. A gyakorlatban ugyan ez sokfélekeppen valósult meg, és sok felsőoktatási 

intézmény továbbra is fontos szerepet töltött be a régióban, a felsőoktatást általában nem 

tekintették a háború utáni újraosztó regionális politika eszközének. Európában 1960-as években 

jelenik meg a tömegoktatás és az a felismerés, hogy a felsőoktatás fejlesztésekor nemcsak 

országos, hanem térségi és regionális szempontokat is érdemes figyelembe venni. Ezt olyan érvek 

támasztották alá, mint az egyenlőség, a jólét és az egyenlő esélyek kiegyensúlyozott elterjedése a 

régiók között, illetve hatékonysági érvek, mint képzett munkaerő kínálatának növelése a 

hátrányos helyzetű régiókban. A felsőoktatás földrajzi decentralizációjának legjellemzőbb példáit 

Nagy-Britanniában, Finnországban, Németországban és Spanyolországban találhatjuk (Gellert, 

1993).  

A háború utáni Európában a 70-es években megbomlott az a konszenzus, amely az állami 

beavatkozás szükségessége mellett foglalt állást a központ és a periféria közötti regionális 

egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. Ez a fejlett gazdaságokban felmerülő strukturális 

alkalmazkodási problémákkal és a háború utáni gazdasági rendezés keynesi modelljeinek 

elvetésével volt összefüggésben. A krízisre reagálva a területi és ipari politika hangsúlya a lokális 

fejlesztés felé tolódott, a kis- és középvállalkozások kerültek a gyújtópontjába, és kiemelt 

figyelmet kapott az innovációnak a versenyképességük növelésében betöltött szerepe (Rothwell—

Zegveld, 1982; Birch 1987). A hagyományos regionális politika olyan ágazatokat kívánt vonzani, 

melyek az életciklusuk végéhez közelítő termékeik gyártásának támogatására kerestek alacsony 

munkaköltségű lehetőségeket. Ezzel szemben a lokális fejlesztések politikája az új termékekre és 

az új előállítási folyamatok kis- és középvállalkozásokban való bevezetésére koncentrált. Például 

a 70-es években mind Németországban (NSZK), mind pedig Svédországban figyelembe vették a 

regionális különbségeket a felsőoktatás fejlesztésénél és olyan térségekbe telepítettek új 

intézményeket, amelyekben a leépülő gazdasági ágazatok kedvezőtlen jövőbeli hatásait 

kompenzálni szándékozták. (Rechnitzer, 2009) 

Az 1990-es évek előrehaladtával bővült azoknak a kínálati oldali tényezőknek a köre, melyekről a 

regionális politikai döntéshozók úgy vélték, hogy befolyásolják a gazdasági teljesítményt. A 

tanuló régió fogalom megjelenése annak a mélyreható átalakulásnak a következménye, amelyben 

a hagyományos iparokra épülő gazdaság döntően tudásalapú, tanuló gazdasággá és társadalommá 

formálódik. (Transition…, 1996) Az eredeti „Learning Region” fogalomalkotás elsősorban 

Richard Florida (Florida, 1995), Kevin Morgan (Morgan, 1997) és Philip Cooke (Cooke, 1998) 

munkáihoz köthető. Az általános meghatározás szerint a tanuló régiók a tudás és az ötletek olyan 

tárházai, amelyek egyúttal megfelelő környezetet és infrastruktúrát is biztosítanak a tanuláshoz, 
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illetve az információ és a tudás áramlásához. A tudás előállítói és felhasználói, a vállalkozások 

közti kapcsolatok és hálózatok, illetve a piaci szereplők közötti éles verseny képezi a tanuló 

régiók három meghatározó elemét. (Florida, 1995) Emellett az oktatás és a készségek, illetve a 

munkahelyi tanulás során elsajátított implicit ismeretek váltak szintén a tanuló régió fogalmának 

részévé (Morgan 1997; Malmberg—Maskell, 1997). Ez egybecsengett azzal a kibontakozó 

felismeréssel, hogy az innováció nem szükségképpen lineáris folyamat, és része lehet a gyártók és 

felhasználók közötti szoros interakció, melyet legelőnyösebben szemtől szemben lehet folytatni. 

Ezen túlmenően pedig egyre nyilvánvalóbb a diákok és a diplomások szerepe a tudástranszferben, 

illetve a társadalmi kapcsolatok megalapozásában a kutatók és azon üzleti vállalkozások között, 

melyekben dolgoznak. 

Az 1990-es években a közpolitika azzal a céllal kezdte hivatalosan is magáévá tenni ezt a 

szemléletet, hogy serkentse a különböző helyeken meggyökerező „ipari klaszterek” fejlődését 

(Porter, 1998). Az ipari klaszter fogalmában az a felismerés rejlik, hogy az innováció nem 

elszigetelten, hanem többnyire a kisebb léptékű innovációs rendszer szerves részeként valósul 

meg. A klaszterek ebben az esetben magukban foglalják a felsőoktatási intézmények, 

kutatóintézetek, tudásintenzív üzleti szolgáltatások, transzfer intézmények és fogyasztók stratégiai 

szövetségeit. A klaszterek sikerének feltétele és egyben következménye a tehetséges egyének, 

köztük a diákok és végzettek áramlása, és nyüzsgő, izgalmas helyszínek létrejötte. A klaszterek 

fejlődésében a felsőoktatási intézmények szerepet kaphatnak azáltal, hogy:  

a. tudományos alapú felfedezéseket tesznek és új üzleti vállalkozásokat alakítanak; 

b. közvetlen tanácsadást nyújtanak cégek számára a vezetői kapacitások javítása érdekében; 

c. képzett munkaerőt szolgáltatnak; 

d. használják a rendelkezésre álló szakembereket; 

e. továbbadják a tudást a kínálati lánc mentén az érintett iparágak számára; 

f. tanácsadással szolgálnak az országos és regionális ügynökségeknek a politika és a 

szabályozás kialakításához. 

A klaszteren belül a felsőoktatási intézmények vállalkozói szerepkörrel, a cégek pedig 

tudományos dimenzióval gazdagodnak. A hangsúly az interakció spirális modelljén van, melyben 

a folyamatot, többek között a kutatói kapcsolatok (új tudás létrehozása), az információátadás (a 

meglévő tudás értékesítése) és az embereken (diákokon és munkatársakon) alapuló transzfer, 

illetve a spin-off vállalkozások táplálják. Ebben a modellben a specializált központok és a 

klaszteren belüli diskurzus szolgáltathat közös fókuszt a felsőoktatási intézmények és a 
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vállalkozói közösség számára. Az elköteleződés így mind a felsőoktatási intézmények, mind az 

ipar lényeges üzleti folyamataiba beépül. (Porter, 2003)  

A vállalkozói egyetem elnevezést Henry Etzkowitz (1983) alkalmazta először, azon egyetemek 

leírására, amelyek különböző stratégiákat építettek ki, hogy tudományos képességeikkel 

hozzájáruljanak a regionális fejlesztéshez, és növeljék bevételeiket. A vállalkozói egyetemmé 

válás folyamatát vizsgálta Burton Clark a 90-es évek elején (Clark, 1998). A folyamatot öt 

kevéssé ismert intézmény vizsgálatán keresztül térképezte fel.21 A vállalkozói egyetemmé 

válásnak, azaz az átalakulásnak öt elemét, tényezőjét nevezte meg: 

1. erős, professzionális menedzsment 

2. fejlesztő perifériák kiépítése, 

3. diverzifikált finanszírozás, 

4. stimulált akadémiai hátország, 

5. integrált vállalkozói kultúra. 

Clark megfogalmazásában a vállalkozói egyetem maga keresi az üzleti vállalkozás lehetőségét. 

Olyan alapvető szervezeti változtatásokat tervez, amelyek révén jobban megfelelhet a jövő 

kihívásainak. A vállalkozói egyetem ki akar tűnni társai közül. (Clark 1998). A témakörrel számos 

más kutató is foglalkozott, mint pl. Etzkowitz, Keast, Ryu, Schmoch stb. (Mezei 2008). Ezek a 

megközelítések abból az általánosan elfogadott megállapításból indulnak ki, hogy a globalizáció 

és az internacionalizáció átalakítja a gazdasági és társadalmi változások közvetítőinek szerepét. 

Ebben a helyzetben az egyetemek a regionális gazdasági és társadalmi fejlesztés képében új 

felelősséget kapnak. Ennek hátterében egyrészt az a felsőoktatási expanziót világméretekben 

kísérő gazdasági kényszer áll, amelyet az állam fokozatos kivonulása miatt a közösségi források 

csökkenése és az oktatási piaci pozíciók romlása fémjelez. Az egyetemek ennek hatására ugyanis 

rákényszerülnek, hogy sokkal vállalkozóbban működjenek; eladják kutatási eredményeiket és új, 

tudás-alapú vállalkozásokat hozzanak létre (Mezei 2008) 

Etzkowitz értelmezésében a vállalkozói egyetem egy olyan új akadémiai modell, ami az egyetem 

közhelyszerű elefántcsont-torony felfogásának cáfolataként értelmezhető (Etzkowitz, 2004). 

Etzkowitz szerint maga az akadémiai vállalkozás kétféleképpen interpretálható: egyrészt 

felfogható az oktató és kutató tevékenység kiterjesztéseként, másrészt a hagyományosan ipari 

feladatnak tekintett technológiatranszfer mechanizmusok egyetemi szervezeten belüli 

internalizációjaként. Ez az ún. „tudástőkésítés” (knowledge capitalization) áll az új egyetemi 

                                                 
21 Az öt intézmény a következő: University of Warwick (Anglia); University of Twente (Hollandia); University of 
Strathclyde (Skócia); Chalmers University of Technology (Svédország); és a University of Joensuu (Finnország). 
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misszió középpontjában, ami a korábbiaknál sokkal szorosabban köti az egyetemet a tudás végső 

felhasználóihoz és a saját jogán lépteti őt elő gazdasági szereplővé. (Mezei, 2008) 

Az egyetem középkori tudásmegőrző funkciója az évszázadok során kétszer is átalakult. Az első 

akadémia forradalomnak a 19. század végi időszak tekinthető, mikor az új tudás felfedezése 

akadémiai cél lett. A második akadémiai forradalom során pedig az oktatás és kutatás mellett a 

tudás gazdasági tevékenységgé alakítása is egyetemi funkcióvá vált. (Etzkowitz, 2006) Az 

egyetem Etzkowitz (2004) szerint három lépésben alakul vállalkozóvá; ezek általában egymásra 

épülnek, de ez nem kőbe vésett szabály.  

 A kezdeti szakaszban megjelenik az egyetem saját fejlődéséről való stratégiai gondolkodás 

és kijelöli a fejlesztés prioritásait, aminek hatására megváltozik az egyetem 

finanszírozókkal szembeni tárgyalási pozíciója. (Clark, 1998)  

 Második lépésben az akadémiai intézmény aktív szerepet vállal az egyetemi polgárok 

tevékenységéből származó intellektuális vagyon értékesítésében.  

 A harmadik lépésben pedig az akadémiai intézmény immár proaktív szerepet vállal a 

regionális innovációs környezet teljesítményének javításában – gyakran a kormányzati és 

ipari szereplőkkel együttműködésben, a Triple Helix modell egyik aktoraként. 

Etzkowitz azonban nem állt meg a vállalkozói egyetemi modell kialakításánál, hanem – mintegy 

annak kiterjesztéseként – szerzőtársával komplex innovációs rendszert dolgozott ki, amelynek 

egyik alkotóeleme a vállalkozói egyetem. A vállalkozói egyetemek kialakulási folyamata új 

megvilágításba helyezi az egyetemek gazdasági és társadalmi szerepvállalását is. Ennek 

hátterében Etzkowitz és szerzőtársa három alapfolyamatot azonosítottak ((Etzkowitz-

Leydersdorff, 2000): 

 A tudás gazdasági jelentősége felértékelődött a hagyományos termelési tényezőkkel 

szemben; 

 Az egyetemek – ennek következtében – egyre fontosabb szereplői lettek az innovációs 

rendszereknek; 

 Az állam, a magán (üzleti) és az akadémiai szféra kölcsönösen összefüggő hálózatok 

rendszerét hozta létre, amelyben egyik szereplő sem képes domináns szerepet betölteni. 

A vállalkozói egyetem modelljével közel egy időben, de nem az USA-ban, hanem Európában 

született egy másik modell a felsőoktatás érintő problémákra, kihívásokra: az ún. regionális 

elkötelezettségű egyetem (regionally engaged university) modellje (Goddard, 1997). A regionális 

elkötelezettségű egyetem modellje hasznosítja annak a hatalmas átalakulásnak a tanulságait, ami 

Nyugat-Európában az 1970-es évek közepén zajlott le. Ez a kapitalista fejlődés azon fokozatait 
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mutatja be, ahogy a tömegtermelésen alapuló, keynesiánus, makroökonómia vezérelt, egységes 

jóléti rendszerben végbemegy a széleskörű gazdasági és politikai dereguláció és megjelennek a 

decentralizált gazdaságirányítási formák. Ezek a változások hatással voltak a gazdaságfejlesztési 

stratégiákra és a területi kormányzásra egyaránt, különös tekintettel azokra a folyamatokra, 

amelyek összefüggésben vannak a globalizáció és lokalizáció ikerfolyamatai által életre hívott 

regionális gazdasági sikerrel. (Goddard-ot idézi Mezei 2008) 

A második világháború utáni időszakban és főleg a 70-es évek után a nemzeti kormányzat 

csökkenő szabályozási kapacitása mellett, a gazdasági tevékenységet szabályozó intézmények is 

regionalizálódnak. Regionális szinten egy sor köztes szervezet jelenik meg, amelyek beépülnek az 

adott lokáció (köz)intézményeibe (kereskedelmi kamarák, kormányzati ügynökségek, K+F 

laboratóriumok, oktatási intézmények beleértve az egyetemeket is). Ezek a folyamatok a 

regionális kormányzás erősödéséhez és a regionális politika gyökeres átalakulásához vezettek. 

Alapvetően egy széles körű konzultációra épülő, alulról építkező, regionális fejlesztési 

megközelítés alakult ki. A korábbi politikákkal ellentétben a külső növekedési források kisebb 

jelentőséget kapnak, nagyobb a hangsúly az endogén növekedésen, felértékelődik a tudás és az 

innováció, új növekedési paradigmaként a Tanuló Régió kerül a stratégia középpontjába, az új 

megközelítés pedig hangsúlyozza a szociális érzékenység, a fenntarthatóság és az egységes 

fellépés fontosságát (Stone-t idézi Mezei, 2008). 

Goddard és Chatterton szerint a regionális elkötelezettségű egyetem modelljében az egyetemek 

legfontosabb hozzájárulása a regionális fejlesztéshez abban nyilvánul meg, hogy képesek 

regionális szinten összeilleszteni a folyamatokat. Az egyetem és a régió kölcsönhatásának 

modelljében (14. ábra) ezt két virtuális kör és a köztük lévő dinamikus interfész kapcsolat 

reprezentálja. Az egyetemen belül termékeny, szinergikus kapcsolat alakul ki a három alapfunkció 

között, a régióban pedig nyilvánvaló, egymást erősítő kapcsolat van az innováció, a társadalom és 

a rendelkezésre álló tudásállomány között. Ha az interfész kapcsolat a két kör között hatékonyan 

működik (megfelelő menedzsment mechanizmust dolgoznak ki a működtetésére), akkor mindkét 

kör erősítheti a másikat, amiből az egyetem és a régió egyaránt profitálhat. (Goddard-Chatterton, 

2003) 
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14. ábra: A felsőoktatási intézmény és a régió érintkezési felületének zárt modellje 

 

Forrás: Goddard-Chatterton 2003, 25. o. 

Az egyetemeknek szintén fontos szerepük van a nemzeti politikák regionális szinten történő 

integrálásában is, mivel alapvetően nemzeti rendszerben működnek. Az ágazati politikák erősen 

behatárolják az egyetemek regionális szerepvállalásának lehetőségeit. Mivel az ágazati politikák 

biztosítják a felsőoktatási intézmények erőforrásainak jelentős részét, segíthetik az egyetemeket 

abban, hogy erős regionális szereplőkké váljanak. Másrészt az egyetemek nemzeti politikákat 

integráló szerepe úgy is értelmezhető, hogy a több forrásból származó támogatások 

összegyűjtésével az intézmények növelni tudják regionális kapacitásaikat is. Szélesebb 

szemszögből, nemzetközi dimenziók tekintetében is fontos szerepe lehet az egyetemek integráló 

funkciójának. Azzal ugyanis, hogy az egyetem képes külső befektetőket vonzani, egyben képes 

befolyásolni a nemzeti kormány beruházási politikáját is. Külső beruházások megnyerése egyben 

pótlólagos állami beruházásokat is hozhat az adott településnek/ térségnek, amelyek akár 

jelentősebbek is lehetnek, mint a külföldi tőkebefektetések, és együtt hatékonyabban járulhatnak 

hozzá a gazdasági fejlődéshez. (Arbo-Benneworth-ot idézi Mezei, 2008) 

A felsőoktatási intézmény és a régió közötti kapcsolatra végül a globális verseny jelenléte 

gyakorol még hatást. A felsőoktatási intézményeknek növekvő igénye, hogy oktatási és kutatási 

szolgáltatásaikat világszerte értékesítsék, és biztosítsák azt a támogató infrastruktúrát, mely a 

legjobb kutatókat, tanárokat és tudományos vezetőket vonzza és megtartja. A régióknak 

ugyanakkor vonzóvá kell válniuk a tudásalapú helyi befektetések számára is, támogatniuk kell 
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azokat a helyi cégeket, melyek a globális színpadon kívánnak működni, és a közösségben tartani, 

illetve bevonni a legkreatívabb embereket. (Mezei, 2008) 

15. ábra: Az egyetem, mint a nemzeti politikák regionális integrátora 

 

Forrás: Goddard 2008, 11.o. 

A regionális fejlődés és a felsőoktatás összefüggéseit vizsgálva (Rechnitzer, 2009) megállapítható, 

hogy az államok területi szerkezete, s ebben a centralizáció és decentralizáció mértéke 

egyértelműen meghatározza a felsőoktatás regionális szerkezetét. A fővárosok túlsúlya csökkent, 

főleg azon országokban, ahol a decentralizációs folyamatok nagyobb súlyt kaptak. Másrészről az 

oktatás és a kutatás a felsőoktatás meghatározó alapfunkciója, amelynek jelentős regionális 

hatásai vannak, melyek kimutathatóak az egyes térségek fejlettségében és megújulási 

képességében. Ezért az intézményhálózat fejlesztésénél fontos szempontot jelent az adott térség 

regionális adottsága, lehetőségei és szükségletei. Harmadrészt a felsőoktatás regionális hatását 

akkor tudja hatékonyan kifejteni, ha az intézményi struktúra rugalmas, és a technológiai, 

társadalmi és gazdasági innovációk fogadására alkalmas.  

 

2.1.2. AZ EGYETEMEK REGIONÁLIS FUNKCIÓI 

Az egyetemek hozzájárulását a régiójuk regionális fejlődéséhez, regionális hatásait több féleképp 

vizsgálhatjuk. Az egyik megközelítés szerint (Thanki, 1999) úgy tekinthetünk a felsőoktatási 

intézményre a régióban, mint gazdasági egysége; mint tudásgyárra, mint a humán tőke 

formálójára, illetve mint intézményi hálózati szereplőre (Thanki, 1999). Az első kettő közvetlen 
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gazdasági hozzájárulást jelent a régió fejlődéséhez, míg az utóbbi kettő magába foglal nem 

gazdasági szocio-kulturális tényezőket.  

a. A gazdasági szereplőként, egységként vett szerepük magába foglalja az egyetemet, mint 

munkáltatót, mint bérek és fizetések kifizetőjét, mint helyi szereplők áruinak és 

szolgáltatásainak vásárlóját, és mint vonzóerőt, amely a hallgatókat a régióba vonzza, 

növelve ezzel a vásárlóerőt (Florax and Folmer, 1989; Armstrong et al., 1997).  

b. A második szerep magába foglalja az egyetemen létrehozott tudás áruba bocsátását 

szellemi szerzői jogok, technológia transzfer és tudományos parkok, spin-off cégek által 

(Charles et al., 1995).  

c. A harmadik szerep az egyetemet, mint a hallgatók odavonzóját, oktatóját és 

megtartóját jellemzi, amely által a hallgatókat átformálja tudással rendelkező 

diplomásokká a régió vállalatai számára. (Boucher, Conway, Van der Meer, 2003) 

d. A negyedik szerep az egyetem a formális és nem formális részvételére vonatkozik, mint 

intézményi szereplő az oktatásban, innovációban és kormányzásban 

összekapcsolódva és hálózatban együttműködve más regionális szereplőkkel 

(Goddard et al., 1994). 

David Charles szerint az egyetem társadalmi felelősségének figyelembevételével kiegészített, 

hagyományosan elfogadott egyetemi szerepkörök (Charles 2003): 

a. Az egyetem tehetségvonzó és -generáló intézmény; 

b. Az új technológiák mellett a tudást is „szállítja” a gazdaság és társadalom felé; 

c. Hálózatok kialakításával a formális- és a nem formális tudásállomány fejlesztése; 

d. A tanulást különböző szinteken támogatja: life long learning, life wide learning; 

e. A helyi kormányzattal együtt alakítja ki a tanuló régió stratégiáit; 

f. Meghatározó tényezője a régió társadalmi és kulturális fejlődésének; 

g. Részt vesz a fenntartható regionális fejlődési utak meghatározásában. 

A felsőoktatási intézmény térségi/helyi hatásainak egyszerűsített modellje szintén összefoglalja a 

felsőoktatás és a régió közötti hatásokat (Rechnitzer – Hardi, 2003). Míg az első két előbb említett 

definíció rendszerezi, csoportosítja a különböző hatásokat, addig az alábbi modell alapján 2003-

ban a szerzők kísérletet tettek egy konkrét felsőoktatási intézmény, a Széchenyi István Egyetem 

által generált rövid és hosszú távú regionális multiplikátor számszerűsítésére. A modell az 

egyetemet olyan intézményként ábrázolja, amely környezetéből inputokat kap, és azokat 

outputokká alakítja. Az egyetem működésének inputjai a háztartásoktól, kormányzattól és a városi 

vonzáskörzet üzleti szereplőitől függenek. 
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16. ábra: A felsőoktatás térségi/helyi hatásainak egyszerűsített modellje 

 

Forrás: Rechnitzer-Hardi, 2003 63.o. 

Visszacsatolásként az egyetem munkabért fizet az oktatóknak és adminisztratív alkalmazottaknak, 

felszereléseket, szolgáltatásokat vásárol, beruház, stb. Minél inkább hasonlít az egyetem 

működése egy export-orientált szektoréra, annál nagyobb lesz a helyi gazdaságra gyakorolt hatás. 

A visszacsatolások három területet érintenek. Az első érintett terület a helyi háztartások. Az 

egyetem növeli a direkt jövedelmeket és a helyi foglalkoztatottságot épp úgy, mint a másodlagos 

fogyasztásból származó jövedelmeket és foglalkoztatottságot. Másodszor, érintettek a város 

vonzáskörzetébe tartozó helyi önkormányzatok, amelyek számára a fellendülő helyi üzleti élet és 

a bővülő foglalkoztatás magasabb adóalapot és nagyobb állami bevételeket (normatívákat) 

eredményez. Harmadszor, az egyetem ösztönözheti a helyi üzleti életet, változásokhoz vezethet 

az üzlet volumenében és a vállalkozói vagyon értékében, ugyanakkor az is elképzelhető, hogy az 

adott keresleti szinten az egyetem a helyi szolgáltatások versenytársává válik (pl. étkezés, 

szórakozás), sőt akár ki is szoríthatja őket a piacról. Az egyetem tevékenységének outputjait a 

szellemi tőke képzésében, tudásgenerálásban és a vonzerő kialakításában foglalhatjuk össze. A 

szellemi tőke általános szintjének emelkedésével párhuzamosan nő a térségben a munkavégzés 

hatékonysága, mivel a munkaerő képzettsége befolyásolja az alkalmazott technológiát, így 

indirekt módon felértékel minden munkafolyamatot, emellett befolyásolhatja az üzleti szféra 

telephely-választási döntéseit is. A második output a tudás felhalmozásához kapcsolódik. Az 

egyetem térségben való jelenléte a helyi cégek és szolgáltatások versenyképességét növelő 

tudásanyag létrehozásában mutatkozik meg, ami egyetem-ipar kapcsolatok révén tevődik át a 
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gazdasági életbe. Végül az egyetem gazdasági hatásai között szerepel a térség arculatának, 

vonzerejének javítása. Ebben az esetben az egyetem nem kézzel fogható terméket hoz létre, mint 

a képzett munkaerő, vagy a formalizált tudás, hanem pozitív externáliákat, ami egyének, cégek, 

társadalmi és kulturális események vonzását szolgálja. (Mezei, 2008) 

 

2.1.3. A FELSŐOKTATÁS ÉS A RÉGIÓK KAPCSOLATA EURÓPÁBAN 

A felsőoktatás és a regionalitás, a regionális fejlesztés kapcsolatát mutatja be az Európai Unió 4. 

keretprogram szocio-gazdasági programjának támogatásával megvalósult kutatás 1998 és 2000 

között (Universities…, 2001). A tanulmány hét európai ország 14 régiójának vizsgálatát foglalja 

magába, és az egyes régiók és felsőoktatási intézményeik kapcsolatainak elemzése alapján egy 

intézményi tipológiát állít fel. A 14 régió: Észak-kelet Anglia és London Nagy-Britanniában, 

Shannon és Dublin Írországban, Észak Kaelia és Helsinki Finnországban, Overijssel (Twente) és 

Észak Hollandia (Amszterdam) Hollandiában, Rühr és Aachen (Észak-Rajna Wesztfália) 

Németországban, Andalucia és Madrid Spanyolországban, Kréta és Athén Görögországban. A 

felmérés azt vizsgálja, hogy tudják a helyi intézményi hálózatok az egyetemeket beágyazni a 

régióba, hogy elősegítsék a tanulási környezetet, skill-eket fejlesszenek és a szociális kohézió 

illetve a versenyképesség számára erőforrásul szolgálhassanak. (Universities…, 2001) 

A kutatás egyik célja, hogy azonosítsa azon egymásra ható szerkezeti, intézményi és társadalmi 

tényezőket, amelyek az egyetemek részvételét a saját régiójuk fejlődésében alakítják. Az 

UNIREG kutatásban felismert legfőbb tényezők a következőek: a regionalizáció kiterjedése a 

nemzeti felsőoktatási rendszerben, a régió típusa a központi és perifériás hovatartozás 

tekintetében, a regionális identitás karaktere, a regionális hálózatok megléte és típusa, a régióban 

található egyetemek típusa és szintje. (Universities…, 2001) 

A projekt módszertana három alapvető elemet kombinált: 

 Nemzeti szintű összefüggések vizsgálata – az hogy az intézmények mennyire vannak 

bevonva a regionális folyamatokba, főleg maguk az egyetemek, az elsősorban nemzeti 

szinten van szabályozva 

 Regionális szintű esettanulmányok vizsgálata – amely szinten a vizsgált interakciók 

megfigyelhetőek 

 Néhány kiválasztott kutatási téma összehasonlító vizsgálata 
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A regionális szerepvállalás típusai 

A regionális szerepvállalás típusainak kialakításához a tanulmány a következő tényezőket vette 

figyelembe. A vizsgált régiók identitása, és hogy ennek milyen befolyása lehet az egyetem 

elkötelezettségének növelésére a régióban. A központi régiókra jellemző, hogy legtöbbjük az 

adott ország fővárosa, a nemzeti kormány székhelye, és a legerősebb gazdasági régiója az 

országnak (London, Dublin, Madrid). Ezen régióban a felsőoktatási intézményekre jellemző, hogy 

erősebb a nemzeti és globális fókuszuk, mint a helyi, ezért az informális, személyes kapcsolatok 

nagyobb szerepet játszanak a regionális elkötelezettségben. Míg a perifériában lévő régiókban a 

formális, intézményesült kapcsolatok vannak túlsúlyban. (Universities…, 2001) Fontos 

megállapítása a tanulmánynak, hogy azon régiókban, amelyek régi ipari hagyományokkal 

rendelkeznek, a régi intézményi rendszerek és berögződött folyamatok megnehezítik az 

egyetemek részvételét a tudás hálózatban. Példa erre a Rühr régió, ahol a régi helyi politikai 

hálózat, a nagyarányú ipar és a konzervatív lobbierő dominálja a regionális döntéshozatalt. 

(Universities…, 2001) A régió mérete szintén befolyásoló tényező. A kisebb nem központi 

régiókban az egyetemek szerepe meghatározóbb, gyakran egyedüli tudásbázisként működnek, 

mivel hiányoznak olyan intézmények, amelyek hasonló szolgáltatást nyújtanak, pl. állami kutató 

laboratóriumok, társadalomtudományi kutatóközpontok és K+F tevékenységgel rendelkező 

vállalati központok. (Universities…, 2001) Az intézmények száma és képzési fókusza szintén 

befolyásolja a regionális részvételét az intézményeknek. Azon intézmények, amelyek aránylag 

kevés versenytárssal és széles képzési fókusszal rendelkeznek, nagyobb közvetlen hatással vannak 

a régió fejlődésére, mint azok, amelyek a központi régiókban kisebb fókusszal rendelkeznek, és 

több versenytárssal küzdenek meg. Ahhoz, hogy az utóbbiak meghatározzák a régió fejlődését, 

választaniuk kell, hogy erőforrásaikat ezen irányba tereljék, vagy más területen maradjanak 

versenyben. (Universities…, 2001) A tanulmány továbbá megkülönböztet két típusát az 

egyetemeknek. A tömegoktatás megjelenése, azaz kb. 1960 előtt létrejött régebbi, tradicionális 

egyetemeket illetve azt követően létrejött újabb egyetemeket. A tradicionális és régebbi 

egyetemek kevésbé vesznek részt a regionális fejlesztésben, mint az újabb műszaki jellegű 

intézmények. 

A fenti szempontok alapján a tanulmány négy kategóriába sorolja a vizsgált felsőoktatási 

intézményeket (Boucher, Conway, Van der Meer, 2003).  

 Egyedüli (single player) intézmények a periféria régiókban 

 Nagyszámú intézményi versenytárssal rendelkező periféria régiók egyetemei 

(multiplayer) 
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 Központi régiók tradicionális egyetemei 

 Központi régiók új típusú, műszaki orientáltságú egyetemei 

Egyedüli (single player) intézmények a periféria régiókban 

Az egyetemek ebben a kategóriában a tudás előállításában és gazdasági hatásuk tekintetében a 

régiójukban nagy szereplőknek számítanak, habár nemzeti viszonylatban nem mindig számítanak 

nagy intézménynek. Relatív méretük alapján potenciális szereplői és alakítói a regionális 

döntéshozatalnak. Gyakran helyi, regionális kezdeményezéseknek is köszönhető létrejöttük. A 

tanulmányba bevont intézmények közül ide tartozik: University of Twente, University of 

Limerick, University of Joensuu és University of Aachen. (Boucher, Conway, Van der Meer, 

2003) 

Nagy számú intézményi versenytárssal rendelkező periféria régiók egyetemei (multiplayer) 

Ehhez a kategóriához tartozó egyetemek/intézmények gyakran nagyobb adminisztratív régióban 

találhatóak, és nem feltétlen egyetemként működnek. Ezek között a felsőoktatási intézmények 

között gyakran van különbség státuszukat, specializációjukat és fókuszukat illetően. Annak a 

módja, hogy mennyire vesznek részt a regionális fejlődésben, nem mutat olyan koherens 

rendszert, mint az előbbi csoportban. Ezen régiók egyetemei a tudás szolgáltatás és regionális 

fejlődési irányok formálásának képességének tekintetében nem rendelkeznek olyan tisztán 

lehatárolt pozícióval. Ezen régiók közé tartozik: Észak-kelet Britannia, Rühr régió, Kréta. 

(Boucher, Conway, Van der Meer, 2003) 

Központi régiók tradicionális egyetemei 

Ezen kategória egyetemei az országuk központi régióiban találhatóak, melyek közül több a 

nemzeti kormány székhelye és központi gazdasági régióként funkcionál (London, Madrid, Dublin, 

Amszterdam, Helsinki, Athén). Ezen intézmények a legnagyobb presztízzsel rendelkező, 

legrégebbi, legjobban ellátott és legnemzetközibb fókuszú intézmények az országban. Itt a 

legkevésbé látható regionális részvételük, elkötelezettségük, mert ez sokkal inkább informális, 

személyes szinteken valósul meg. (Boucher, Conway, Van der Meer, 2003) 

Központi régiók új típusú, műszaki orientáltságú egyetemei 

Ezen intézmények szintén az ország központi, vagy ahhoz közeli területein találhatóak, de sokkal 

inkább jellemző rájuk a műszaki karakter és gyakorlati orientáltság. Sokat közülük kezdetben 

helyi vagy regionális alapokra épült, és gyakran hátrányos helyzetű körzetekben alapították. 

Újabban többen közülük stratégiailag arra használták ezen elhelyezkedésüket, hogy eladják 

magukat azon szereplőként, mint akik regionálisan ezért jobban elkötelezettek, és hogy részt 
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vállaljanak a szubregionális és helyi helyreállító, regeneráló tervekben. Néhányan kiemelik 

szerepüket, mint kulturális központok a szubregionális és helyi közösségek számára. Ide tartozik 

pl. London Guidhall University, University of East London, Dublin City University. (Boucher, 

Conway, Van der Meer, 2003) 

A csoportosítás értelmezése Magyarországon 

Az UNIREG jelentést áttanulmányozva felmerült bennem a kérdés, hogy a Magyarországon 

működő felsőoktatási intézmények, valyon mely kategóriákba sorolhatóak, ha egyáltalán 

besorolhatóak, vagy a magyar viszonyoknak megfelelő kategóriarendszer szükséges. Az összes 

intézmény kategorizálására nem vállalkozom, mivel teljeskörű empirikus adatokkal nem 

rendelkezem, de a felsőoktatás témáját kutatóként, és a felsőoktatásban dolgozóként megkísérlek 

néhány jellemző összegyűjtésére, amelyek a későbbiekben tudományos vita alapját, vagy 

kutatásaim folytatásának kiinduló hipotéziseit képezhetik.  

Természetesen a centrum-periféria tengely Magyarországon értelmezhető, sőt talán sok 

bizonyítást nem igényel a vidék-főváros ellentétjének bemutatása. Mindenesetre elmondható, 

hogy a felsőoktatásban Budapest elszívó ereje jelentős a vidékkel szemben, ezért azon 

településeken, ahol található egyetem vagy főiskola, az ő jelenlétük adhat segítséget az értelmiség 

elvándorlásának megfékezésére. A hatások között biztosan különbség van a fejlettebb nyugati és 

kevésbé fejlett keleti és északi régiók között.  

Az intézmények közötti verseny az intézmények nagy száma miatt, és mind térben, mind 

méretben relatív kis felsőoktatási piac miatt mindenképp élénknek nevezhető. Az intézmények 

regionális metszetben vizsgált versenyhelyzetéről (a vidék-főváros hatás figyelembe vétele 

nélkül) az általam vizsgált észak-dunántúli térség kivételével elmondható, hogy a periféria 

régiókban egy-egy nagy egyetem található, amely mellett versenytársként működik néhány kisebb 

főiskola. Ezen intézmények regionális elkötelezettsége feltételezésem szerint magasabb, mint a 

Budapesten található intézményeké, amelyek inkább országos hatókörrel rendelkeznek, és néhány 

vidéki példát leszámítva inkább jellemző rájuk a nemzetközi szinten való megjelenés igénye. Az 

észak-dunántúli térségben viszont három, közel azonos egyetem és néhány kisebb főiskola van 

jelen, amelyek képzési területeik között több esetben van átfedés. Közöttük, de főleg a három 

egyetem közötti verseny egy szeletét mutatom be az elkövetkező fejezetekben. 
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2.1.4. A FELSŐOKTATÁS TERVEZÉSÉNEK TERÜLETI DIMENZIÓI 

MAGYARORSZÁGON 

A felsőoktatás és a helyi gazdaság, a régió szerepét két irányból lehet megvizsgálni. Egyrészről a 

bottom-up megközelítéssel, mikor az egyetem és régiója közvetlen kapcsolatát vizsgálom, 

másfelől pedig a top-down megközelítéssel, mikor arra keressem a választ, hogy a különböző fent 

említett politikák, fejlesztési tervek, elképzelések milyen szinten és hogyan határozzák meg a 

felsőoktatás és a régiók kapcsolatát, hogy meghatározó szerepet játszik-e a területfejlesztési 

politikában a felsőoktatás tervezése. A kevésbé centralizált államokban a felsőoktatást érintő 

szabályozások regionális, tartományi szinten kerülnek szabályozásra, amely természetesen 

figyelembe veszi a regionális igényeket, fejlesztéseket. Ma Magyarországon erről sajnos nem 

beszélhetünk. A felsőoktatási törvényt áttanulmányozva, sajnos kevés utalást találtam a 

felsőoktatás és a régiók közötti kapcsolatokra. 

Egyrészt a célok között megjelenik a regionális dimenzió: 

2. § (1) E törvény célja továbbá 

a) a magyar felsőoktatásnak az Európai Felsőoktatási Térségbe, valamint az Európai Kutatási 

Térségbe történő beilleszkedéséhez szükséges keretfeltételek megteremtése, regionális 

dimenziójának erősítése, 

Talán az egyetlen tényleges utalás a helyi együttműködésre a 27. §-ban található: 

27.§ (4) A szenátus - az intézményfejlesztési tervvel összhangban - fogadja el a kutatási-

fejlesztési-innovációs stratégiát. A kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiát meg kell küldeni a 

regionális fejlesztési tanács részére, hogy figyelembe lehessen venni a régió társadalmi, 

gazdasági fejlesztését szolgáló középtávú program elkészítésénél és végrehajtásánál. 

A másik lényeges terület a felsőoktatásba bekerülő hallgatók felvételi eljárás rendje. Itt az 

alapképzési szakoknál egyáltalán nem jelennek meg regionális szempontok, csak a 

mesterszakoknál, de ott sem egyértelműen: 

54. § (1) Az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben az államilag támogatott hallgatói 

helyeket a felvételi jelentkezések rangsora és a jelentkezési lapokon felállított intézményi 

rangsorok alapján kell elosztani. Az adott felsőoktatási intézmény az alapító okiratában 

meghatározott maximális hallgatói létszám mértékéig annyi államilag támogatott hallgatót 

fogadhat, ahány felvételi kérelem teljesítése az adott felsőoktatási intézményre jut. 
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(2) A mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben és a doktori képzésben a felsőoktatási 

intézmény bírálja el és rangsorolja a felvételi kérelmeket. A miniszter - pályázati eljárás alapján - 

határozza meg, hogy e körben hány államilag támogatott hallgatói hellyel rendelkezik a 

felsőoktatási intézmény. A miniszter 

a. az intézmény működési engedélyében meghatározott maximális hallgatói létszám 

figyelembevételével a képzési kapacitáson belül az alapképzési és mesterképzési képzési 

ciklusban tervezett hallgatói létszámmegoszlásnak, 

b. a képzési területen országosan és az adott intézményben indított mesterszakok arányának, 

c. a várható jelentkezők társadalmi, szociális helyzetének, regionális elhelyezkedésének, 

d. az intézményi pályakövetési rendszer alapján várható elhelyezkedési előrejelzésnek, 

e. az intézményen belül a mesterszakról az intézményi doktori iskolába történő továbblépés 

lehetőségének, 

f. az a)-e) pontokban meghatározottakra tekintettel kialakított, a felsőoktatási intézmények és 

munkaadók képviselőiből álló - általa felkért - szakértői bizottság véleményének értékelése 

alapján dönt. 

Ezek alapján elmondható, hogy a hallgatói létszámok regionális vagy intézményi arányainak, 

összetételének alakításában az állam csak közvetve vesz részt, szinte semmilyen területi elosztási 

tényező nem érvényesít. Az így kialakult helyzetben a Budapest – vidék közötti szakadék egyre 

inkább tágul, hiszen a felvételi döntéseket a felvételizők motivációi határozzák meg, amelyben 

nagy szerepet játszik a főváros vonzó hatása.  Mivel a finanszírozás szintén normatív alapú, 

vagyis annak mondható, ahogy azt korábban kifejtettem, ezért itt sem érvényesül semmilyen 

területi szempont. 

Területfejlesztési koncepciók a közelmúltban 

A felsőoktatás és a régiók kapcsolatát természetesen fentről nézve a területfejlesztési koncepciók 

is meghatározzák. Erre egy példát hozok, a területfejlesztési koncepció alakulásának teljes 

áttekintését mellőzve. Ez az un. Pólus-program sajnos szintén nem hozott áttörést. 

Az ún. Póluselmélet, mint növekedési elmélet  a korlátozott települési koncentrációt mint az 

agglomerálódási folyamatot – a növekedési források egy részének átirányításával – lecsapoló, más 

oldalról mint a hátrányos helyzetű térségek fejlesztését szolgáló intézményt tekinti. Az elmélet 

kezdeti formájában François Perroux (1972) nevéhez fűződik, aki a dinamikus gazdasági 

ágazatokat, azok növekedési pólusokba való tömörülését, innovációs potenciáljukat a 

nemzetgazdasági fejlődés motorjának fogta fel. Ezen elmélet szerint az ágazati polarizáció a 
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gazdaságban egyúttal regionális polarizációhoz is vezet, azaz a dinamikus ágazatokat tömörítő 

központok, nagyvárosok lényegében területi növekedési csomópontként funkcionálnak. (Filep 

2009.) 

A magyar régiók 2007–2013 között jelentős összegű támogatásokat nyerhetnek el az Európai 

Unió Strukturális Alapjaitól, amennyiben az elmaradott régiók fejlesztési programjai összhangban 

állnak az EU regionális politikájának irányelveivel. A 2006 őszén véglegesített, az EU 2007–13 

közötti regionális támogatásairól szóló dokumentum három iránymutatást tartalmaz: 

1. Európa és régiói vonzóbbá tétele a beruházások és a munka szempontjából.  

2. A növekedést szolgáló tudás és innováció fejlesztése.  

3. Több és jobb munkahely (Lengyel 2007). 

Az ÚMFT Gazdaságfejlesztési Operatív Programja szerint a fejlesztéspolitikai támogatások 

odaítélésekor szem előtt kell tartani, hogy a szükséges kutatási kapacitás megteremtése érdekében 

a kutatásoknak, kutatási együttműködéseknek a szakpolitika (stratégiai dokumentuma) által 

meghatározott, Magyarország számára perspektivikus, nagy potenciált rejtő területekre (pl. info - 

kommunikáció, biotechnológia, élettudományok, nanotechnológia, anyagtudományok, környezeti 

technológiák és megújuló energiaforrások), teljes vertikumot felölelő kitörési pontokra érdemes 

koncentrálniuk. A megfelelő, koncentrált méret elérése ugyanakkor nem kizárólag a kutatási 

témák és források tekintetében fontos. A kisebb szereplők közti együttműködések ösztönzésén túl 

erre szolgál az Országgyűlés az Országos Területfejlesztési Koncepcióról (OTK) szóló 97/2005. 

(XII. 25.) határozatában kijelölt, területileg koncentrált fejlesztési pólusok (Budapest, Győr, Pécs, 

Szeged, Debrecen, Miskolc, illetve a Székesfehérvár-Veszprém tengely) kialakítása, melyek 

fontos szerepet játszanak az innovációs tér szervezésében. Bár a pólus program nem valósult meg, 

az elképzelés az volt, hogy a különböző fejlesztési forrásokat ezen pólusoknak kiemelten juttatják 

el, elsősorban az uniós forrásokat illetően. A Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján kutakodva 

a következő kiemelt ágazatokat találtam22: 

 Közúti Járműipari akcióterv 

 Logisztikai akcióterv 

 Gyógyszeripari és biotechnológiai akcióterv 

 Infokommunikációs Technológiák akcióterv 

                                                 
22 http://www.ngm.gov.hu/bemutatkozunk/akciotervek letöltés dátuma: 2010. szeptember 5. (a dokumentumot még 
2009-ben publikálták) Jól lehet, a 2010-es kormányváltást követően az érintett minisztériumok többsége már nem 
létezik, azok összevonásra, átalakításra kerültek. 
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Ezek többé-kevésbé lefedik a Pólus-programban foglalt irányokat, viszont nincsenek területhez 

kötve, tehát általános országos szintű fejlesztési irányok. „Az akciótervek sikeres végrehajtásában 

az érintett tárcák - tudás és humánerőforrás alapú és technológia-intenzív ágazatokról lévén szó: 

OKM, EüM, PM, SZMM, MeH EKK - koordináltan együttműködnek.” tartalmazza az akcióterv 

leírása, de ennél konkrétabb utalást sajnos nem találtam a tényleges együttműködésre.  

Bár véleményem szerint egy egységes fejlesztési programnak magába kellene foglalnia az összes 

ágazatot, így a felsőoktatást is, és a forrásokat ezek alapján, összehangolva kellene eljuttatni 

(mind uniós, mind a hazai forrásokat illetően). Ez persze egy elrugaszkodott gondolatnak tűnhet 

ma, amikor a felsőoktatás területén az intézmények között élet-halál harc folyik a túlélésért. A 

felsőoktatás működési rendszerének (forráselosztás, felvételi rendszer stb.) lényeges átalakítása 

komoly politikai következményekkel jár, amelyet eddig egy politikai erő sem vállalt. 

 
 

2.2. AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉG FELSŐOKTATÁSI 

INTÉZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 

2.2.1. TERÜLETI LEHATÁROLÁS, A VIZSGÁLT INTÉZMÉNYEK KIVÁLASZTÁSA 

Dolgozatomban elsősorban az Észak-Dunántúl térségével foglalkozom, amely két statisztikai 

régiót foglal magába, a Nyugat-dunántúli régiót, illetve a Közép-dunántúli régiót. Választásom 

azért ezen térségre esett, mert korábban vizsgálva a Széchenyi István Egyetem tulajdonságait, 

térbeli folyamatait, azt a következtetést vontam le, hogy az intézmény hatása nagyjából a Balaton 

vonalától északra fejti ki legnagyobb hatását. Továbbá a térség felsőoktatási környezete azért is 

figyelemre méltó, mert az itt székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmények eloszlása 

különbözik más régiókétól, térségekétől. Ameddig Budapestet nem számítva elmondható, hogy az 

egyes térségekben egy esetleg kettő nagyobb, domináns intézmény, elsősorban egyetem működik 

néhány kisebb főiskolával egyetemben, addig itt három szinte azonos méretű, képzési területeit 

tekintve részben hasonló, részben teljesen egyedi profilú meghatározó egyetem, a Nyugat-

Magyarországi Egyetem, a Pannon Egyetem és a Széchenyi István Egyetem található. A térség 

intézményeinek elhelyezkedését és viszonylagos méretét mutatja a hallgatói létszámadatok 

alapján a következő ábra. 

  



84 
 

17. Hallgatói létszámadatok az Észak-Dunántúlon 2010/2011 tanév őszi félévében 

 

Forrás: Educatio Nonprofit Kft.; KSH T-STAR 

A régió felsőoktatási intézményeivel korábban többen foglalkoztak: (Rechnitzer-Hardi, 2003), 

(Rechnitzer-Smahó, 2005). Ezek ismeretében, kiegészítve azokat egy más megközelítésben 

vizsgálom az intézményeket. A térség és a felsőoktatás közötti kapcsolatot keresve az 

intézmények hallgatói adatait veszem alapul, illetve az eddig megjelent országos Diplomás 

Pályakövető Rendszer adatait, amelyeket az intézményi online felmérésekből összesítettek. A 

képzési struktúra vizsgálatakor a képzési területi szintű felbontást választottam, amely 

megkönnyíti egyrészt a folyamatok áttekinthetőségét, és talán az az agregáltsági szint, amely jól 

átlátható, és mégis megfelelően részletes. Ez a kompromisszum két okból is szükséges. Egyrészt a 

nagy számú egyetemi alap- és mesterképzési szakok miatt a szak szintű bontás átláthatatlanul 

nagy adathalmazt eredményezne, másfelől pedig az idősoros adatoknál a korábbi főiskolai, 

egyetemi szakok a mai szakokkal nem lennének teljesen kompatibilisek, s képzési terület szintjén 

viszont egyazon kategóriákba sorolhatóak.  

 

2.2.2.  LEGFONTOSABB INTÉZMÉNYI FELVÉTELI ADATOK 

Az észak-dunántúli térség felsőoktatási intézményeinek bemutatásakor elsősorban azon 

intézményekre koncentrálok, amelyek székhelye az adott térségben található. Ezek közül három 

egyetemet: a Széchenyi István Egyetemet, a Pannon Egyetemet és a Nyugat-magyarországi 

Egyetemet, illetve három főiskolát: a Dunaújvárosi Főiskolát, a Kodolányi János Főiskolát és a 
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Modern Üzleti Tudományok Főiskoláját vizsgálom. Korábban készültek már regionális 

vizsgálatok a felsőoktatás területén, pl. a Nyugat-dunántúli Régióban (Rechnitzer, 2007), viszont 

a Balaton vonalától északra elterülő, két statisztikai-tervezési régiót magába foglaló térséget, és 

annak felsőoktatását nem vizsgálták. Az említett intézmények hálózatát és egymáshoz való 

viszonyukat elsősorban a jelentkező és felvett hallgatók szempontjából elemzem, illetve a nyújtott 

képzések (képzési területi bontásban) oldaláról. Ez a szempont megfelel a fent említett négy 

szerep közül a harmadiknak, amely a felsőoktatás hozzájárulását a regionális fejlődéshez leírja 

(Boucher, Conway, Van der Meer, 2003). A vizsgálatokhoz szükséges adatokat a felvételi 

eljárásokat központilag, országos szinten bonyolító Educatio Nonprofit Kft szolgáltatta.23 Az 

adatbázis tartalmazta a fent említett intézményekbe felvett hallgatók felvételi adatait (képzés, 

képzési terület, tagozat, finanszírozási forma, pontszám), illetve az első három helyen megjelölt 

felvételi helyét 2004 és 2010 között az összes felvételi eljárást figyelembe véve (általános, pót-, 

keresztféléves felvételi eljárás). Az adatsorok továbbá tartalmaztak területi információkat, mind a 

képzés helyszínét, települését illetően, mind pedig a felvételiző hallgatók lakhelyét illetően. A 

település szintű adatoknál viszont csak a városok adatait jelölték meg, sajnos a kisebb települések 

adatainál a kis létszámú jelentkezések miatt a személyiségi jogok védelme érdekében nem 

szolgáltattak adatot. Az Észak-dunántúli térségben székhellyel rendelkező felsőoktatási 

intézményekbe felvett hallgatók adatait tartalmazza a következő ábra (18. ábra), illetve az azt 

követő táblázat települések szerinti bontásban (5. táblázat). 

18. ábra: A térségbe felvételt nyert hallgatók száma intézményenként 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

                                                 
23 Ezúton is köszönetem szeretném kifejezni az Educatio Nonprofit Kft.-nek, illetve munkatársának Szép Lillának, aki 
segített az adatbázis összeállításában és lekérdezésében.  
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5. táblázat: A térségben székhellyel rendelkező intézmények térségen belüli képzési 

helyeinek felvett hallgatói 2004 és 2010 között 

Intézmények/városok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Összesen 

Széchenyi István Egyetem 4 928 4 667 3 958 3 141 3 004 3 302 3 883 26 883

Győr 4 928 4 667 3 958 3 141 3 004 3 302 3 861 26 861

Esztergom 22 22

Pannon Egyetem 3 690 3 899 3 227 2 856 3 133 3 450 3 626 23 881

Veszprém 3 371 3 629 2 954 2 155 2 207 2 391 2 599 19 306

Keszthely 319 270 273 367 459 581 618 2 887

Nagykanizsa 161 211 243 201 816

Székesfehérvár 109 151 142 133 535

Pápa 53 97 84 75 309

Szombathely 11 8 9 28

Nyugat-magyarországi Egyetem 6 728 6 090 5 328 4 045 4 210 4 515 4 911 35 827

Szombathely 2 370 1 987 1 612 1 309 1 293 1 467 1 555 11 593

Sopron 2 109 1 979 1 690 1 047 1 140 1 232 1 534 10 731

Győr 1 661 1 630 1 466 1 237 1 363 1 449 1 297 10 103

Székesfehérvár 315 291 276 247 250 183 239 1 801

Mosonmagyaróvár 273 203 284 173 145 152 217 1 447

Pápa 32 19 32 25 108

Zalaegerszeg 36 36

Szentgotthárd 8 8
Modern Üzleti Tudományok 
Főiskolája 885 656 611 277 287 229 252 3 197

Tatabánya 885 656 611 277 287 229 252 3 197

Kodolányi János Főiskola 3 196 2 500 1 704 745 688 447 341 9 621

Székesfehérvár 3 196 2 500 1 704 745 688 447 341 9 621

Dunaújvárosi Főiskola 1 782 1 484 1 658 1 556 1 389 1 394 1 459 10 722

Dunaújváros 1 782 1 484 1 658 1 556 1 389 1 394 1 459 10 722

Összesen 21 209 19 296 16 486 12 620 12 711 13 337 14 472 110 131

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

Az 5. táblázatban jól látható a korábbi integrációs folyamatok hatása. Mind a Nyugat-

magyarországi Egyetem, mind pedig a Pannon Egyetem több városban folytat különböző 

képzéseket. Bár a Berzsenyi Dániel Főiskola csak 2007-től része a Nyugat-magyarországi 

Egyetemnek, az adatbázisban mégis úgy tüntettem fel, hogy a korábbi adatokat összevontam a két 

intézménynél a jobb áttekinthetőség érdekében. Mindenesetre megállapítható, hogy a térség 

felsőoktatása területileg erősen szétforgácsolt, rengeteg kisebb településen is folyik kis létszámú 

képzés, amely felveti a kérdést, hogy gazdaságosan tudnak-e ezek a képzések működni. Az adatok 

alapján továbbá megfigyelhető 2007-ben a felvételi számokban egy mélypont, amely után az 

egyetemeken mérsékelt emelkedés, a főiskolákon csökkenés ill. stagnálás következett. A 
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Kodolányi Főiskola és a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája esetén ez a csökkenés csak a 

térségi adatokra jellemző, hiszen ha megnézzük a térségen kívüli felvételi számait, akkor azt 

láthatjuk, hogy azok emelkedő tendenciát mutatnak. Sőt képzéseik súlypontja áttevődik 

Budapestre. Bár nehéz egyértelműen állítani, de úgy vélem, hogy túlélésükben nagy szerepet 

játszik az a stratégia, amely a Budapest, mint város vonzását használja ki.  

A térség képzési helyeit vizsgálva megállapítható, hogy az említett 2007-es, 2008-as mélypontot 

követően Győr városába került felvételre a legtöbb hallgató, az adott időszakban mintegy 37.000 

fő. Ezt követi Veszprém, Székesfehérvár, Szombathely, Sopron és Dunaújváros, amelyek közül a 

legnagyobb vesztes Székesfehérvár, ahol 2009-től már 1.000 hallgatónál kevesebbet vettek fel 

évente. Ennek a ténynek hosszú távon biztosan komoly következményei lehetnek, hiszen bár 

Székesfehérvárnak komoly gazdasági megtartó ereje lehet, a csökkentő hallgató létszám miatt 

nem a hallgatók megtartása, hanem haza- illetve odavonzása lesz komoly feladat. Ugyanez igaz 

Tatabányára. Az adatok továbbá arra utalnak, hogy Keszthelynek jót tett az integráció, hiszen több 

olyan képzés is megjelent a városban, amely addig csak a veszprémi székhelyen került 

meghirdetésre. Az intézményi adatoknál amint feljebb látható, csak azon felvételi adatokat 

veszem figyelembe, amelyek a térségben megvalósuló képzésekhez kapcsolódnak. Így pl. a 

Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának és a Kodolányi János Főiskolának az egyre 

jelentősebb térségen kívüli képzési helyeken folyó képzéseit nem vettem figyelembe. 

19. ábra: A térségbe felvett hallgatók száma városonkénti megoszlásban (2004-2010) 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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A hatodik táblázat tartalmazza azon intézmények képzési helyeit, amelyek a későbbi kimutatások 

összeállításaiba nem kerültek bele. 

6. táblázat: A térségben székhellyel rendelkező intézmények térségen kívüli képzési 

helyeinek felvett hallgatói 2004 és 2010 között 

Intézmények 2007 2008 2009 2010 Összesen 

Pannon Egyetem 33 33 

Kiskunfélegyháza 33 33 

Nyugat-magyarországi Egyetem 98 80 178 

Budapest 98 80 178 

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája 338 249 242 401 1 230 

Budapest 338 249 195 401 1 183 

Székelyudvarhely 47 47 

Kodolányi János Főiskola 1 596 1 644 2 009 1 805 7 054 

Budapest 1 540 1 558 1 895 1 726 6 719 

Orosháza 56 86 114 79 335 

Összesen 2 032 1 893 2 251 2 319 8 495 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

A térség képzési kínálatának képzési területenkénti összetételét a 20. alábbi ábra tartalmazza.  

20. ábra: Az Észak-dunántúli térségbe felvett hallgatók képzési terület szerinti 

összetétele 2004 és 2010 között 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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Az ábra alapján megállapítható, hogy az időszak legnagyobb vesztese a gazdaságtudományok, a 

bölcsészettudományi képzési területek, de csökkent az informatika, a társadalomtudományi 

képzési terület is. Egyértelmű növekedést mutatott a műszaki, a pedagógusképzés képzési terület 

illetve a felsőfokú szakképzések. A térség számára kiemelten fontos a műszaki, informatikai és 

gazdasági képzésekben részt vevők számának emelése, mivel Budapest után a második 

legnagyobb gazdasági potenciállal rendelkezik, főleg a fejlődő járműgyártás és a hozzá 

kapcsolódó beszállítói rendszerek által (AUDI, SUZUKI, GM stb.) 

2.2.3.  TERÜLETI MOZGÁSOK A FELVÉTELI ADATOK ALAPJÁN 

A felvételt nyert hallgatókat öt csoportba soroltam abból a szempontból, hogy a felvételkor 

állandó lakhelyük hol volt található. A 2004-es évből egyáltalán nem kaptam adatokat, a 2005-ös 

évben pedig a legkisebb területi egység, amelyről adatot szolgáltatott az Educatio, az a megyei 

szint. Ezért a diagramokon a megyei adatokat csillaggal jelöltem 2005-ben, mivel azok a városra 

vonatkozó adatokat is tartalmazzák. Míg a diagramokon a 2005-ös év adatit is meg tudtam 

jeleníteni, addig a térképeken csak a 2006. évtől szerepelnek adatok. Az öt csoport, kategória, 

amelybe a felvett hallgatókat soroltam, a következő: 

 Felvett városon belül: abba a városba nyert felvételt, ahol állandó lakcímmel rendelkezett 

 Felvett megyén belül: azon hallgatók, akik olyan városba kerültek felvételre, amely a 

megyéjükben található. 

 Felvett régión belül: azon hallgatók, akik olyan városba nyertek felvételt, amely a 

lakhelyük szerinti régióban található. 

 Felvett térségen belül: azon hallgatók, akik az Észak-dunántúli térségben laknak. 

 Felvett térségen kívülről: azon hallgatók, akik az Észak-dunántúli térségen kívül 

rendelkeztek állandó lakhellyel. 

Természetesen a kategóriák egymás komplementerei, azaz pl. akit megyén belül vettek fel 

Győrbe, az nem lehet győri lakos, akit régión belül vettek fel Győrbe, az nem lehet Győr-Moson-

Sopron megyei lakos és így tovább.  

Az adatok elemzésénél elsősorban arra voltam kíváncsi, hogy az egyes intézmények 

vonzáskörzete hogyan változott. Az elemzések során elsősorban a három egyetemet emelem ki, 

mivel jól látható a 6. táblázatban, hogy Modern Üzleti Tudományok Főiskolája illetve a 

Kodolányi János Főiskola esetében a térségen kívüli képzési helyre (elsősorban Budapest) felvett 

hallgatók száma az egyes intézményekbe összesen felvett hallgatók számán belül jelentősen 

megnőtt. Így a mintámban gyakorlatilag három közel azonos egyetem és a Dunaújvárosi Főiskola 

maradt, amelyből az utóbbit kivéve a három közel azonos méretű egyetemet vettem górcső alá. Az 
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intézmények adataival függetlenségvizsgálatot végeztem, s 95%-os valószínűségi szint mellett 

arra kerestem a választ, hogy az évenkénti adatok közötti különbségek szignifikánsak-e. 

Képzési területek vonzáskörzete 

Mielőtt a választott intézmények felvételi adatainak intézményi elemzését bemutatom, a három 

egyetem képzési területeit vizsgáltam meg, hogy 2006 és 2010 között az egyes képzési területeken 

milyen változások következtek be a vonzáskörzet nagyságában és összetételében. A vizsgált 

területek közül az éves adatokban való eltérés a gazdaságtudományok (sig. 0,000), az informatika 

(sig. 0,000), a jog- és igazgatási (sig. 0,000), a műszaki (sig. 0,006) és a társadalomtudományi 

(sig.0,000) képzési területeken mutatott szignifikáns különbséget. 

21. Felvettek száma képzési területenként 2006-2010 a három vizsgált intézménybe 

(NYME – PE – SZE)

  

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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Az ábrákból jól látható, hogy mind az öt területen csökkent a térségen kívülről felvett hallgatók 

száma. A legjobb helyzetben a műszaki képzési terület van, amelynél 2006-hoz képest 2010-ben a 

térségen kívül az összes kategóriában emelkedés tapasztalható abszolút értékben. A jog- és 

igazgatási képzési területnél csak a településen belül felvettek száma, a gazdaságtudományok és 

informatika képzési területeknél a településen és megyén belül felvettek száma tudott csak 

emelkedni, illetve az előbbinél a régióból felvettek száma stagnált. A társadalomtudományi 

képzési területen minden érték csökkent, legjobban a térségen kívüliek száma. Ez azt jelenti, hogy 

ezeken a képzési területeken a vizsgált egyetemek adatai alapján a vonzáskörzet csökkent, és 

elsősorban azon településről, megyéből, esetleg régióból érkeznek többen, ahol a képzés folyik. A 

képzési területek vonzáskörzeteit mutatja az alábbi ábra a műszaki tudományok területén, amely a 

vizsgált területek közül az egyetlen, amely a térségen kívül is jelentős vonzással rendelkezik. A 

függetlenségvizsgálatok részletes eredményeit a 4. számú melléklet tartalmazza. 

22. ábra: 2006 és 2010 között a műszaki képzési területre felvett hallgatók lakhely 

szerinti eloszlása (PE-NYME-SZE adatai) 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

A többi vizsgált képzési terület térképeit a 3. számú melléklet tartalmazza. 
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Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) felvételi adatai 

A 2007-es mélypont után enyhe emelkedés tapasztalható az NYME felvételi adataiban, amelynek 

összetétele a következőképp alakul területi bontásban. Az alábbi ábrán jól látható, hogy a térségen 

kívülről érkező hallgatók aránya csökken, bár az abszolút számok stagnálást, enyhe növekedést 

mutatnak.  

23. ábra: 2006 és 2010 között a Nyugat-magyarországi Egyetemre felvett hallgatók 

lakhely szerinti eloszlása megyei bontásban idősorosan 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

Az emelkedés fő okozója a felsőfokú szakképzések és a mesterképzések növekvő felvételi 

létszámai. Érdemes viszont megjegyezni, hogy az intézményben vannak olyan szakok (főleg a 

tanári szakok esetében), amelyek korábban négy évesek voltak, s most azon hallgatók, akik 

befejezték az alapképzést, újra felvételiznek, hogy szakmájukban a korábban főiskolai szinten 

kapott jogosultságokat megkapják, most viszont már mester szinten. Az alapképzésbe felvett 

hallgatók létszáma 2007 után lassabb mértékben, de továbbra is csökken.  

A függetlenség vizsgálat eredményei alapján egyértelműen megállapítható, hogy szignifikáns 

különbség van a felvett hallgatók lakhelyenkénti számának évenkénti változásában. Mivel 

összességében a felvett hallgatók száma nőtt, a térségen kívülről érkezők száma alig változott, 

ezért a térségen kívüliek aránya csökkent relatív értelemben. 
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24. ábra: Az NYME-re felvett hallgatók száma 2004 és 2010 között  

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

A növekedés elsősorban a megyéből és régióból érkezők számának növekedésének köszönhető, 

míg a városon belül és térségen belül továbbtanulók száma és aránya is csökkent. Vagyis 

határozottan megállapítható, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem vonzáskörzete csökkent a 

vizsgált időszakban, s a növekvő hallgatói létszám bázisát a képzési hely településeinek megyéje 

és régiója adja. 

25. ábra: Az NYME-re felvett hallgatók állandó lakhely szerinti összetételének változása 

2005 és 2010 között (sig.: 0,000) 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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Természetesen képzési területenként és városonként eltérések lehetnek. A 2010-es évben jól 

látható, hogy egyes képzési helyek vonzáskörzete különböző. A térségen kívülről érkezők aránya 

Székesfehérvár esetében kiemelkedő, amely földrajzi elhelyezkedésével magyarázható, hiszen 

úgymond a vizsgált térség szélén található. 

26. ábra: Az NYME-re 2010-ben felvett hallgatók lakhely szerinti összetétele 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

A 2010-es évet vizsgálva a képzési területek szerinti bontásban a térségen kívülről a legnagyobb 

vonzereje az agrár, művészet és művészetközvetítés képzési területeknek volt, míg a legkisebb a 

társadalomtudományi, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok képzési területnek illetve a 

felsőfokú szakképzéseknek volt. Ennek egyik magyarázata lehet, hogy ezen képzési területeken a 

térségben több intézmény is hirdet képzéseket. Erre a legszemléletesebb a gazdaságtudományok 

képzési terület, amelyen csak az NYME három városban hirdet különböző szakokat. A 

vonzáskörzetet vizsgálva az egyes képzési területeken a 2005 és 2010 közötti időszakban 

megállapítható a függetlenségvizsgálat eredményei alapján, hogy a gazdaságtudományok (sig. 

0,000) mellett a műszaki (sig. 0,028), a jog- és igazgatási (sig. 0,026), az informatikai (sig. 0,00) 

és társadalomtudományi területeken (sig.0,000) van szignifikáns eltérés az évenként felvett 

hallgatók lakhely szerinti összetételében. A műszaki terület kivételével minden esetben 

megfigyelhető a csökkenő vonzáskörzet, a város és megye irányából érkező hallgatók arányának 

növekedése. A műszaki területen a régión kívüli vonzáskörzet nagysága az évek során domináns. 
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Összeségében elmondható, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem vonzáskörzete a vizsgált 

időszakban csökkent a felvett hallgatók lakhelyeinek eloszlását vizsgálva, és elsősorban a Nyugat-

dunántúli Régióra a képzési helyek megyéire, és városaira korlátozódik. 

27. ábra: 2006 és 2010 között a Nyugat-magyarországi Egyetemre felvett hallgatók 

lakhely szerinti eloszlása 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

 

A Pannon Egyetem (PE) felvételi adatai 

Hasonlóan a Nyugat-magyarországi Egyetemhez, a Pannon Egyetemnél is megfigyelhető egy 

mélypont a felvételi számokban 2007-ben. Az ezt követő emelkedés viszont sokkal markánsabb, 

mint az előző esetben. Az emelkedés mozgató rugója itt szintén a mesterképzés, illetve részben a 

felsőfokú szakképzés. 
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28. ábra: 2006 és 2010 között a Pannon Egyetemre felvett hallgatók lakhely szerinti 

eloszlása megyei bontásban idősorosan 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

Jelen esetben nehéz megállapítani, hogy az új mesterképzések közül melyek azok, amelyek 

valamely korábbi főiskolai szak kettébontásából jöttek létre, és melyek azok, amelyek teljesen 

újnak tekinthetőek, és így új kínálatot jelentenek a felsőoktatás piacán. 

29. ábra: A PE-re felvett hallgatók száma 2004 és 2010 között 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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30. ábra: A PE-re felvett hallgatók állandó lakhely szerinti összetételének változása 2005 

és 2010 között (sig. 0,000) 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

A térségen kívüliek csökkentő részesedését magyarázza, hogy a 2007 utáni emelkedő 

tendenciában a térségen kívülről érkező hallgatók száma nem, vagy csak igen kis mértékben nőtt a 

többi kategóriához képest. Így a Pannon Egyetemről szintén elmondható, hogy az időszakban 

csökkent a területi vonzása.  

31. ábra: A PE-re 2010-ben felvett hallgatók lakhely szerinti összetétele 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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Képzési helyeket vizsgálva elsősorban Veszprém, Keszthely és Nagykanizsa tekintetében jelentős 

a térségen kívüli vonzás, amely érthető, hiszen a térséget vizsgálva annak határaihoz közel 

helyezkedik el. A képzési területek vonzáskörzetének változása tekintetében itt kiegyenlítettebb a 

helyzet, mint a Nyugat-magyarországi Egyetemnél, de azért itt is megfigyelhető, hogy a felsőfokú 

szakképzések, a gazdaságtudományok és társadalomtudományok képzési területek tekintetében a 

városból és megyéből érkezők együttes aránya meghaladja a 40 %-ot. A felvettek lakhely szerinti 

összetétele éves összehasonlításban viszont csak a gazdaságtudományok, az informatika (sig. 

0,000) és a társadalomtudományi képzési területeken mutatott szignifikáns különbséget (sig. 

0,000) ill. (sig. 0,008), amely elsősorban a térségen kívüliek számának csökkenésével, ill. a 

városból és megyéből érkezők számának folyamatos növekedésével magyarázható. 

Összeségében elmondható, hogy a Pannon Egyetem vonzáskörzete a vizsgált időszakban szintén 

csökkent a felvett hallgatók lakhelyeinek eloszlását vizsgálva, és elsősorban a Zala, Veszprém, 

Fejér, Pest megyék által alkott vonalra és Budapestre koncentrálódik. 

32. ábra: 2006 és 2010 között a Pannon Egyetemre felvett hallgatók lakhely szerinti 

eloszlása 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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A Széchenyi István Egyetem (SZE) felvételi adatai területi bontásban 

A SZE-n az előző két egyetemmel ellentétben a felvételi számokban a mélypont nem a 2007-es, 

hanem a 2008-as évben következett be, amelyet egy határozott emelkedés követett.  

33. ábra: 2006 és 2010 között a Széchenyi István Egyetemre felvett hallgatók lakhely 

szerinti eloszlása megyei bontásban idősorosan 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

Az alapképzési szakok itt is csökkenő tendenciát mutatnak, az összes hallgatói létszám 

növekedését itt is az új mesterszakok megjelenése okozta. Legjobban a SZE szakstruktúráját 

ismerve és látva a bolognai rendszerre való áttérés folyamatát, arra a megállapításra jutottam, 

hogy a Széchenyi István Egyetem ténylegesen jól járt a mesterképzési szakok bevezetésével. A 

korábbi egyetemi szakok közül csak a településmérnöki, építőmérnöki szakok, illetve a 

gazdálkodási egyetemi szak szűnt meg, bomlott két ciklusra, bár korábban párhuzamosan 

működött a főiskolai és kiegészítő képzés ezen szakoknál. A többi egyetemi szak osztatlan 

egyetemi képzésben (építész, jogász) tovább működik. A többi képzésen, ahol eddig 3 vagy 3,5 

éves főiskolai képzés folyt, megjelentek a bsc/ba szakok, amelyek gyakorlatilag a képzés eddigi 

szerkezetén nem változtattak. Ezen alapképzésekhez kapcsolódó mesterképzési szakok viszont 

teljesen új kínálatként jelentek meg a felsőoktatás piacán, így a felvételi adatokban nem az eddigi 

főiskolai képzésen 4 évet eltöltő hallgató jelenik 3+2 évre, hanem a 3. év után minden egyes 

hallgató, aki mesterképzésre nyer felvételt, teljesen új hallgatónak számít. 
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A felvett hallgatók lakhely szerinti megoszlásában megfigyelhető, hogy a csökkenés időszakában 

2005-2008-ig a térségen kívülről érkezők aránya és száma csökkent, ezt követően viszont az 

egyes kategóriák közötti arányok szinte alig változtak, vagyis az abszolút számokat megnézve 

láthatjuk, hogy a felvettek számának növekedését minden kategória növekedése táplálta.  

34. ábra: A SZE-re felvett hallgatók száma 2004 és 2010 között 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

35. ábra: A SZE-re felvett hallgatók állandó lakhely szerinti összetételének változása 

2005 és 2010 között (sig. 0,000) 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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36. ábra: A SZE-re felvett hallgatók lakhely szerinti összetételének abszolút változása 

2005 és 2010 között (sig. 0,000) 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

Az intézmény gyakorlatilag egy városban működik, Győrben. Az Esztergomban működő 

kihelyezett képzés (felsőfokú szakképzés) az intézmény összlétszámához képest elenyésző. Az 

egyetem hallgatóinak közel fele a térségen kívülről, illetve a térséget alkotó másik régióból 

(Közép-Dunántúl) érkezik, de erős a győriek és a Győr-Moson-Sopron megyeiek részaránya is. 

Legkisebb részt a Vas és Zala megyéből érkezők képviselik. 

37. ábra: A SZE-re 2010-ben felvett hallgatók lakhely szerinti összetétele 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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A képzési területeket vizsgálva hasonlóan a korábbi intézményekhez a legkisebb vonzáskörzettel 

a felsőfokú szakképzések, a gazdaságtudományok, a társadalomtudományi, jogi és igazgatási és a 

pedagógusképzés képzési területek rendelkeznek, míg a legnagyobb vonzáskörzettel a művészeti, 

műszaki és informatikai képzési területek jellemezhetőek. A felvettek lakhely szerinti összetétele 

éves összehasonlításban a gazdaságtudományok (sig. 0,000), az informatika (sig. 0,000), a 

műszaki (sig. 0,000) és jog és igazgatási (sig. 0,000) képzési területeken mutatott szignifikáns 

különbséget. Ez a különbség a jog és igazgatási, az informatikai ill. a gazdaságtudományok 

képzési területeken a térségen kívülről érkezők számának csökkenését, míg a műszaki területen a 

térségen kívülről érkezők növekedését jelenti. Mivel a műszaki képzési terület a Széchenyi István 

Egyetemen a legnagyobb részt teszi ki, ezért összességében elmondható, hogy az intézmény 

vonzáskörzete szinte alig csökkent, inkább stagnált a vizsgált időszakban. Ahogy az alábbi ábrán 

is látható, a SZE vonzáskörzetét elsősorban a Balaton vonalától északra esető terület jelenti. 

38. ábra: 2006 és 2010 között a Széchenyi István Egyetemre felvett hallgatók lakhely 

szerinti eloszlása 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

Összességében megállapítható, hogy az Észak-dunántúli térségben a székhellyel rendelkező 

három egyetem körében a felvett hallgatók száma 2005 és 2010 között csökkent. A csökkenés 

mélypontja 2007, ill. 2008-ban voltak. Ezt követően az emelkedés ellenére a felvételi számok nem 

tértek vissza a 2005-ös szintekre. Ezen emelkedés fő okaként az újonnan meghirdetett 

mesterképzési szakok jelentik, illetve a felsőfokú szakképzésekre felvett emelkedő hallgatói 
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létszámok. Attól függően, hogy az új mesterszakokat újnak, vagy korábbi főiskolai képzést 

részben helyettesítőnek tekintjük, az intézmények számára ez az emelkedés tényleges vagy csak 

relatív sikerként könyvelhető el. Ez intézményenként változó képet mutat, tényleges adatok 

ismeretének hiányában csak az esetek becslésére vállalkoztam. A felvételi adatok elemzésekor 

még egy másik fura jelenséget is érdemes figyelembe venni. A jelenlegi felvételi rendszer nem 

szűri ki azon hallgatókat, akik már benn vannak az intézményben, és az első félévet követően újra 

beadják a felvételi kérelmüket. Ez azzal magyarázható, hogy amennyiben a hallgatók a 

tanulmányi követelményeket nem tudnák megfelelően teljesíteni, azaz átsorolásra kerülnének az 

állami támogatott képzésről költségtérítésesre, vagy esetleg el is bocsátanák őket, akkor úgymond 

biztosítékként ott van az „új” hallgatói jogviszonyuk, amelyen folytatják a képzést. A korábbi 

krediteket elfogadtatják, így gyakorlatilag azon kívül, hogy elhasználtak két államilag támogatott 

félévet, más hátrány nem éri őket. Ez azonban az intézmény számára nem jelent többletet a 

hallgatói létszámban, hiszen az előző jogviszony megszűnik. Hogy hány ilyen „potyautas” van a 

rendszerben, igen nehéz megállapítani, viszont véleményem szerint nem szabad figyelmen kívül 

hagyni ezt a jelenséget.  

Mindenesetre az adatok elemzése során arra a megállapításra jutottam, hogy a felvettek lakhely 

szerinti összetétele a SZE kivételével megváltozott a távolabbi lakhellyel rendelkező hallgatók 

hátrányára, azaz a PE és NYME vonzáskörzete csökkent. 

 

2.2.4.  AZ INTÉZMÉNYEK KÖZÖTTI VERSENY, KONKURENCIA 

Az Észak-dunántúli térségét ismerve azon feltételezéssel éltem, hogy az itt székhellyel működő 

intézmények, elsősorban az egyetemek, több területen komoly versenytársai egymásnak. Ezt a 

feltételezésem támasztja alá az alábbi térkép, amelyen jól látszik, hogy a 2006 és 2010 között a 

három intézménybe felvett hallgatók túlnyomó többsége a térségből származik illetve Pest 

megyéből és Budapestről. 
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39. ábra: 2006 és 2010 között a vizsgált intézményekbe felvett hallgatók lakhely szerinti 

eloszlása (PE-NYME-SZE adatai) 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

Az általam elemzett adatbázis ezen intézményekbe felvett hallgatók első három jelentkezési 

helyét tartalmazta. Ezért megvizsgáltam, hogy az adott intézménybe felvételt nyert hallgató a 

felvételét jelentő pozíció előtt, illetve után milyen intézményeket jelölt meg. Azt a sort, amely a 

felvételét jelentette, intézményi jelentkezésnek neveztem el, azt a sort, amely ezt megelőzte, 

konkurens jelentkezésnek, amely az intézményi után következett további lehetőségnek neveztem 

el. Abban az esetben, ha a hallgató csak az 5. helyen jutott be az intézménybe, akkor az első 

három jelentkezése mind konkurens, ha másodikként, akkor az első hely konkurens, a harmadik 

már további lehetőség és így tovább. 

A következő táblázatokban a három eddig elemzett egyetem adatait mutatom be néhány 

kiválasztott képzési terület kiemelésével.24 A táblázatokban, az egyes kategóriákban csak az első 

10-nél kevesebb versenytárs adatait jelentettem meg, mivel a tábla terjedelme miatt nehézkesen 

lehetne kezelni. Ezért az adatok nem adják ki részösszegek esetében a 100%-ot. Az NYME-nél a 

felvételt nyert hallgatók esetében az összes jelentkezések 44,7 %-át az intézményre adták le a 

hallgatók, akiket 24,58%-át konkurens jelentkezésként, amelyből a legnagyobb részt maga az 

intézmény tette ki. De a konkurensek között, az NYME-t nem számolva ott van 2. és 3. helyen a 

két térségi intézmény. Ugyanez megfigyelhető a további lehetőségek között. Vagyis ha a hallgató 
                                                 
24 Itt nem a felvételkor megadott képzési területet, hanem azon szak képzési területét vettem alapul, amelyre a 
hallgató felvételt nyert. 
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nem ide nyert volna felvételt, akkor nagy eséllyel ment volna tovább a SZE-re vagy a PE-re. A 

konkurens képzési területek egyértelműen az informatika, gazdaságtudományok képzési terület és 

a felsőfokú szakképzések. 

7. táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetemre felvételt nyert hallgatók jelentkezési 

adatainak összesítése 2004 és 2010 között - konkurenciavizsgálat 

Jelentkezési 
intézmény neve 

bölcsészettudo-
mányi képzési 

terület 

Felsőfokú 
szak-

képzés 

gazdaságtudo-
mányok képzési 

terület 

informatika 
képzési 
terület 

műszaki 
képzési 
terület 

pedagógus-
képzés 
képzési 
terület 

Összesen 

intézményi 
jelentkezés 

45,23% 41,18% 43,53% 45,45% 45,77% 48,62% 44,70% 

konkurens 
jelentkezés 

26,77% 28,53% 25,77% 15,48% 15,49% 21,01% 24,58% 

Nyugat-
magyarországi 
Egyetem 

43,28% 60,90% 45,83% 33,33% 54,62% 46,04% 48,87% 

Eötvös Loránd 
Tudományegyete
m 

12,08% 2,12% 2,13% 1,59% 0,96% 20,28% 7,70% 

Széchenyi István 
Egyetem 

4,72% 8,88% 7,31% 18,25% 5,41% 4,46% 6,52% 

Pannon Egyetem 4,03% 6,72% 6,95% 11,90% 3,66% 3,75% 5,48% 
Pécsi 
Tudományegyete
m 

7,74% 3,89% 3,40% 6,35% 4,62% 4,61% 4,96% 

Budapesti 
Gazdasági 
Főiskola 

1,20% 3,70% 8,52% 1,59% 1,27% 0,51% 3,73% 

Budapesti 
Corvinus 
Egyetem 

2,06% 0,64% 8,99% 4,76% 2,07% 0,86% 3,54% 

további 
lehetőség 

28,00% 30,29% 30,71% 39,07% 38,74% 30,38% 30,72% 

Nyugat-
magyarországi 
Egyetem 

54,65% 70,90% 47,82% 43,71% 59,20% 62,69% 57,66% 

Széchenyi István 
Egyetem 

3,36% 5,80% 12,02% 27,36% 8,08% 2,49% 7,01% 

Pannon Egyetem 4,79% 5,98% 10,10% 11,95% 7,57% 2,84% 6,53% 
Pécsi 
Tudományegyete
m 

6,85% 3,38% 3,00% 3,77% 3,06% 3,96% 4,13% 

Eötvös Loránd 
Tudományegyete
m 

5,18% 1,03% 0,77% 1,57% 0,57% 8,10% 3,20% 

Budapesti 
Gazdasági 
Főiskola 

0,76% 3,81% 5,71% 0,31% 0,70% 0,18% 2,55% 

Összes 
jelentkezés  

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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A PE esetében már nem ennyire egyértelmű a konkurencia helyzete. Itt a felvételt nyert hallgatók 

40,98 %-a jelölte meg az intézményt, a többi konkurens vagy további jelentkezés volt.  

8. táblázat: A Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók jelentkezési adatainak 

összesítése 2004 és 2010 között - konkurenciavizsgálat 

Jelentkezési intézmény 
neve 

bölcsészettudo-
mányi képzési 

terület 

felsőfokú 
szak-

képzés 

gazdaságtudo-
mányok képzési 

terület 

informatikai 
képzési 
terület 

műszaki 
képzési 
terület 

pedagógus
képzés 
képzési 
terület 

Összesen 

intézményi jelentkezés 42,87% 41,66% 39,49% 44,74% 38,18% 46,90% 40,98% 

konkurens jelentkezés 23,59% 30,30% 29,22% 12,51% 17,38% 9,09% 24,35% 

Pannon Egyetem 28,69% 54,45% 54,27% 42,21% 37,01% 60,98% 48,38% 

Budapesti Gazdasági 
Főiskola 

1,88% 4,10% 11,69% 3,64% 1,04% 0,00% 6,91% 

Pécsi 
Tudományegyetem 

10,75% 5,05% 3,54% 5,15% 8,15% 7,32% 5,45% 

Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

22,09% 1,21% 2,21% 4,40% 1,68% 12,20% 4,73% 

Nyugat-magyarországi 
Egyetem 

4,47% 7,76% 3,21% 2,01% 3,04% 1,22% 4,31% 

Budapesti Corvinus 
Egyetem 

2,20% 1,39% 5,68% 4,90% 2,08% 0,00% 3,76% 

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi 
Egyetem 

0,13% 0,51% 1,35% 12,69% 17,27% 0,00% 3,43% 

Széchenyi István 
Egyetem 

1,17% 4,72% 2,12% 2,14% 6,63% 0,00% 3,06% 

Kodolányi János 
Főiskola 

2,20% 4,87% 2,73% 0,88% 0,56% 0,00% 2,78% 

Budapesti Műszaki 
Főiskola 

0,00% 1,50% 0,31% 10,05% 2,56% 0,00% 1,44% 

további lehetőség 33,54% 28,05% 31,28% 42,75% 44,44% 44,01% 34,67% 

Pannon Egyetem 39,59% 61,70% 49,47% 47,76% 53,50% 64,99% 50,88% 

Nyugat-magyarországi 
Egyetem 

11,57% 7,43% 8,64% 3,13% 4,22% 5,79% 7,04% 

Pécsi 
Tudományegyetem 

11,71% 3,75% 4,10% 8,79% 5,25% 7,30% 6,09% 

Széchenyi István 
Egyetem 

2,00% 1,86% 4,46% 10,74% 10,38% 0,50% 5,79% 

Kodolányi János 
Főiskola 

4,05% 4,47% 6,58% 0,22% 0,31% 0,50% 3,57% 

Budapesti Gazdasági 
Főiskola 

1,23% 5,61% 6,96% 0,77% 0,25% 0,00% 3,57% 

Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

8,79% 0,43% 0,67% 3,53% 1,38% 6,80% 2,43% 

Budapesti Műszaki 
Főiskola 

0,14% 1,34% 0,77% 5,51% 5,53% 0,00% 2,43% 

Dunaújvárosi Főiskola 0,46% 3,08% 1,22% 4,45% 2,75% 0,00% 2,18% 

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi 
Egyetem 

0,09% 0,16% 0,48% 3,68% 5,84% 0,00% 1,91% 

Összes jelentkezés 
(Int+konk+további) 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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A konkurens intézmények közül (magát nem számítva) az NYME 4. helyen áll, a SZE pedig 7. 

helyen. Erről az oldalról nem érződik olyan erős konkurencia, bár a SZE-nél a műszaki és 

felsőfokú szakképzés területe, az NYME-nél a felsőfokú szakképzés és a bölcsészettudományi 

képzési területek értékei kiemelkednek. A konkurencia szempontjából figyelembe kell venni 

Budapest relatív közelségét, amely jól kirajzolódik a konkurensek listájában. 

A Széchenyi István Egyetem esetében a felvett hallgatók közül 46,21 %-a a jelentkezéseknek 

intézményi jelentkezés volt. Az intézmény legfőbb versenytársa a képzések összetételéből 

adódóan (műszaki és informatika képzési területek) elsősorban a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem.  

9. táblázat: A Széchenyi István  Egyetemre felvételt nyert hallgatók jelentkezési 

adatainak összesítése 2004 és 2010 között - konkurenciavizsgálat 

Jelentkezési intézmény neve 
felsőfokú 
szakképzés 

gazdaságtudo-
mányok képzési 
terület 

informatikai 
képzési 
terület 

műszaki 
képzési 
terület 

Összesen 

intézményi jelentkezés 43,24% 48,94% 41,48% 46,74% 46,21%

konkurens jelentkezés 27,22% 20,16% 15,98% 13,33% 16,75%

Széchenyi István Egyetem 43,16% 49,68% 30,59% 41,79% 42,87%
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem 0,30% 2,81% 9,51% 25,10% 12,54%

Nyugat-magyarországi Egyetem 14,36% 6,48% 4,90% 4,28% 6,67%

Budapesti Műszaki Főiskola 0,67% 0,56% 18,43% 4,43% 4,47%

Budapesti Corvinus Egyetem 1,94% 9,76% 4,51% 0,96% 4,12%

Pannon Egyetem 2,99% 3,46% 12,35% 2,30% 4,03%

Budapesti Gazdasági Főiskola 1,12% 9,89% 2,45% 1,32% 3,91%

további lehetőség 29,54% 30,90% 42,54% 39,93% 37,04%

Széchenyi István Egyetem 40,94% 50,76% 49,98% 57,28% 53,52%

Nyugat-magyarországi Egyetem 20,47% 13,42% 6,15% 4,49% 7,84%

Pannon Egyetem 5,03% 5,58% 12,63% 5,60% 6,63%

Budapesti Műszaki Főiskola 1,52% 0,99% 5,75% 6,72% 5,00%

Pécsi Tudományegyetem 9,51% 2,79% 4,35% 4,28% 4,42%
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem 0,07% 0,68% 2,62% 6,04% 3,95%

Szent István Egyetem 0,96% 2,42% 0,48% 3,89% 2,84%

Dunaújvárosi Főiskola 0,69% 1,04% 5,19% 1,59% 1,96%

Budapesti Gazdasági Főiskola 2,27% 5,10% 0,52% 0,52% 1,58%

Összes jelentkezés (Int+konk+további) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

Az NYME a 2. konkurens intézmény, elsősorban a felsőfokú szakképzések területén, illetve a 

gazdaságtudományok képzési területen. A Pannon Egyetem ezzel szemben csak az 5. helyen 
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található, viszont az informatika képzési területen komoly versenytársként. Az, hogy az 5. helyre 

került, csak annak köszönhető, hogy az informatika képzési terület aránya a többihez viszonyítva 

igen alacsony. Meglepő, hogy a PE a gazdaságtudományok képzési területen csak alacsony 

konkurenciát jelent. Ezzel szemben a budapesti intézmények komoly versenysúlyt képviselnek. A 

további lehetőségek terén már egyértelműen megjelennek a térség intézményei. 2. helyen az 

NYME, 3. helyen a PE. 

2.2.5.  KAPACITÁSKIHASZNÁLTSÁG A TÉRSÉG FELSŐOKTATÁSI 

INTÉZMÉNYEIBEN 

Az intézmények közötti verseny, és hatékonyság vizsgálatakor fontos szempont azok 

kapacitásainak vizsgálata, illetve kapacitás kihasználtságainak vizsgálata. Az Oktatási Hivatal 

2009-ben lefolytatott egy kapacitásvizsgálatot a felsőoktatásban, amelyben meghatározott 

szempontok alapján (oktatók száma tudományterületenként, infrastrukturális adottság: tantermek 

kapacitása, könyvtári kapacitás, számítástechnikai kapacitás stb.) megállapították képzési területre 

és tagozatra bontva, hogy az intézmény mennyi hallgatót fogadhat maximálisan. A kapott értékek 

elvileg az intézmények maximális kapacitásait tartalmazzák. Mindenesetre a vizsgálat 

lefolytatásakor nem ellenőrizték a beérkezett adatokat, s ahol szűk keresztmetszet volt a 

rendszerben, ott az intézmény könnyebben tudott rugalmasan átcsoportosítva erőforrásokat 

megfeleltetni az elvárásoknak. Többé-kevésbé azonban azt gondolom, hogy ezek a kialkudott 

számok megfelelnek a valóságnak, és a reálishoz közelítő képet adnak az intézmények hallgatókat 

befogadó kapacitásáról, amelyet az intézmények működési engedélyében is rögzítettek. Az 

adatokat az Oktatási Hivatal honlapjáról töltöttem le, és melléállítottam a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium honlapjáról letöltött hallgatói adatokkal. Itt kell megjegyeznem, hogy valamiért a 

kapacitásokat tartalmazó táblázatban nem találtam meg a Modern Üzleti Tudományok 

Főiskolájának adatait, ezért az alábbi táblázat ezen adatokat nem tartalmazza. Másik érdekesség a 

Kodolányi János Főiskola kihasználtsági adatiban mutatkozó 100%-ot meghaladó értékek, amely 

okát nem sikerült felfedeznem. 

A kapacitásakkreditáció másik fontos feladata az volt, hogy megállapítsa az intézmények 

kapacitásszámait, amelyet a felvételi eljárás során vesznek figyelembe. Ez azt jelenti, hogy a 

felvehető hallgatók számára két tényező hatott. Az egyik a jelentkező hallgatók száma és 

teljesítménye, illetve a felvételi eljárás során megjelölt intézményi sorrend, illetve az intézmény 

hallgatói kapacitása. Ezért az intézményeket kapacitásaik akkreditálásánál az az elv vezérelte, 

hogy a lehető legnagyobb kapacitásszámot mutassák fel, amely így nem korlátozhatja a jövőben a 
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felvehető hallgatók számát. Ez a stratégia elsősorban a fővárosi intézményekre jellemző, mivel 

Budapest vonzása miatt a demográfiai apály náluk nem, vagy csak korlátozottan jelentkezett. A 

vidéki egyetemeken ezzel szemben úgy vélem a kapacitásakkreditációs stratégia annyiban 

kimerült, hogy a stagnáló, esetleg kissé emelkedő felvehető hallgatói létszám elé semmilyen 

kapacitáshiányból adódó akadály ne gördüljön. Ezért ők olyan extrém módon nem törekedtek a 

korlátaik kifeszítésére.  

A kapacitások értelmezésekor figyelembe kell venni, hogy az intézmény kapacitása nem a 

felvehető hallgatók számát adja meg, hanem az összes benn lévő hallgató számát. Így nemcsak a 

korlát feltolásával, hanem a benn lévő hallgatók „forgási sebességének” gyorsításával, vagy a 

„bennragadtak”, „parkoló pályán” lévő hallgatók jogviszonyának adminisztratív szabályok által 

való megszüntetésével is bővíthetőek a felvehető hallgatói létszámok. 
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10. táblázat: Kapacitásadatok illetve hallgatói létszámadatok 2009-ben az észak-dunántúli térségben 

Intézmények 

Kapacitásadatok 2009-ben Tényleges hallgatói létszámadatok 2009/2010-ben Kapacitások kihasználtsága %-ban 

teljes 
idős 

részidős távoktatás összesen teljes idős részidős távoktatás összesen
Teljes idős 
kihasznált. 

Részidős 
kihasznált. 

Távoktatás 
kihasznált. 

Kihasználtság 
összesen 

Kodolányi János Főiskola 6 445 1 200 500 8 145 3 496 2 387 790 6 673 54,24% 198,92% 158,00% 81,93% 

Dunaújvárosi Főiskola 3 331 3 671 7 002 2 380 1 932 0 4 312 71,45% 52,63%   61,58% 

Nyugat-magyarországi Egyetem 14 877 12 711 27 588 8 275 5 940 46 14 261 55,62% 46,73%   51,69% 

Apáczai Csere János Kar 2 590 3 315 5 905 1 989 2 130 0 4 119 76,80% 64,25% 69,75% 

Benedek Elek Pedagógiai Kar 905 1 801 2 706 421 684 0 1 105 46,52% 37,98% 40,84% 

Bölcsészettudományi Kar 1 020 795 1 815 701 412 8 1 121 68,73% 51,82% 61,76% 

Erdőmérnöki Kar 865 336 1 201 848 174 0 1 022 98,03% 51,79% 85,10% 

Faipari Mérnöki Kar 1 310 565 1 875 728 159 0 887 55,57% 28,14% 47,31% 

Geoinformatikai Kar 555 460 1 015 352 202 34 588 63,42% 43,91% 57,93% 

Közgazdaságtudományi Kar 3 034 1 956 4 990 800 875 0 1 675 26,37% 44,73% 33,57% 

Mezőgazdaság- és Élelmiszertud. Kar 830 490 1 320 590 299 0 889 71,08% 61,02% 67,35% 

Művészeti, Nevelés- és Sporttud. Kar 2 088 1 888 3 976 907 529 4 1 440 43,44% 28,02% 36,22% 

Természettudományi és Műszaki Kar 1 680 1 105 2 785 939 476 0 1 415 55,89% 43,08% 50,81% 

Pannon Egyetem 8 672 3 170 160 12 002 7 453 2 486 13 9 952 85,94% 78,42% 8,13% 82,92% 

Modern Filológiai és Társadalomtud. Kar 1 484 650 2 134 1 297 516 0 1 813 87,40% 79,38% 84,96% 

Gazdaságtudományi Kar 3 073 1 600 140 4 813 3 212 1 539 13 4 764 104,52% 96,19% 9,29% 98,98% 

Georgikon Kar 1 202 471 20 1 693 844 220 0 1 064 70,22% 46,71% 0,00% 62,85% 

Mérnöki Kar 1 933 174 2 107 1 048 45 0 1 093 54,22% 25,86% 51,87% 

Műszaki Informatikai Kar 980 275 1 255 1 052 166 0 1 218 107,35% 60,36% 97,05% 

Széchenyi István Egyetem 8 058 3 833 1 383 13 274 7 247 2 547 992 10 786 89,94% 66,45% 71,73% 81,26% 

Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar 850 815 1 665 839 658 0 1 497 98,71% 80,74% 89,91% 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 1 475 870 630 2 975 1 266 470 381 2 117 85,83% 54,02% 60,48% 71,16% 

Műszaki Tudományi Kar 5 113 1 863 753 7 729 4 677 1 223 611 6 511 91,47% 65,65% 81,14% 84,24% 

Petz Lajos Egészségügyi és Szoc. Intézet 495 285 780 337 196 0 533 68,08% 68,77% 68,33% 

Varga Tibor Zeneművészeti Intézet  125 0 125 128 0 0 128 102,40% 102,40% 

Összesen 41 383 24 585 2 043 68 011 28 851 15 292 1 841 45 984 69,72% 62,20% 90,11% 67,61% 

Forrás: Saját szerkesztés az Oktatási Hivatal illetve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium adatai alapján, http://www.oh.gov.hu/felsooktatas/2009-evi-

eljarasok/kapacitas-adatok letöltve: 2010. szeptember 12., illetve http://db.okm.gov.hu/statisztika/fs09_fm/Default.aspx letöltve: 2011. 01.05. 
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Mindenesetre megállapítható, hogy a térségben vizsgált intézmények közül a Pannon Egyetem, a 

Kodolányi János Főiskola és a Széchenyi István Egyetem kapacitáskihasználtsága 80 % felett van. 

Ez az érték gyakorlatilag a 100%-ot nem tudja elérni, mivel mindig marad a kapacitásokban 

valamennyi puffer, mivel az egyes tényezők, mint például a tantermek mérete eléggé kötöttek, és 

ha csak 40 hallgatónk van egy kurzusra, és a terem 60 fős, nem tudjuk a terem méretét 

csökkenteni, amennyiben nem áll másik kisebb terem rendelkezésre. Ez pedig valószínű, mivel a 

termek száma is véges. Így a 80 %-os kapacitás kihasználtsági mutató megközelítőleg 

elfogadható, és a csökkenő demográfiai számokból kiindulva ezek növekedésére nem 

számíthatunk változatlan kapacitások mellett.   

A Nyugat-magyarországi Egyetem közel 52 %-os, illetve a Dunaújvárosi Főiskola közel 62 %-os 

kapacitás kihasználtsága a fentiekkel szemben alacsonynak tekinthető, amennyiben a fenn említett 

kapacitásakkreditációs stratégiákról alkotott elméletem helytálló. Így ha ezen kapacitásadataik 

valósak, úgy komolyan el kell gondolkodnia az intézményeknek, hogy a térségben, és az 

országban lévő versenytársakkal szemben működésük hatékonyan fenntartható-e.  

 

2.2.6. FRISSDIPLOMÁSOK VISSZAJELZÉSEI 

Eddig az észak-dunántúli térségbe érkező, az ott továbbtanuló hallgatókat vizsgáltam a különböző 

jellemzők mentén. A központi felvételi rendszernek köszönhetően ezen a téren adatok aránylag 

megfelelő mennyiségben és minőségben állnak rendelkezésre. Arról viszont, hogy mi történik 

velük a diploma megszerzését követően, sajnos jelenleg még csak nagyon kevés adat áll 

rendelkezésünkre. A múlt évtized elején publikált országos FIDÉV vizsgálatot követően hosszú 

ideig nem történt országos felmérés a végzettek körében, sőt intézményi felmérés sem, nemhogy 

ezek összesítése. 2009 második felében indultak útnak a TÁMOP 411-08 azonosító számú 

intézményi pályázatok, amelyek többségében tartalmazták az intézményi Diplomás Pályakövető 

Rendszerek kialakítását és azok hosszú távú üzemeltetésének megalapozását különböző csatolt 

szolgáltatások (pl. alumni szolgáltatások) kialakítása révén. Az intézményi pályázatoknak van egy 

központi „lába” is. A TÁMOP 413 pályázattal az Educatio Nonprofit Kft. arra vállalkozott, hogy 

az intézményi adatgyűjtéseket koordinálja és azok egy részét összegyűjti, publikálja, illetve maga 

is végez országos mintavétel alapján személyes lekérdezésen alapuló pályakövető felméréseket. 

Az intézményi összesített adatok felhasználásával, illetve az országos felmérés adatainak 

felhasználásával mutatok a következőkben egy korántsem teljes képet a végzettekről. Sajnos a 

Pannon Egyetem az említett TÁMOP 411-es konstrukcióra benyújtott pályázata nem nyert, ezért 
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az intézményről adatok még nem elérhetőek a központi adatbázisban. Biztató viszont, hogy a 

TÁMOP 411A konstrukcióban már nyert a feladatra forrást, így a közeljövőben az adatok 

pótolhatóak lesznek.  

Az intézményi online felmérések egyes adatait központilag nyilvántartó rendszerből igyekeztem 

néhány értékesebb összehasonlítást végezni. A felmérést az intézmények 2010 során végezték a 

2009-ben végzettek körében. Mivel ez volt az első ilyen felmérés, ezért az adatok inkább csak 

tájékoztató jelleggel kezelhetőek, amelyet a válaszadási arányok alacsony volta is alátámaszt. 

11. táblázat: A 2009-ben végzett hallgatók körében végzett intézményi vizsgálatok 

válaszadási arányai 

Intézmény 
Válaszadási 

arány 
Széchenyi István Egyetem 15,00% 
Dunaújvárosi Főiskola 15,00% 
Kodolányi János Főiskola 14,00% 
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája 22,00% 
Nyugat-magyarországi Egyetem 12,00% 

Forrás: Saját szerkesztés az Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján, 

http://www.felvi.hu/diploman_tul/kutatasi_jelentes letöltés dátuma: 2011.02.24. 

A 32. ábra tartalmazza a válaszadók véleményét, hogy milyen mértékben kapcsolódik a 

végzettségük a jelenleg végzett munkához. Az adatsort kiegészítettem a 2007-ben végzett 

hallgatók körében végzett országos felmérés adataival. A felső két kategóriát összeadva látható, 

hogy a végzett hallgató szinte biztosan a végzettségének megfelelő helyen dolgozik. Mindenesetre 

nehéz megítélni, hogy rossz-e, ha a hallgató máshol dolgozik, és nem a szakterületén. Hiszen 

bizonyos szakmákat könnyebb konvertálni különböző szakterületek között, másokat viszont 

nehezebb. 
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40. ábra: A munka és a végzettség kapcsolata 

 

Forrás: Saját szerkesztés az Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján, 

http://www.felvi.hu/diploman_tul/kutatasi_jelentes letöltés dátuma: 2011.02.24. illetve Diplomás 

Pályakövetés 2010, A 2007-ben végzettek munkaerőpiaci jellemzői (Kutatási gyorsjelentés), 

http://www.felvi.hu/diploman_tul/szakmai_tamogatas/eredmenyek/diplomas_kutatas/kutatasi_jele

ntes letöltve: 2010. október 25. 

A 32. ábrán látható, hogy a fent említett két kategória összevonása után a SZE-n végzett hallgatók 

találtak leginkább a végzettségüknek megfelelő állást, míg a Modern Üzleti Tudományok 

Főiskoláján (MÜTF) az illeszkedés a legkisebb mértékű a vizsgált intézmények között. 

A szakmai illeszkedésen túl természetesen igen fontos mércét jelent a végzettek átlagos havi 

fizetésének alakulása. Az alábbiakban az erre vonatkozó adatokat megvizsgáltam a felmérésben, 

illetve kontrollként egy frissen publikált adattáblát tettem melléjük. Az intézményi felmérés 

alapján a legjobb fizetéssel a Kodolányi Főiskola végzettjei dicsekedhetnek, míg a legalacsonyabb 

átlagfizetéssel az NYME végzettjei. Persze egyértelmű függvényszerű kapcsolat nem írható fel az 

intézmény, a képzési terület vagy szak, illetve a végzést követő jövedelmek nagysága között, 

mindenesetre a sztochasztikus együttmozgás nincs kizárva. 
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41. ábra: A 2009-ben végzettek havi nettó átlagjövedelme Ft-ban (intézményi felmérés) 

 

Forrás: Saját szerkesztés a www.felvi.hu adatai alapján, 

http://www.felvi.hu/diploman_tul/kutatasi_jelentes/!DPR_kutatasi_jelentes/index.php letöltve: 

2011.03.01. 

Az Educatio Nonprofit Kft. munkatársai az online és a személyes lekérdezések mellett a 

projektjükben további adatbázisokat is felhasználtak az összehasonlításokhoz. A közelmúltban a 

projekt zárókonferenciáján publikálták azon jövedelmi adatokat, amelyeket anonim módon kaptak 

meg az APEH adatbázisból.  

42. ábra: Átlagos bruttó havi bérjövedelem intézményi bontásban Ft-ban (a legnagyobb 

létszámú intézményekben) Foglalkoztatottak körében, Ft (N=12 860) 

 

Forrás: Veroszta Zsuzsa (2011): A diplomások helyzete Magyarországon a pályakövetési adatok 

tükrében c. előadás,  DPR-AVIR „Adatalapú döntéshozatal és stratégiaalkotás a felsőoktatásban” 

Zárókonferencia, 2011. február 24. 
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Ezek szerint a térségben található három nagy intézmény (egyetem) közül a SZE-n végzett 

hallgatók bruttó havi keresete a legmagasabb. A harmadik fontos tényező, amelyet a munka és 

szakma illeszkedése illetve az átlagkereset mellett érdemes kiemelni, hogy a végzett hallgató 

milyen gyorsan talál állást. Ez szintén több tényezőtől függ egyszerre, mint például a 

munkaerőpiaci helyzet, a végzett mobilitása, rugalmassága, de természetesen függ az intézmény 

által adott diplomától, végzettségtől is. 

Ezzel kapcsolatban sajnos intézményi összehasonlító adatokat nem tudok még bemutatni, mivel 

ez az adat nem lett publikálva az online intézményi felmérések eredményei között, viszont a 

2007-ben végzett hallgatók körében országosan végzett felmérés tartalmaz ide vonatkozó 

adatokat, de csak országos vonatkozásban.  

Ezek szerint a 2007-ben végzettek az orvos- és egészségtudományi, gazdaságtudományok, 

műszaki, informatika ill. jogi és igazgatási képzési területeken szerzett diplomával találtak 

leghamarabb állást.  

43. ábra: Államvizsga után az elhelyezkedés időszakának átlagos hossza (az államvizsga 

után állást keresők körében N=2371) (hónap) 

 

Forrás: Diplomás Pályakövetés 2010, A 2007-ben végzettek munkaerőpiaci jellemzői (Kutatási 

gyorsjelentés), 

http://www.felvi.hu/diploman_tul/szakmai_tamogatas/eredmenyek/diplomas_kutatas/kutatasi_jele

ntes letöltve: 2010. október 25. 
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A felsőoktatás és régiója, térsége közötti kapcsolat fontos dimenzója, hogy a felsőoktatás a fent 

említett 3. szerepkörének (Boucher, Conway, Van der Meer, 2003) milyen mértékben tud 

megfelelni, azaz milyen mértékben tud odavonzani, illetve megtartani hallgatókat. A szerep 

második részéről, a végzettek régióban, térségben való megtartásáról gyakorlatilag nem áll 

rendelkezésemre semmilyen adat. A diplomás pályakövetés rendszerének országos blokkjába, 

amelyből az eddigi adatokat bemutattam, nem került bele ilyen információ, de legalábbis az 

adatok ilyen jellegű elemzése nem történt eddig meg. A Széchenyi István Egyetem Diplomás 

Pályakövető Rendszere ezen területi mozgásokra külön kitér és elemzi az adatokat, amelynek 

eredményei az alábbi táblázatban összefoglalva megtalálhatóak. 

A 12. táblázat jól mutatja, hogy a 2007-ben és 2009-ben végzettek körében a megkérdezettek 

lakhely szerinti összetétele miként változott a végzés után. A felméréskor a megkérdezettek 

lakhelyét ill. szüleik lakhelyét mérték fel. Ez néhány kivételtől eltekintve gyakorlatilag mutatja a 

hallgatók földrajzi mozgásának irányait a diploma megszerzése után. A Széchenyi István 

Egyetemen végzettek gyakorlatilag két irányba mozogtak tovább, egyrészt Győrbe, másrészt 

pedig Budapestre. A Nyugat-dunántúli régió és a többi régió ezen mérlege deficitet mutat.  

12. táblázat: Az öregdiákok elhelyezkedésének irányai a Széchenyi István Egyetemen 

Forrás: DPR Füzetek II. 2010, (Tamándl, 2010) 

A 2007-ben és 2009-ben megkérdezettek szüleinek lakhelye Győrben 14,3 %-ot tesz ki, míg a 

megkérdezettek lakhelye Győrben 23,64 %-ot illete 22,39 %-ot. Ez azt jelenti, hogy a 

megkérdezettek között nőtt a győri lakhellyel rendelkezők száma, vagyis elmondható, hogy Győr 

a vizsgált időszakban vonzotta a hallgatókat. Budapesten az adatok hasonló folyamatokat 

mutatnak. Ezzel szemben a Nyugat-dunántúli Régió és Magyarország más megyéi a fiatalok 

mobilitásából adódóan vesztesei a folyamatoknak. A táblázatból nem derül ki, hogy mely terülnek 

mely irányokba van elszívó hatása, de feltételezhető, hogy Győr elszívó hatása érvényesül a 

  

Győr 
Nyugat-

dunántúli régió 
Budapest 

Magyarország 
más megyéi 

Külföld 

szülők 
lakhelye

jelenlegi 
szülők 

lakhelye
jelenlegi

szülők 
lakhelye

jelenlegi
szülők 

lakhelye
jelenlegi 

szülők 
lakhelye jelenlegi

2007-ben 
végzettek 

14,38% 23,64% 33,23% 25,56% 11,82% 18,21% 38,66% 30,35% 1,92% 2,24% 

2009-ben 
végzettek 

14,29% 22,39% 32,05% 25,48% 13,51% 18,15% 38,22% 32,05% 1,93% 1,93% 

Összesen 14,34% 23,08% 32,69% 25,52% 12,59% 18,18% 38,46% 31,12% 1,92% 2,10% 
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Nyugat-dunántúli Régióban, illetve a Közép-dunántúli Régió szomszédos megyéiben, de 

jellemzően sokan próbálnak tapasztalataim szerint olyanok is letelepedni végleg Győrben, akik 

Kelet-Magyarországról érkeztek, és nem akarnak Budapesten élni. Budapest elszívó hatása sajnos 

az összes területre valószínűsíthető. 

Összefoglalva elmondható, hogy ma Magyarországon még kevés adat áll rendelkezésre a 

végzettek elhelyezkedését, munkaerőpiaci beilleszkedését illetően. Az ilyen jellegű országos 

adatfelmérés elindult, de a Diplomás Pályakövető Rendszer ma még gyerekcipőben jár. Fontos 

megjegyezni ezen rendszer által szolgáltatott adatokkal kapcsolatban, hogy bár voltak 

kezdeményezések, elképzelések azzal kapcsolatban, hogy a kapott eredményeket az intézmények 

finanszírozásánál, minősítésénél, akkreditációjánál komolyan figyelembe veszik, mégsem ez lesz 

a fő céljuk. Elsősorban, ahogy a külföldi példák is mutatják, ezen adatokat az intézmények a 

közvélemény tájékoztatására, hallgatók toborzására használják fel. Mindenesetre ezeket 

figyelembe véve, és mind nagyobb nyilvánosságot biztosítva, ezen adatok hosszú távon 

befolyásolják az intézmények versenyét, és a hallgatókért folytatott versenyben a rosszabb output 

mutatókkal rendelkező intézmények hátrányba kerülnek.  

 

2.3. AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉG 

A kutatásom során a munkaerőpiac keresleti és kínálati tényezőinek térbeli vizsgálatakor két 

statisztikai-tervezési régió összevonásával (Nyugat- és Közép-Dunántúl) az észak-dunántúli térség 

vizsgálatát tűztem ki célul. Ennek egyik oka, hogy az általam vizsgált problémát először a 

felsőoktatás irányából közelítettem meg. Először a Nyugat-Dunántúl vizsgálatát céloztam meg, 

illetve az ott működő felsőoktatási intézményeket, viszont be kellett látnom, hogy mint területi 

egységet, Észak-Dunántúlt jobban tudom kezelni, és az itt működő felsőoktatási intézmények 

vonzáskörét nagymértékben lefedi. Észak-Dunántúl 2 régiót, ill. 6 megyét foglal magába. 

Népessége kb. 2 095 ezer fő, területe 22 446 négyzetkilométer. Ez Magyarország népességének 

kb. egyötöde, és területének kb. egynegyede.  

Az alábbiakban a térség gazdaságának és munkaerőpiacának statisztikai adatai alapján teszek egy 

rövid bemutatást. Az adatok a KSH nyilvános adatbázisából származnak, illetve az általa publikált 

jelentésekből, ezért bizonyos esetekben 2010-es, máshol csak 2009-es adatok álltak 

rendelkezésemre. A fejezet második felében pedig az általam 2009-ben végzett mélyinterjús 

felmérés ide vonatkozó eredményeit szemléltetem, vagyis a megkérdezettek véleményét arról, 

hogy mit gondolnak a regionális munkaerőpiac fogalma alatt, létezik-e ez számukra. 
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2.3.1. AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉG GAZDASÁGI FEJLETTSÉGE, ÁGAZATI 

SZERKEZETE 

A térség gazdaságának legfontosabb jellemzője az általa megtermelt GDP összege, illetve az egy 

főre jutó aránya. A KSH honlapján található adatok alapján 2000 és 2009 közötti GDP adatok 

kerültek publikálásra. Ezek alapján jól látható, hogy az észak-dunántúli térség az éves bruttó hazai 

termék értékének 2008-ig nagyjából egyötödét adja, majd ez az érték kissé csökkent (18,68%). 

Magyarország gazdasági teljesítményének jelentős része tehát Közép- Magyarországon 

koncentrálódik, ahol 2009-ben a GDP közel felét (49,57%-át) állították elő, miközben a térségben 

a népesség mindössze kb. 30 %-a él. (A gazdasági folyamatok…, 2010) 

Az egy főre jutó GDP tekintetében a térség értéke az országos átlag körül alakul, viszont a válság 

hatására 2009-ben az országos átlagnál nagyobb mértékben csökken. 

A régiók fejlettségi sorrendjét figyelembe véve megállapítható, hogy a közép-magyarországi régió 

után az egy főre jutó GDP tekintetében a térséget alkotó két régió áll a rangsor második, ill. 

harmadik helyén (Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl).  

Ágazati bontásban látható, hogy országosan a GDP kétharmada a szolgáltatást nyújtó ágakból, 

egyharmada az árutermelő gazdasági ágakból (mezőgazdaságból, iparból, építőiparból) 

származott 2009-ban, amely a korábbi évekhez hasonló képet mutat. 

A két fejlettebb dunántúli régió gazdasági szerkezetében az ipar súlya az átlagosnak több mint 

másfélszerese volt, azon belül is a gépipar néhány ágazata emelkedik ki. A közútigépjármű-

gyártás leginkább e két régió GDP-jét növeli. (A gazdasági folyamatok…, 2010) 

2.3.2. GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ LEGFONTOSABB 

TÉNYEZŐK 

Vállalkozások elterjedtsége 

2010. december 31-én a térségben 324 927 szervezetet tartottak nyilván, 3,3%- kal többet, mint 

egy évvel korábban. A szervezetek döntő többsége (304 283) vállalkozásként tevékenykedett. A 

nyereségérdekeltségű szervezetek 31%-át társas, 69%-át egyéni vállalkozásként tartották nyilván 

az észak-dunántúli térségben.  

A KSH adatbázisa a vállalkozások számának nemzetgazdasági ágazatok szerinti bontását csak a 

2009-es évre tartalmazta. De az adatok így is jól mutatják, hogy az ipar, építőipar, kereskedelem, 

gépjárműjavítás és a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységekben működik a legnagyobb 

számban vállalkozás a térségben. 
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Külföldi befektetések 

Magyarországon, 2009 végén a külföldi befektetések nagysága 15 977 milliárd forintot tett ki, 

amiből 15 567 milliárd forint területi megoszlását van mód vizsgálni. 2008-hoz képest 5,9 %-kal 

növekedett a külföldi érdekeltségű vállalkozások külföldi tőkéje. Regionális bontásban Közép-

Magyarország (66,11%) után a legnagyobb arányú külföldi tőke Nyugat-Dunántúlon és Közép-

Dunántúlon van jelen 2009-ben is (20,79%).  

A térségen belül megyei bontásban látható, hogy a külföldi tőke jelenléte Győr-Moson-Sopron 

megyében a legerősebb, ezt követi Komárom-Esztergom megye megelőzve Fejér megyét, bár a 

sorrend egy éve még fordítva volt. 2008-hoz viszonyítva a legnagyobb mértékű növekedés 

Komárom-Esztergom megyében volt 16,6 %, míg a legnagyobb csökkenés Vas megyében volt 43 

%. Összességében megállapítható, hogy stagnált a térségben a külföldi tőke nagysága. 

Beruházások 

2009-ben a hazai gazdasági szervezetek (vállalkozások, költségvetési szervek) 3790 milliárd 

forintot fordítottak beruházásra, összehasonlító áron 5%-kal kevesebbet, mint a megelőző évben. 

(KSH, 2010, 20. o.) Az éves országos változáshoz képest a térség megyéiben sokkal jelentősebb 

visszaesést eredményezett a gazdasági válság. Sajnos a KSH adatbázisa 2010-re még nem 

tartalmazott adatokat. Mindenesetre a válság ezt a térséget erősebben érintette, mint az ország más 

részeit. Míg Észak-Magyarországon szintén nagymértékben (17–26%-kal) visszaestek a 

fejlesztések, de mérséklődtek (2%-kal) Észak-Alföldön is, addig Dél- Dunántúlon a beruházások 

volumene számottevően, 26%-kal bővült, és az előbbinél szerényebb (5%-os) növekedés 

következett be Közép-Magyarországon és Dél-Alföldön. 2009-ben a fejlesztések 43%-a Közép-

Magyarországon valósult meg, a vidéki régiók pedig egyenként 7–11%-ot képviseltek. (A 

gazdasági folyamatok…, 2010., 20. o.) 

A beruházások ágazati megoszlása jelentős területi különbségeket mutat, ami az egyes térségek 

gazdaságszerkezeti sajátosságaiból adódik. A gazdaságilag legfejlettebb Közép-Magyarországon a 

fejlesztések döntően a szolgáltató ágakban koncentrálódnak, amelyek a központi régió 

beruházásain belül együttesen 73%-ot képviseltek 2009-ben, 3 százalékponttal többet, mint egy 

évvel korábban. Az ország többi régiójában a feldolgozóipari fejlesztések voltak kiemelkedőek, 

annak ellenére, hogy ebben az ágazatban – Észak-Alföld kivételével – mindenhol jelentősen 

szűkült a tárgyi eszközök pótlására, felújítására fordított összeg. (A gazdasági folyamatok…, 

2010, 21.o.) 
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Munkaerőpiaci jellemzők25 

A munkaerőpiac kereslet-kínálat oldalainak alakulásában a gazdasági folyamatok mellett 

meghatározó tényező a munkaképes korú népesség számának változása is. Ez a korosztály, vagyis 

a 15–74 éves népesség alkotja a munkaerő-felmérés célcsoportját. 2010-ben az éves átlagot 

tekintve, országosan 7 millió 686 ezer fő tartozott a 15–74 évesek körébe, 3 ezer fővel kevesebb, 

mint az előző évben. (A gazdasági folyamatok…, 2010., 38.o.) A térségben összességében nőtt a 

vizsgált korcsoport, amely elsősorban Győr-Moson-Sopron megye pozitív változásának 

köszönhető.  

A térségi mutatókat vizsgálva elmondható, hogy 2009-ben és 2010-ben a foglalkoztatási ráta és 

aktivitási ráta meghaladta az országos átlagot, illetve a munkanélküliségi ráta alacsonyabb volt az 

országos átlagnál. A két év közötti változás sajnos negatív irányú. 2009-ről 2010-re az aktivitási 

ráta gyakorlatilag stagnált a térségben, Győr-Moson-Sopron és Veszprém kivételével a többi 

megyében csökkent. A munkanélküliségi ráta már nagyobb mértékben változott a térségben, 

sajnos emelkedett. Leginkább Veszprém és Zala megyében 2,7 illetve 1 százalékponttal. Ezek 

következményeként látható, hogy a foglalkoztatási ráta csökkent a térségben, amelynek legfőbb 

oka a 2008-ban kirobbant válság.  

A foglalkoztatottak26 számának nemzetgazdasági szektoronkénti bontását tartalmazza az alábbi 

ábra. Sajnos megyei szintű adatokat a KSH adatbázis nem tartalmaz, viszont az ábrán jól láthatóak 

az egyes szektorok eloszlásai a vizsgált térségben, összehasonlítva a közép-magyarországi régió, 

illetve országos szintű adatokkal. Az észak-dunántúli térségben az ipar súlya a foglalkoztatottak 

számát tekintve nemcsak az országos arányt, hanem Közép-Magyarországon belüli arányszámot 

is meghaladja. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma 2008-ról 2009-re mind a három 

vizsgált területen emelkedett, míg 2009-ről 2010-re Közép-Magyarországon emelkedett, 

országosan és a térségben csökkent. A szolgáltatásban foglalkoztatottak száma mind három 

területen csökkent 2008-ról 2009-re, majd Közép-Magyarország kivételével emelkedett 2010-ben 

2009-hez képest.  

                                                 
25 A munkaerőpiaci folyamatok alakulását, regionális különbségeit tartalmazó adatbázis a KSH-nak a lakosság 
körében végzett munkaerő-felmérése, valamint a gazdasági, költségvetési és nonprofit szervezetekre irányuló 
úgynevezett intézményi adatgyűjtés, illetve a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal nyilvántartott álláskeresőkre 
vonatkozó adatai alapján került összeállításra. 
26 Foglalkoztatott, aki a referencia-időszakban (ún. vonatkozási héten), legalább 1 óra, jövedelmet biztosító munkát 
végzett, vagy munkájától csak átmenetileg (szabadság, betegség stb. miatt) volt távol. A gyermekgondozási díjban 
(gyed), gyermekgondozási segélyben (gyes) részesülők gazdasági aktivitása a vonatkozási héten végzett 
tevékenységük alapján kerül meghatározásra. A munkaerő-felmérésre vonatkozó Eurostat-ajánlások alapján a 
sorkatonák mint intézeti népesség nem tartoznak a felvétel körébe. (KSH definició) 
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44. ábra: A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági szektorok szerint térségi, 

regionális bontásban (2008–2010) – TEÁOR'08 

 
Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján: 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_qlf017a.html  letöltés dátuma: 

2011. augusztus 6. 

Az intézményi adatgyűjtésből származó, adóadatokkal teljeskörűsített adatok szerint országosan 

2009. évben átlagosan 3 millió 232 ezer fő állt alkalmazásban27 (A gazdasági folyamatok…, 

2010). Számuk az egy évvel korábbihoz képest összességében 4%-kal csökkent. Nyugat-

Dunántúlon, illetve a központi régióban 3–5% közötti, míg Közép-Dunántúlon 8%- os fogyást 

mértek.  

A létszám gazdasági ágankénti összetételének területi differenciáltságában megjelennek a 

gazdaságszerkezetre jellemző különbségek. A központi régió kivételével valamennyi térségben az 

ipar foglalkoztatási szerepe a legnagyobb, átlagosan 22%. Az iparban alkalmazottak aránya 

Közép-Dunántúlon volt a legmagasabb (35%).  

2009-ben országosan a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál és létszámhatártól 

függetlenül a költségvetési intézményeknél, valamint a kijelölt nonprofit szervezeteknél 

alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 195 ezer forintot tett ki, az előző évinél mindössze 

                                                 
27 Az alkalmazásban állók a munkáltatóval főállású munkaviszonyban , illetve munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban állók. Az intézményi statisztika az alkalmazásban állók létszámának számbavételénél a munkajogi 
állományi létszám és a statisztikai állományi létszám fogalmát használja. Főállásnak tekintendő:  több munkaviszony 
egyidejű megléte esetén a teljes munkaidőre vonatkozó,  több nem teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a 
hosszabb részmunkaidőre, illetve azonos hosszúságú esetén a korábbi keletű munkaviszony szerinti. (KSH definíció) 
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0,5%-kal többet. A bruttó keresetek növekedési üteme egyedül Közép-Magyarországon volt 

magasabb (1,6%-os) az országos átlagnál. (A gazdasági folyamatok…, 2010) 

Az átlagkeresetek bruttó összegének régiós különbségeit a térségek sajátos gazdasági struktúrája 

és az egyes gazdasági ágak eltérő kereseti viszonyai egyaránt befolyásolják, ugyanakkor egyazon 

gazdasági ágon belül is igen nagy különbségek mutathatók ki a régiók között. Közép-

Magyarország régió kereseti előnye egyértelműen a fővárosban elérhető relatíve kimagasló 

bérekkel függ össze. Az ágazati kereseti rangsorok élén Közép-Magyarország után általában 

Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl következik. (A gazdasági folyamatok…, 2010, 44.o.) 

 

2.3.3. TÉRSÉGI MUNKAERŐPIAC 

Az általam vizsgált, és kutatói intuíció által vezérelve létrehozott észak-dunántúli térséget, mint 

munkaerőpiaci egységet, fogalmat és mint az általában vett regionális munkaerőpiac fogalmát 

„teszteltem” munkaerőpiaci szereplők körében. 2009 nyarán lefolytatott 50 elemű mintán végzett 

mélyinterjús felmérés első nagy témaköre a munkaerőpiac regionális jellemzőit vizsgálta28. A 

megkérdezettek 70 %-a úgy gondolja, hogy létezik és értelmezhető a regionális munkaerőpiac 

fogalma. Abban viszont már nagyon eltérő képet mutatnak, hogy ki hogyan értelmezi azt, mit 

jelent a régió számára, egyáltalán saját szervezete esetében releváns-e. 

13. táblázat: Ön szerint értelmezhető-e egy regionális munkaerőpiac? 

Válaszok aránya (%) 
Ágazatok Nem Igen Összesen

Építőipar 2,00% 2,00% 4,00% 
Gazdasági szolgáltatás 2,00% 6,00% 8,00% 
Ipar 16,00% 22,00% 38,00% 
Kereskedelem, javítás 2,00% 6,00% 8,00% 
Közigazgatás 4,00% 18,00% 22,00% 
mezőgazdaság 0,00% 2,00% 2,00% 
non-profit 4,00% 4,00% 8,00% 
Szállítás, raktározás, posta, távközlés 0,00% 4,00% 4,00% 
Többi gazdasági ág 0,00% 6,00% 6,00% 
Végösszeg 30,00% 70,00% 100,00%

Forrás: Saját szerkesztés 

Több esetben megfogalmazódott az a vélemény, hogy a mai statisztikai régiók gazdasági és 

munkaerőpiaci szempontból nem értelmezhetőek a gazdasági szervezetek számára. A szervezetek 
                                                 
28 A kutatás módszertanát egy későbbi fejezetben részletezem. 
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szempontjából az általuk használt régió fogalom határa a saját hatókörük határa. Többen - 

főleg a költségvetési szervek képviselői illetve a mikro vállalkozások közül - bár tudnak 

értelmezni egy regionális munkaerőpiacot, saját szempontjukból az adott település vagy annak 

szűk köre 10-30 km sugárban jelenti a munkaerőpiaci kínálatot, bár egyes hiányszakmákban 

szükséges lenne távolabbi munkavállalókat is a régióba csábítani. Alapvetően a legtöbben a 

magyar munkaerőt nem tartják mobilnak, amely az idősebb korosztályoknál még nagyobb 

problémát jelent. Alapvetően a régiót, amelyet egyesek Nyugat-Magyarországnak, mások Észak-

nyugat Magyarországnak vagy Nyugat-dunántúli Régiónak neveznek, gazdaságilag erősnek 

tartják, amelynek meghatározó ágazata a gépipar, s ez befolyásolja alapvetően a munkaerőpiaci 

folyamatokat is. Olyan említés, amely a két statisztikai régió együttesére utalt volna, nem volt, 

azaz a megkérdezett vállalatvezetők, hr vezetők az általam vizsgált területre nem tekintenek úgy, 

mint egy egységes munkerőpiaci térségre.  

Azok közül, akik a regionális munkaerőpiacot nem tudják értelmezni, érdemes kiemelni két 

markáns véleményt: 

„Álláspontom szerint a regionális munkaerőpiac így egészében nem jellemezhető. Mivel a régiót a 

Győr, Vas, Zala megye alkotja, teljesen eltérőek a gazdasági adottságok, a munkaerő piaci 

képzése, hát nyílván a működő tőkéje is. Szerintem túl nagy falat, hogy regionális 

munkaerőpiacról lehessen beszélni. Az hogy közigazgatásilag így osztották fel a régiókat, az nem 

volt szerencsés, hogy gazdaságilag 3 teljesen eltérő megyéről beszélünk.” 

„Régió fogalma minden esetben más. Magyarországon gyakorlatilag nincs. Tehát én azt mondom, 

hogy globális gondolkozás kell. Ha ez a mi szervező piacunk a munkaerőpiac, akkor nem az a 

kérdés, hogy itt ki van hanem, hogy ki kell, és azt hogyan lehet megtalálni, és hogyan lehet 

hozzájutni ahhoz a képzettségű emberhez." 

 Interregionális kapcsolatok 

A válaszadók többsége érzékel régión illetve ország határon átnyúló munkaerőpiaci 

kapcsolatokat. Ezeket véleményük szerint elsősorban a hiányszakmák, fizetési igények mellett a 

helyi gazdasági erő motiválja, tehát az, hogy a működő tőke mennyire van koncentrálva. Nyílván 

ez meghatározza a munkaerő keresletet is. Az országok közötti kapcsolatokat természetesen a 

térség határmentisége (Szlovákia, Ausztria) nagyban elősegíti és erősíti.  

Saját szervezetükön belül viszont már lényegesen kisebb a régiókon, országokon átnyúló 

kapcsolatok aránya. 
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14. táblázat: Regionális és országon átnyúló munkaerőpiaci kapcsolatok 

Válaszok aránya (%) 

Létezik kapcsolat 
Multinacionális 

vállalat 

Nem 
multinacionális 

vállalat 
Összesen 

igen 24,00% 10,00% 34,00% 
nem 6,00% 60,00% 66,00% 
Végösszeg 30,00% 70,00% 100,00% 

Forrás: Saját szerkesztés 

A multik 80 %-ánál léteznek vállalaton belül is régiók közötti, ill. országhatárokon átnyúló 

munkaerőpiaci kapcsolatok. Ezeket egyrészről a leányvállalatok és az anyavállalat közötti 

munkaerő áramlás eredményez, amelynek egyik oka a speciális ismeretek hiánya, másrészről 

pedig a felső menedzsment réteg rotálásával az anyacég menedzsment és céges kultúrájának 

elterjesztése. Továbbá több szervezetre jellemző a mátrixszerű szervezeti felépítés, amely 

lehetővé teszi a külföldi kollégákkal való folyamatos együttműködést.  

 

2.4. A KERESLET ÉS KÍNÁLAT ÖSSZEVETÉSÉRE TETT KÍSÉRLET 

A korábban vizsgált és az 1.2.2 számú fejezetben bemutatott hazai munkaerőpiaci kutatások végső 

állomásaként a makrogazdasági előrejelzések, ágazati foglalkoztatottsági előrejelzések, szakértői 

becslések, és az oktatási intézmények kibocsátási oldalának figyelembe vételével kísérletet tettek 

a szakmacsoportonként és regionális, megyei bontásban 2015-ig keresleti és kínálati egyensúlyi 

előrejelzés készítésére. Maga a kutatás egy igen izgalmas vállalkozásnak tűnt számomra, amely 

rengeteg problémára, nehézségre hívja fel a területet vizsgálók figyelmét. A kutatás módszertanát, 

néhány eredményét és következtetéseim alul mutatom be. 

A Foglalkoztatási Hivatal megbízásából készült az a kutatás (HEFOP 1.2.1 –K- 2004-06-

0001/5.0), amely 2005 és 2015 között a munkaerő kereslet és kínálat mennyiségi megfeleltetését 

tűzte ki célul. Ahogy azt a kutatás elején a kutatásvezetője megfogalmazza, korábbi tapasztalatok 

vezettek ahhoz, hogy új módszert alkalmazzanak a munkaerőpiaci kereslet előrejelzéséhez: „A 

munkaerőpiaci kereslet kutatásával 1999-ben kezdtünk el foglalkozni, minden esetben a 

munkaügyi tárca megbízásából. 1999-ben és 2002-ben a foglalkoztatókat próbáltuk rávenni arra, 

hogy becsüljék meg jövőbeli munkaerő-igényeiket. A foglalkoztatóktól csak kényszeredett 
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válaszokat kaptunk, mivel a gazdaság működés természetétől idegennek találták az „előrejelzés” 

általunk választott módszerét.” (Dávid, 2007, 6. o.) 

A kutatás során abból indultak ki, hogy a foglalkoztatás mértéke, és szakmaszerkezete mögött a 

gazdasági verseny, a konjunkturális viszonyok, az alkalmazott technológiák és a választható 

munkaszervezési megoldások változásainak objektív folyamatai húzódnak meg. S e folyamatok 

vizsgálata, a vizsgálati eredmények számszerűsítése útján megbízhatóbb becslések tehetők, mint 

amire korábban a foglalkoztatókat kényszeríteni próbálták. 

Egyes vélemények szerint nem megismerhető a munkaerő-kereslet (Dávid – Fülöp, 2008), mert a 

gazdaság, a piaci viszonyok gyorsan és a jövőt tekintve kiszámíthatatlanul változnak. Más 

vélemények szerint ez a probléma kezelhető, hiszen ismeretek azok a gazdasági konjunktúra- 

előrejelzési módszerek, amelyekkel –meghatározott hibahatárok mellett – az előrejelzés 

megvalósítható. A kutatást végzők véleménye szerint, és a fentiekben általam is kifejtett álláspont 

szerint az előrejelzés alapvető problémáját nem a konjunktúra kiszámíthatatlansága okozza, 

hanem egyrészt a gazdasági folyamatok és a foglalkoztatás mennyiségi kapcsolata, összefüggései, 

másrészt a munkaerő-kereslet és –kínálat két eltérő kategóriarendszere közötti kapcsolat 

megteremtése. Ugyanis a kereslet munkakörökben, foglalkozásokban, a kínálat pedig 

képzettségekben fejezi ki magát. 

A kutatás során a foglalkoztatás-, munkaerő fejlesztés oldaláról megfogalmazva a 

keresletszámítás kiindulópontjaként a következőket fogalmazták meg: „A mindenkor empirikusan 

tapasztalható munkamegosztás a munkában lévők foglalkozási-szakmai struktúrája nem más, mint 

az alkalmazott technológiák lenyomata.” (Dávid, 2007, 6. o.) 

Ebből következik, hogy e technológiák viszonylagos állandósága teszi kiszámíthatóvá a munkaerő 

szükségleteket. Ezek változásainak megfigyelése ad iránymutatást a munkaerővel szemben 

támasztott mennyiségi és tartalmi változások előrebecsléséhez. A mindenkori, igényelt 

technológiai-szakmastruktúra egyes elemeinek mennyiségi változásait természetesen 

befolyásolják –a piaci szférában- konjunkturális hatások, a közszférában költségvetési és 

foglalkoztatási politikák. Az ingadozás azonban - technológiaváltás nélkül csak bizonyos korlátok 

között megy végbe - leszámítva a piacról való önkéntes vagy kényszerű kivonulás esetét. 

A mindenkori szakmaszerkezet ismerete adott alapot a jövőbeli igények becslésére. E megfontolás 

alapján empirikusan megismerhető a munkaerő-keresleti előrejelzés alapját képező foglalkoztatási 

szakmacsoport-struktúra, annak belső arányai (Dávid – Fülöp, 2008). Az előrejelzések alapjául a 

következő mutatószámokat, adatokat használták még fel: 
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1. demográfiai előrejelzés foglalkoztatási szakmacsoportokra 

2. ágazati és vállalati méretkategória és régió szintű konjunktúra-előrejelzés (ez a korábban 

fent ismertetett kutatás – GKI Zrt.) 

3. ágazati és vállalati méretkategória szerinti foglalkozási szakmaszerkezet-változás 

előrejelzése 

E folyamatok mérésének objektív kiinduló alapja, mintegy 6000 foglalkoztató szervezet 

foglalkozási szakma struktúrájára vonatkozó adatfelvétel volt. Ezekből a felvételekből alakítottak 

ki ágazati- szakmaszerkezeti modelleket 21 ágazatra, és öt foglalkoztatotti létszám kategóriára 

105 modellt, amelyek az ágazat-specifikus foglakozásokat, ill. szakmákat tartalmazták. 

A kereslet számítás pontossága érdekében a demográfiai és konjunkturális tényezők 

figyelembevétele mellett – önálló adatfelvétel alapján – a jövőbeli várható, a munkaszervezési és 

technológiai változásokból eredő, a munkakörök betöltőivel szemben támasztott szakmai és 

képzési szintbeli változásokat, illetve ebből eredő munkaerő keresletet is megjelenítették. E 

kereslettel szemben munkaerő kínálatként a 2005-ös korrigált közép és felsőfokú képzési 

kibocsátást állították. A középfokú végzettséggel képzésből kikerültek számát a mintegy 500 

képző intézményi-szakértőkkel készített felvétel alapján csökkentették a „szakmaelhagyók” és 

továbbtanulók számával.29 

A képzési kínálat vonatkozásában nem végeztek előrejelzést, azaz nem extrapolálták a jelenlegi 

képzési kibocsátási szakmaszerkezetet. Ennek oka, hogy a kutatás gyakorlati céljának azt tűzték 

ki, „hogy a foglalkoztatás és oktatás politika a tények, illetve a munkaerő keresleti és kínálati 

hiányok és többletek mértékének ismeretében mérlegelje, hogy kíván -e (és hogyan) beavatkozni a 

folyamatokba?” (Dávid, 2007, 38. o.)  

A két adatsor összevetéséhez, a munkaerő kínálat 10 éves előrejelzéséből visszaszámított 

(visszaosztott) évi munkaerő kereslet adatsort használták. Ezáltal vált lehetővé, hogy egybevessék 

az évi munkaerő kínálattal. Ha ezt a kibocsátási struktúrát továbbvezetjük, akkor évről évre 

halmozódik a munkaerő keresleti többlet (azaz hiány) illetve a munkaerő kínálati többlet. A 

kínálati többlet vagy hiány halmozott mennyiségeinek bemutatását, azaz előrejelzését –statisztikai 

alapon – nem tekintették értelmes tevékenységnek.  

További kiindulópontja a kutatásnak, hogy a kereslet-kínálat területi egybeesését a hazai 

munkavállalók viszonylag alacsony szintű mobilitása biztosítja, melyet azonban számos folyamat 

megtör. Ilyenek például az olyan nagy vonzerővel bíró foglalkoztatási központok, mint Budapest, 
                                                 
29 A kutatás módszertani fejezeteiben részletesen megtalálhatóak a munkaerő kereslet 10 évre szóló előrejelzésének, 
valamint a 2005-ös évi munkaerő kínálat számításának módszerei. 
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illetve a helyi munkaerő szűkében lévő vállalatok munkaerő toborzási körzeteinek bővülése (a 

munkaerő napi, heti „ingáztatásával”). 

A kutatási beszámoló igen részletes és vaskos anyagából kiemeltem néhány érdekes ábrát, amely 

a kutatás eredményeit szemlélteti.  

45. ábra: A munkaerő kereslet és kínálat kapcsolata a diplomások körében 2005 és 2015 

között 

 

Forrás: (Dávid, 2007, 86. o.) 

A kutatás megállapítja, hogy a gazdaság fejlődése, és ezzel együtt a foglalkoztatás növekedése 

szempontjából a gépész-, és villamosmérnök kibocsátás a legfontosabb. Számításaik szerint a 

gépészmérnökök iránti évi igény – a vizsgált időszak tíz évében - 1300, a villamosmérnökök iránti 

igény 1200 fő körül mozog. A tanulmány kiemeli, hogy e számítás a GKI előrejelzése szerint – e 

két ágazat néhány százalékos dekonjunktúrájára épül. Ez a momentum csökkentette a gépész és 
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villamosmérnökök iránti évi igény mértékét is. E tényezőkre építve a kínálat-keresleti mutató a 

gépészmérnökök esetében 1,59, vagyis a kibocsátás a kereslet másfélszerese, a 

villamosmérnököknél 0,89, vagyis a kibocsátás nem éri el a kereslet szintjét. Utánkövető 

vizsgálatok hiányában nem tudtak képet alkotni a szakmájukban ténylegesen elhelyezkedők 

számáról. Vizsgálataik azonban – számításaik ellenére – arról tanúskodnak, hogy gépész és 

villamosmérnök hiány van. (Dávid, 2007, 86. o.) 

46. ábra: A kereslet-kínálat hiány/többlet mutatója (2005) gépész- és kohómérnökök 

esetében 

 

Forrás: (Dávid, 2007, 88. o.) 

A gépészmérnökök iránti kereslet - amint ez a fenti térképről is leolvasható- nem egyenletesen 

oszlik el az országban. A legkisebb a kereslet a Dél-Dunántúlon és a Dél- Alföldön. Ez egyúttal a 

gépészmérnököket alkalmazó vállalatok, illetve az alkalmazott gépészmérnökök alacsony számát 

is jelzi. A kereslet kínálat mutatóit – bár ezen a térképen ez nem érzékelhető: regionális szintre 

számítottuk ki. Ez azt jelenti, hogy a régióban folyó képzési kibocsátást állítottuk szembe a 

régióban felmerülő kereslettel. Így válnak értelmezhetővé a Dél-Dunántúli adatok, amelyből 

nemcsak a kismértékű kereslet, hanem a képzés hiánya is leolvasható. (Dávid, 2007, 88.o.) A 

villamosmérnök képzési kibocsátás csupán a fele a gépészmérnökökének, s az adatok, az ország 

csaknem minden területén hiányt jeleznek. 
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47. ábra: A kereslet-kínálat hiány/többlet mutatója (2005) villamosmérnökök esetében 

 

Forrás: (Dávid, 2007, 89. o.) 

Egyensúlyi állapot van a Nyugat- magyarországi régióban, gyenge kínálati többlet tapasztalható a 

Közép-magyarországi régióban, s a további öt régióban különböző mértékű hiányt tapasztalunk. A 

Közép- magyarországi kínálati többlet (1,3) nem tudhatja ellensúlyozni a Közép-dunántúli 

kínálati hiányt (0,15), ami azt is jelzi, hogy a régióban lényegében nincs villamosmérnök képzés. 

Ahogy ez teljes mértékben hiányzik a Dél-Alföldön (0,0) és meg sem közelíti az igényeket az 

Észak-Alföldön (0,32). (Dávid, 2007, 89. o.) 

A kutatás eredményeinek további részletes bemutatását nem folytatom. Magával a vizsgálattal 

kapcsolatban viszont több számos kérdés is megfogalmazódott bennem. A kutatás egyrészről más 

kutatási eredményeket vesz alapul, mint például a GKI Zrt. kutatása, amely ágazatonként becslést 

ad a foglalkoztatottak számára. Ahogy azt korábban bemutattam, ez a kutatás több szcenárióval 

dolgozik, és visszatekintve a kiinduló pontra megállapítható, hogy eddig leginkább a pesszimista 

forgatókönyv valósult meg. Jelen vizsgálat viszont nem a pesszimista verzióból indult ki. De talán 

ez még kevésbé zavaró körülmény. A kutatás során gyakorlatilag a 2005-ös évet bázisul véve a 

keresleti oldalra tettek előrejelzéseket, a kínálati oldalra nem. A keresleti oldal meghatározásánál 

a foglalkoztatási szakmacsoportok demográfiai jellemzőit vették figyelembe, azaz, hogy hol 
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várható nagyobb vagy kisebb számú kilépő az adott csoportból, a már említett ágazati és vállalati 

méretkategória és régió szintű konjunktúra-előrejelzést (GKI), illetve készítettek egy ágazati és 

vállalati méretkategória szerinti foglalkoztatási szakmaszerkezet változás-előrejelzést. Az utóbbi 

kettőnél a módszertan számos szakértői becslést és feltételezést említ, amelyeket az eredmények 

vizsgálatakor, értékelésekor nem szabad figyelmen kívül hagynunk.  

A kínálati oldal megállapításakor az Oktatási Minisztérium 2005 évi, az iskolát szakképzettséggel 

(egyetemi/főiskolai diploma vagy szakképesítés) elhagyók létszámadatait vették figyelembe. Itt 

nem készült előrejelzés, vagyis végig a 2005-ös adatokat használják. Ez természetesen 

egyszerűsítésként elfogadható, illetve magyarázható azzal, hogy épp azt kívánták bemutatni, hogy 

az oktatáspolitikában mely változások lehetnek szükségesek, ha a kibocsátás nem változik. 

Viszont itt mindenképp figyelembe kellett volna venni véleményem szerint a demográfiai 

tényezőt, azaz, hogy csökken a 18 évesek korcsoportja. A kínálat térbeli megjelenítésénél pedig az 

oktatási intézmények képzőhelyeit vették alapul. Azaz ha pl. a fenti térképen Közép-Dunántúlon 

nincs villamosmérnök képzés, akkor jelentős keresleti többlet jelenik meg. Azt gondolom, hogy 

ez a középfokú képzési intézmények esetén még elfogadható egyszerűsítés, mivel ezen oktatási 

intézmények vonzáskörzete nem jelentős, a felsőoktatási intézmények esetében viszont már 

sokkal bonyolultabb a helyzet. Ha egy hallgató Komáromból Győrbe megy villamosmérnöknek, 

akkor nagy valószínűséggel haza is térhet dolgozni Komáromba, és ő ténylegesen ebben a jelen 

esetben nevezett hiány régióban jelenik meg. De ellenkező esetben végezhet a hallgató 

Debrecenben, és Budapesten telepedik le, és dolgozik, mint villamosmérnök. Ezért a térbeli 

ábrázolást igen nagy fenntartással kezelem. Mint ahogy a kutatás vezetője is rámutat, s amit 

korábban jómagam is kiemeltem, hogy a képzettség és foglalkozás, mint két kategória nem 

minden esetben illeszthető össze, állítható szembe egymással. Míg a középfokú végzettségeknél a 

szakképzettségek alapján kerülnek besorolásra a „pályakezdők” az egyes szakmacsoportokba, 

addig ennek módszertanát a diplomások esetében nem találtam meg. Itt feltételezem szintén egy 

valamilyen egyszerűsítés alapján kerültek besorolásra a különböző végzettségek.  

Összefoglalva mégis nagyon értékesnek tartom ezt a kutatást, mivel bizonyos egyszerűsítések és 

szakértői becslések alkalmazásával nagyvonalakban ad egy prognózist az oktatáspolitika számára. 

Másrészről pedig felvillant számomra számos olyan problémát, amely komolyan elgondolkoztat 

azon, hogy lehet-e a munkaerőpiacon mennyiségi alapon előrejelzést készíteni? És még ha sikerül 

is a rengeteg adatot összegyűjteni, rendszerezni, a jövőbeli folyamatokat megbecsülni, tudnak-e az 

előrejelzések az oktatás számára hasznos, alkalmazható inputként megjelenni? 
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3. A FELSŐOKTATÁS ÉS A MUNKAERŐPIAC KÖZÖTTI 

HARMÓNIA MEGTEREMTÉSE MINŐSÉGI 

MEGKÖZELÍTÉSBŐL 

Megvizsgálva a felsőoktatás és a munkaerőpiac sajátosságait, a két rendszer teljesen különböző 

működési mechanizmusait, illeszthetőségük időbeli és térbeli korlátjait, mégis arra keresem a 

választ, hogy van-e olyan módszer, megközelítés, amely közelebb hozhatja a két oldalt 

egymáshoz, és az egyensúlyi állapot létrejöttét támogatja.  

 

3.1. A TUDÁS ÉRTELMEZÉSE, KOMPETENCIÁK 

A tudás nagyon sokrétű, amely széles értelemben magába foglalja az emberek konkrét és általános 

ismereteit, tapasztalatait, intuícióit, kreativitását, készségeit, a dolgok megértését és megítélését, 

értékekről alkotott véleményét, illetve erre való képességét stb. A tudás legátfogóbb és széles 

körben használt definicióját az OECD által készített gazdasági elemzésekben használt 

fogalomrendszerből merítettem. Egyik metszetét tehát a tanulás során megszerzett ismeretek, 

információk összessége adja, a másikat az a képesség, készség (úgynevezett kompetencia), amely 

alkalmassá teszi az embert, hogy ezen információkat a gyakorlatban felhasználja, hasznosítsa, az 

emberben lévő tudást, ismereteket, készséget, képességeket és magatartásbeli tulajdonságokat 

sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsa, illetve bővítse, ami egyben a közvetlen 

tudásalkotás (-termelés) képességének a megnyilvánulása. A gazdasági elemzések céljára 

általában a tudás négy kategóriáját különböztetik meg. Ezek a közkeletű angol kifejezésekkel: 

know-what, know-why, know-how és know-who, azaz tudjuk mit, miért, hogyan és ki. 

Hangsúlyozzák, hogy a tudás tágabb fogalom, mint az információ. Az információ általában a 

tudásnak a „know-what” és „know-why” komponense. Egyébként ezek a kodifikált, explicit 

tudáselemek a leginkább piaci, árujellegűek, s ezek illeszthetők be leginkább a közgazdasági 

termelési modellekbe. A tudás más elemei – különösen a know-how és a know-who – inkább 

csendes, rejtett (tacit) tudásnak tekinthetők, amit nehezebb kodifikálni és mérni (Lundvall – 

Johnson, 1994). 

 Know-what: a tényekre vonatkozó számok, adatok, események stb. ismerete és megértése 

formájában jelentkező, azaz már felhalmozott, tárgyiasult tudás, amely könyvekben, 

adathordozókon stb. megtalálható. (Ez jelenti azt, hogy ezek az információk már 

„tárgyiasultak”.) Ebben az esetben a „tudás” fogalma elég közel áll ahhoz, amit a köznapi 
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életben információnak neveznek. Számos szakterület művelőinek rengeteg ilyen tényszerű 

tudással kell rendelkezniük. 

 Know-why: az elvek, törvények, törvényszerűségek, ok-okozati összefüggések 

felismerésén alapuló tudományos ismeretek, amelyekkel meg lehet magyarázni a 

természet, az emberi elme és a társadalom, a gazdaság történéseit, mozgásformáit, 

valamint folyamatait. Az ilyen fajta tudás igen fontos eleme a természettudományos 

alapokon nyugvó technológiai fejlesztésnek, a termék- és gyártásfejlesztések 

megalapozásának. A know-why típusú tudás előállítása (bővített újratermelése) gyakran 

speciális szervezetekben, például kutató laboratóriumokban vagy egyetemeken, ezekhez 

kapcsolódó kutatóhelyeken történik. Ahhoz, hogy a vállalkozások hozzáférjenek az ilyen 

tudományos ismeretekhez, valamilyen formában – tudományosan képzett munkatársak 

felvétele, közös tevékenység, megbízás, szabadalom-vásárlás stb. – kapcsolatba kell 

kerülniük a kutatóhelyekkel. Az új tudományos eredmények, illetve ezek ismerete, 

hasznosítása gyakran és jellemzően felgyorsítja a technológiai fejlődést és elkerülhetőbbé 

teszi a próbálgatáson alapuló kísérletezést. 

 Know-how: jártasság, kompetencia, valami elvégzésének a képessége. Vonatkozhat arra, 

hogy egy munkás képes elvégezni a termelési (technológiai) folyamat megkívánta 

műveleteket, egy üzletember képes felbecsülni egy új termék piaci kilátásait, illetve egy 

személyzeti vezető képes a megfelelő munkatársakat kiválasztani stb. Nem lehet azt 

állítani, hogy a know-how inkább gyakorlati, mint elméleti jellegű tudás. Még a komplex 

matematikai problémák megoldásához is szükséges – az intuíció mellett – bizonyos 

tapasztalati alapon megtanult, elsajátított összefüggések, sémák felismerése, megértése. A 

know-how tipikusan az a tudásfajta, amit egy adott vállalaton, kutatócsoporton belül 

fejlesztenek ki, s igyekszenek megtartani e keretek között. A tudásanyag komplexitásának 

intenzifikálódása azonban szükségessé teszi a különböző szervezetek közötti kooperációt, 

a különféle tudáselemek megosztását és kombinációját, s ezért is jönnek létre e területen a 

hálózatok, a rendkívül tarka együttműködési formák. 

 Know-who: annak az ismerete, ki mit tud, valamint annak, hogy ki tudja mit és hogyan 

lehet megtenni. Szerves eleme, mi több a lényege a különféle emberekkel, szervezetekkel 

való együttműködés és kommunikáció speciális társadalmi-személyi képessége. A 

tudásanyag mind komplexebbé válásával és a bonyolult együttműködési hálózatok 

létrejöttével egyre növekszik ennek a tudásfajtának a szerepe és jelentősége, különösen 

azokban a gazdaságokban, ahol elmélyült és kiterjedt a munkamegosztás a különféle 

tudományos, gazdasági szervezetek és a speciális szakértők között. 
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A tudás négy különféle típusát más és más módon lehet elsajátítani. A „know-what” és a „know-

why” nagyrészt megtanulható (megszerezhető) könyvekből, előadásokból, adatbázisok 

használatával stb., illetve gyarapítható a kutatások legkülönfélébb területein, tudományos viták, 

fórumok révén. A másik két tudásfajta inkább a gyakorlatban, tapasztalatok szerzésével, 

átvételével sajátítható el, illetve bővíthető, tökéletesíthető, s nagymértékben személyhez, 

szervezethez kötött. 

A tudás speciális jellegzetessége, hogy – a tradicionális erőforrásokkal ellentétben – mások által 

nem idegeníthető el véglegesen, az inputként felhasznált tudás az alkalmazás vagy a másokkal 

való megosztás során nem csökken, nem használódik el, „nem megy tönkre”, ellenkezőleg: 

amennyiben kreatív gondolkodású és visszahatású a partner, még „tisztulhat” és bővülhet is, sőt a 

jártasság, a hozzáértés révén, a gyakorlat során még tökéletesedik is. 

A két tudásfajta a „know-what” és „know-why” illetve a „know-how” és a „know-who” fajta 

közötti különbségre jól mutat rá Szent-Györgyi Albert 1973-ban megjelent írásában, ahol a 

következőket írja a tudásról, a klasszikus értelemben vett tanulásról: 

„Általánosan elterjedt vélemény, hogy a memorizálás nem okoz bajt, hogy a tudás nem ártalmas. 

Attól tartok, hogy árthat. A holt ismeretanyag eltompítja a szellemet, megtölti a gyomrot anélkül 

hogy táplálná a testet. Az elme nem feneketlen gödör, és ha beleteszünk valamit, esetleg ki kell 

hagynunk belőle egy másik dolgot.” (Szent-Györgyi 1973. 42. o.) 

 

Az oktatás és az egyetemek jellegéről a következőket mondta Szent-Györgyi: 

„Én azt hiszem, én ezt már gyermekkorom óta a magam iskolai tapasztalatiból tudom, hogy az 

egész oktatásügyet az egész világon mindenütt, amerre csak jártam, egy nagy tévedés hatja át. 

Egy óriási tévedés. Azt hiszik, hogy a könyv arra való, hogy az ember a könyv tartalmát bepréselje 

a fejébe. Nézetem szerint a fej gondolkodásra való. A könyv pedig arra, hogy ne kelljen mindent 

fejben tartani. Azt sokkal egyszerűbb a könyvtárban tartani. A fejemet használhatom sokkal jobb 

dolgokra, például gondolkozásra.” (Szent-Györgyi 1973. 90-91.o.) 

Véleményem szerint a „know-how” jellegű tudás, a kompetenciák szerepe a mai gazdasági 

életben. Egy ma vezető tréner véleményét osztom, aki szerint ma annak a tudásnak, amit 

könyvből meg lehet tanulni, vagy előadáson át lehet adni, vagyis passzív hallgató módjára meg 

lehet kapni, az értéke egyre inkább közelít a nullához. A mai társadalmakban az ismeretek és 

információ a meglévő technikai eszközök segítségével egyre inkább hozzáférhető mindenki 

számára, és a tudástársadalmak alapvető eleme nem a tudás birtoklásában, hanem a 
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tudásmegosztásban rejlik. Így az a képesség, hogy tudom mit és hol keressek, egyre inkább 

felértékelődik. 

 

3.1.1. A KOMPETENCIA FOGALMA ÉS CSOPORTOSÍTÁSA 

A szakirodalom a kompetenciák meghatározására nem ad egységes, mindenhol egyformán 

használható fogalmi rendszert, az egyes szerzők definíciói az általuk fontosnak tartott szempontok 

szerint mutatja meg a kompetenciák lényegét. Abban minden szerző egyetért, hogy a kompetencia 

összetett, több elemből álló fogalmi rendszer. (Horváthné et al., 2011) 

A kompetencia fogalom kialakulásában úttörő szerepe volt McClellandnak (Klemp – McClelland 

1986), aki azt vizsgálta, hogy vannak-e olyan képességek, amelyek biztosíthatják egy adott 

személy előrejutását, jó teljesítményét a munkahelyén. Rájött arra, hogy a kompetenciák lesznek 

azok a tulajdonságok, melyek egy-egy feladat ellátásában nélkülözhetetlen szerepet játszanak. A 

kompetencia koncepció elterjesztésében McClelland mellett Boyatzis (Boyatzis-t idézi Horváthné 

et al. 2011) is nagy szerepet vállalt. Vezetőket vizsgálva rájött arra, hogy az egyes emberek 

közötti viselkedés közötti különbségben nem egyetlen tényező játssza a főszerepet, hanem több. A 

hatékony munkahelyi teljesítmény modelljében kifejtette, hogy a megfelelő teljesítményhez 

egyrészt alapszükséglet az egyéni kompetenciák megléte (competences) egyedül még nem biztosít 

sikert, ismerni kell a vállalat által elvárt kompetenciákat (competencies) és a vállalati (szakmai) 

környezetet magát is, amiben a dolgozónak teljesítenie kell.  

A fentiek értelmében a kompetencia egyrészt személyes tulajdonság, tudás, másrészt munkahelyi 

elvárás is, és természetesen akkor lesz hatékony egy munkavállaló teljesítménye, ha a kettő 

megegyezik egymással, hiszen ekkor éppen olyan kompetenciákkal fog rendelkezni, amit az adott 

munkahely elvár. A cél, hogy minél több elvárásnak feleljen meg a jelentkező, de mindent elvárni 

véleményem szerint irreális dolog, viszont az már nem, hogy az egyén képes és hajlandó is legyen 

tenni azért, hogy a hiányzó kompetenciákat megszerezze, illetve, hogy a meglévőket is 

folyamatosan fejlessze.  

Az Idegen szavak szótára (Bakost idézi Horváthné et al., 2011) szerint a kompetencia 

illetékességet, jogosultságot, valamint szakértelmet jelent, míg ha valaki kompetens valamiben, 

akkor az adott dolog szakértője, illetékese az illető. Soós (2007) a kompetenciákat alapvető 

viselkedésjegyekként értelmezi, melyek egy személy alapvető, meghatározó jellemzőiként 

értelmezhetőek. Elbert – Farkas – Karoliny – Poór szerzők (Elbert et al, 2000) a kompetenciákat a 

sikeres teljesítmény eléréshez szükséges jellemzőkként írják le. Továbbá Jakó hozzáteszi (Jakó, 
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2005), hogy a kompetencia fogalma nehezen megragadható, mert elemei a társadalom változó 

rendszereitől függnek.  

Keményné a kompetenciákkal való rendelkezést úgy értelmezi, hogy az ember képes a 

környezetében hatékonyan cselekedni, képes a környezetére hatást gyakorolni. Ez a képesség az 

embert mindig kellemes érzéssel tölti el, ezáltal sikeresebb is lesz az életben és el is ismeri 

teljesítményét a társadalmi, gazdasági közeg. (Keménynét idézi Horváthné et al., 2011) 

A Csoma – Lada szerzőpáros (2010, 27. o.) szerint a kompetencia „Cselekvések vagy 

tevékenységek elvégzésére való értelmi, érzelmi és fizikai alkalmasság, amely többé-kevésbé 

összetett feladat elvégzésére irányul.”  Többen a kompetenciát „teljesítőképes tudásként” 

értelmezik (Horváthné et al., 2011), melynek lényege, hogy a tudni valamit és a meg is csinálni 

valamit között nagy különbség van, a munkaerőpiacon ez utóbbit értékelik. Az elméleti ismeretek 

megléte mellett Gegesi is kiemeli (Gegesi 2003) a gyakorlati készségek meglétének 

szükségességét.  

Szabóné (2006, 23. o.) szerint kompetencia „az adott munkahely által igényelt azon személyes 

képességek, amelyek a kvalifikáción túlmenően szükségesek az adott munkakör feladatainak 

teljesítőképes ellátásához.” Ezen meghatározás szerint a szerző csak a személyes tulajdonságokat 

emeli ki, amelynek megléte kell ahhoz, hogy a meglévő tudásunkat tudjuk alkalmazni. 

A többféle értelmezés alapján mindenesetre elmondható, hogy a kompetenciák valamilyen 

készségek, tulajdonságok, jellemzők, ismeretek összessége, amelyek által nemcsak képesek, 

alkalmasak vagyunk sikeres teljesítmények leadására, hanem képesek vagyunk arra is, hogy 

ezeket használni tudjuk és akarjuk. 

A kompetenciákat két irányból lehet megközelíteni (Vass, 2006, Mihály, 2003): egyrészt léteznek 

az adott szakterülethez tartozó, tantárgyak tanulása során elsajátítható kompetenciák, másrészt 

vannak az ún. generikus vagy nem tantárgyakhoz köthető kompetenciák. Korábban a mindennapi 

életben az elsőt tartották fontosnak és elégségesnek, a kompetenciákat inkább kötötték a 

szakképzéshez, mintsem személyes elemekhez. A nem tantárgyakhoz kötődő kompetenciákat 

Vass három csoportba sorolja, úgymint kommunikációs, együttműködési és problémamegoldó 

kompetenciák. Ezen kompetenciák nem az egyes tantárgyakhoz köthetők, sokkal inkább az egyén 

szociális érzékenységéhez, állampolgári és társadalmi műveltségéhez. Más megközelítésben a 

kompetenciák 5 csoportját lehet megkülönböztetni (Tucker - Cofsky, 1994): tudás, készségek, 

önértékelés, személyiségvonások, motivációk. A szerzők kiemelik, hogy a kompetenciákat a 

személyes és társadalmi folyamatok révén tanuljuk meg. 
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A következő két csoportosítási forma egy közös vonást mutat, hiszen mindegyik felosztás az 

egyik kompetenciafajtának tekinti a kulcskompetenciát. A Csoma – Lada (2010) szerzőpáros 

tanulmánya alapján a kompetenciák következő három csoportját ismerteti:  

 alapkompetenciák: olvasás, szövegértés, szövegalkotás, számolás, mérés 

 általános kompetenciák: információhasználat, problémamegoldás, munkamódszerek hatékony 

alkalmazása, kommunikációs technikák ismerte, másokkal való együttműködés 

 kulcskompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció, matematikai kompetenciák, 

természettudományi kompetenciák, technikai kompetenciák, a tanulás tanulása, digitális 

kompetencia, állampolgári kompetenciák, vállalkozói kompetenciák, kulturális 

kompetenciák. 

Barta tanulmányában olvashatjuk az EU által meghatározott négy féle kompetencia csoportot, 

melynek egyik eleme szintén a kulcskompetenciák. A felosztás részben hasonló az előzőhöz, de 

vannak eltérések is (Barta, 2009): 

 alapkompetenciák: írás, olvasás, számolás, szövegértés, 

 kulcskompetenciák: nyelvi, informatikai, vállalkozói, állampolgári és általános műveltség 

kompetenciák, 

 generikus: adott munkakörhöz kapcsolódók, pl. együttműködés, innováció, kommunikáció, 

döntésképesség, 

 speciális: egyes munkakörök sikeres ellátásához szükséges kompetenciák. 

Mindkét csoportosításban közös, hogy kulcskompetenciáknak tekintik azokat a készségeket, 

amelyek a mindennapi életben való boldoguláshoz és a hatékony munkavégzéshez 

elengedhetetlenek. A kulcskompetenciák fogalma Weinert (Weinert-et idézi Horváthné et al., 

2011) szerint a kompetenciák kompetenciája, vagyis az, hogy megtaláljuk azokat a tényezőket 

(kulcskompetenciákat), melyek egyértelműen szükségesek ahhoz, hogy az egyén a mindennapi 

életében boldogulni tudjon. Tehát nem széles körű felsorolásokra van szükség, hanem néhány 

konkrét, alapvető képesség megfogalmazására, amiből a többi szükséges elemek már úgyis 

alakulnak. A szerző szerint ennek értelmében a kulcskompetenciák a következők: 

 olyan kompetenciák, amelyekből más kompetenciák származnak, 

 olyan kompetenciák, mely által szabályok, ismeretek megtanulása lehetséges, 

 olyan kompetenciák, melyeket problémamegoldásra lehet használni. 
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Ridgeway  csak egyetlen kulcskompetenciát jelöl meg, véleménye szerint az életben való 

boldogulás alapja, hogy képesek legyünk társadalmi csoportokhoz csatlakozni, képesek legyünk 

ezeket alakítani és bennük közreműködni (Ridgeway, 2011). 

A szakirodalomban tehát rengeteg megközelítés, csoportosítás, értelmezés él a kompetenciákról, 

illetve a kulcskompetenciákról. Sajnos a kompetencia, mint szó hallatán mindenkiben más és más 

fogalom jelenik meg, amely a kompetenciák egységes kezelését egyrészről megnehezíti. Ennek 

ellenére viszont elmondható, hogy egyre fontosabb tényező lesz a használható tudás (Lengyel – 

Rechnitzer, 2004). A gazdaság fő forrása ma már a tudás, amely ráadásul már nem köthető csak a 

közoktatáshoz és a felsőfokú oktatáshoz, a munka és a tanulás ma már nem szétválasztható 

fogalmak, ezáltal a vállalatok tanuló vállalatokká válnak. A fejlett piacgazdaságok ma már 

tudásgazdaságnak tekinthetők, így a korábban munkaerő-tartalékként kezelt kevésbé képzett 

munkaerő mára gazdasági problémát jelentő képzetlen társadalmi rétegnek tekinthető (Mártonfi, 

2006), hiszen a tudásgazdaságban a kereslet a képzett munkaerő iránt jelentkezik, amely jelent 

egyaránt diplomás és nem diplomás szakképzett munkaerőt. Peter Drucker (2000) a tudásalapú 

gazdaságban a következő kompetenciákat tartja nagyon fontosnak: kreativitás, problémamegoldó 

készség, ismeretátadó képesség, lelkesedés és sikerbe vetett bizalom, valamint az új iránti 

fogékonyság.  

A kompetenciákat, mint eszközt ott látom az általam vizsgált területen értékesnek, hogy 

fejlesztésükkel a munkaerő kínálatának konvertálhatósága megnő, amely segíti a kereslet és 

kínálat oldalai között az egyensúlytalanságok csillapításában.  
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3.2. GAZDASÁG IGÉNYEI 

3.2.1.  SPECIALISTÁK VAGY GENERALISTÁK? 

A gazdaság tényleges, a munkavállalókkal szemben támasztott igényeinek a megfogalmazására 

vállalkozni szinte lehetetlen vállalkozásnak tűnik. A folyamatosan változó gazdaság számára, 

főleg Magyarországon az átalakulás után, az elvárások állandó változásban vannak. Marx György 

szavaival élve szemléletes a gazdaság változása: 

„Az Ókorban a nagyapák fejében ugyanaz volt még, mint az unokákéban. A technika olyan 

észrevehetetlen lassúsággal kúszott előre, hogy a termelés simán követni tudta. Az ipari 

forradalom eredményezte, hogy az unoka fejében egészen más világ tükröződött, mint a 

nagyapáéban. Ma, a XX. század középső évtizedeiben az apák már úgy nevelik fiaikat, hogy azok 

feje más legyen, azok keze más munkára álljon, mint amire az övéik be van idegződve. A technika 

áttörte a nemzedékfalat, a termelés is azt ostromolja. A tudományos-technikai forradalom olyan 

kor küszöbére vitt, amelyben egy élet folyamán többször kellene fejet cserélni.” (Marx 1968, 78. 

o.) 

Bár azóta 40 év eltelt, de szavai ma is megállják a helyüket, és ha lehet mondani, akkor ma már 

nemcsak más van az unokák és a nagyszülők fejében, hanem szinte annyira más nyelvet 

beszélnek, amelyet már nem értenek meg.  

Visszatérve a gazdaság igényeihez, az igények jellemzőinek összefoglalása viszont már könnyebb 

feladat mint a konkrét igények megfogalmazása. Hogy az igények változásának folyamata milyen 

irányba mutat, Marx György kortársa Ádám György a következőképp fogalmazta meg: 

„Azok a fiatalok, akik most kezdenek el dolgozni, jóval a századforduló után vonulnak majd 

nyugalomba. Minden valószínűség szerint abban a termelőágazatban, amelyben elhelyezkednek, 

legalább egyszer teljes technikai forradalmat élnek majd át. A munkahelyek, amelyeket nagyapa 

korukban elfoglalnak, ma talán nem is léteznek: úgy lehet még fel sem talált termelési 

folyamatokat irányítanak majd olyan gépeken, amelyeket csak ezután terveznek meg.” (Ádám 

1967, 626. o.) 

Tehát a legfontosabb igény egyrészről a változásra való képesség, az alkalmazkodó képesség. A 

specialista munkatársak helyébe az úgynevezett „univerzális specialisták” (Ádám, 1967) lépnek. 

A technika fejlődése átlépi a tudományágak eddigi éles határait, és ezt a munkavállalóktól is 

megköveteli. A piacon megnövekszik, megnövekedett az egymástól távoli szaktudások piaci 

értéke. Ezek a modern ipari társadalmakban is értékesek voltak, de most tömegesen van igény 

irántuk. Ez az egyik oka annak, hogy az egy foglalkozáshoz – de igazán csak ahhoz – értő 
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specialisták helyett mind inkább a több foglalkozásban, eltérő tevékenységekben jól teljesítő, 

vagy ezeket gyorsan elsajátítani képes „generalisták” iránti kereslet nőtt és nő, akik jövedelme 

éppen ezért átlag fölötti lehet. Az alkalmazkodóképesség mellett további szociális kompetenciák, 

készségségek kerülnek a gazdasági igényeinek középpontjába, amelyeket a következőkben az 

elmúlt évtizedben végzett munkáltatói felmérések által mutatok be. 

 

3.2.2. KORÁBBI MUNKÁLTATÓI FELMÉRÉSEK 

Az elmúlt időszakban több olyan munkáltatók körében végzett felmérést, kutatást folytattak le 

Magyarországon, amelyek elsősorban a munkaerőpiac keresleti oldalának elvárásait, igényeit, 

preferenciáit hivatottak vizsgálni, azaz minőségi megközelítésből közelítettek a témához, és nem 

mennyiségi megközelítésből. Vagyis nem arra keresték a választ, hogy milyen képzettségű 

frissdiplomásból mennyire van, vagy lesz szüksége a munkaerőpiacnak, hanem arra, hogy a 

frissen végzettekkel szemben milyen elvárásokat támasztanak. A továbbiakban ilyen jellegű 

kutatások eredményeit mutatom be röviden. 

Az Oktatási Minisztérium támogatásával készült kompetencia-vizsgálat 

2001 júliusában az Oktatási Minisztérium kezdeményezésére, finanszírozásával és felügyelete 

alatt, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vezetéstudományi 

Tanszéke vezetésével indult el az a projekt, melynek keretében sor került az európai és a magyar 

gyakorlathoz illeszkedő készségigény-felmérési szempontrendszer és módszertan kidolgozására, 

valamint ennek segítségével mintegy négyszáz magyar vállalatnak a dolgozóival szemben 

támasztott készségigényei felmérésére. A felmérés Magyarország kétszáz legnagyobb vállalatára 

és a dél-alföldi és a nyugat-dunántúli régió száz-száz különböző méretű vállalkozására terjedt ki. 

A cégek által foglalkoztatott alkalmazottak száma az országos mintában 312 200 fő, Dél-Alföldön 

34 200 fő, Nyugat-Dunántúlon 7800 fő. A kutatási eredmények a nem véletlenszerű kiválasztás 

miatt nem tekinthetők országosan reprezentatívnak. A projekt lebonyolítását a Tempus 

Közalapítvány koordinálta. A kutatási módszertant a Szent István Egyetem Vezetéstudományi 

Tanszéke dolgozta ki, az országos felmérést is ők bonyolították le. A két részt vevő régióban a 

Békés Megyei Önkormányzat Intézményfelügyeleti Osztálya, illetve a vasvári Reginnov Kft. 

végezte a felmérést, amely 2001 decemberében zárult le. Habár ez a kutatás nem kifejezetten a 

pályakezdő diplomásokkal szembeni igényekkel foglalkozott, de mivel kifejezetten a jelen 
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kutatásom szempontjából kiemelten fontos kompetencia-felméréssel foglalkozik, ezért szerepet 

kapott összefoglalóban.  

Az országos minta kompetenciára vonatkozó válaszait hierarchikus klaszterelemzés módszerével 

négy csoportra bontották. Az országos összesített adatok alapján kirajzolódik a vállalati 

kompetencia modellek általánosítható része. Teljesítő képes (teljesítmény orientált) munkavállaló 

kerestetik, aki pontos, megbízható. A kommunikációs képességek közül a megértés a 

legfontosabb. A stressz tűrése után sorolódik a szakmai ismeret (Az európai.. 2001). 

A dél-alföldi régióban három klasztert különítettek el, de a klaszterek véleményeinek átlagai 

között nem volt említésre méltó különbség, valamennyien ugyanazzal a tendenciával fordulnak az 

egyes tulajdonságok felé. 

A nyugat-dunántúli régió esetén a régió jövőképe szempontjából a térség gazdasági életében a 

termálvízre épülő (gyógy)turizmusnak meghatározó szerepe van, ezért javasolta a nyugat-

dunántúli regionális partner, hogy a kérdőíves felmérés elsősorban az e klaszterhez tartozó, ill. 

ahhoz szorosabban kapcsolódó (szállodák, utazási irodák, nagyobb vendéglátó ipari egységek) 

cégekre terjedjen ki. Annál is inkább, mert így sokkal konkrétabb, a gyakorlati életben jobban 

hasznosítható eredmények születhetnek a felmérésből (Az európai 2001, 46. o.). Az itt kapott 

klaszterek esetén is elmondható volt, hogy a klaszterek véleményeinek átlagai között nincs 

említésre méltó különbség, valamennyien ugyanazzal a tendenciával fordulnak az egyes 

tulajdonságok felé. 

Az országos minta és a regionális minta nagyfokú egyezést mutat a „fontos” és a „nem fontosnak” 

ítélt kompetenciák vonatkozásában. Jellemzően a fontos tulajdonságok – képességek közé 

tartoznak a munkavállaló gyakorlatias, munkához, feladathoz történő alkalmazkodását segítő 

kompetenciák. Jellemzően elutasítottak az elvont problémák megoldásához tartozó kompetenciák. 

A kutatás során ez a várt eredmények közé tartozott. A vállalatok emberi erőforrásokkal szembeni 

követelményei a jelenlegi mérés alapján sem az információs társadalom, sem az EU deklarált 

értékeit nem tükrözik. Emellett megjelenik a mintában egy igen magas elvárást tükröző réteg is, 

amely viszont nem az említett mintázatokat mutatja, bár ennek további vizsgálata szükséges. A 

nem túl váratlan, bár kevéssé szeretett eredmény az, hogy a munkaerő piacnak tömeges igénye 

van alacsonyan kvalifikált, kevéssé kompetens munkaerőre, akik a végrehajtói feladatok szintjéig 

képzettek, így a cégek nem érdekeltek ezen szint feletti képzettség megszerzésében  (Az európai 

2001, 50. o.).  

A vizsgálat megállapításai alapján ez a kísérleti projekt egy nagyléptékű „térképet” rajzolt a 

munkáltatók elvárásairól a munkavállalókkal szemben. A további kutatás, ennek megfelelően, 

irányulhat az egyes ágazatok kompetencia igényeinek meghatározására. A földrajzi – geográfiai 
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jellegzetességek kevésbé markánsak, mint a vállalatok – vállalkozások profilja. Ugyanakkor az 

oktatási intézmények szintenkénti vizsgálata is indokoltnak tekinthető. Mindkettő feltétele a közös 

kompetencia szótár használata, amely a jelenlegi továbbfejlesztett változata lehet. 

 

Az Országos Felsőoktatási Információs Központ és az Universitas Press Felsőoktatás-kutató 

Műhely vizsgálata 

Az Országos Felsőoktatási Információs Központ 2006 és 2007 folyamán több száz olyan 

intézményt, vállalatot keresett meg, amelyekről feltételezhető volt, hogy nagyobb számban 

alkalmaznak a legnépszerűbb 15 szakon végzett hallgatót. A felmérést 2005-ben egy széles körű, 

interjún alapuló munkaerőpiaci kutatás előzte meg, mely szorosan kapcsolódott az OFIK 

korábban megkezdett, nagy sikerű „ranking” programjához. A felmérést online, önkitöltős 

kérdőív formájában végezték a felvi.hu felületén, melyre közel 270 válasz érkezett. A kérdőív két 

főbb témakört ölelt át: 

 Diplomás munkaerő keresése, kiválasztási szempontok; 

 Felsőoktatási intézmények rangsorai (ajánlás családtagnak, ismerősnek; pályakezdő 

diplomás keresése). 

Mindkét évben a kutatás kiegészült egy széleskörű hirdetéselemzéssel is, amely 2005-ben 1513, 

2006-ban 4052 db internetes (2006-ban www.jobmonitor.hu és www.hill.hu) és nyomtatott sajtó 

(Népszabadság, HVG (2005-ben 6 havi, 2006-ban 10 havi hirdetést dolgoztak fel) 

álláshirdetéseinek feldolgozását jelentette, különböző szempontok alapján: 

 Hirdető cég/szervezet jellege, ágazata; 

 Munkakör, amire a hirdetés vonatkozik; 

 Alkalmazási feltételek: diploma, nyelvtudás; 

 Előnyök a kiválasztás során, további megjegyzések (On-line kutatás…, 2006). 

Az hirdetések vizsgálata – bár ezek természetes nem alkalmasak arra, hogy reprezentatív képet 

adjanak a folyamatokról és tendenciákról – azt mutatta, hogy mindhárom évben a 

gazdaságtudományi és műszaki képzésterület dominanciája rajzolódott ki, 2007-ben az összes 

vizsgált álláshirdetés 64 százaléka ezen két területhez kapcsolódott (Kiss, 2008, 87. o.).  

Ahol megfogalmazhatók elvárások a diplomásokkal szemben, ott a leggyakoribb említett 

szempontok, tulajdonságok az alábbiak voltak: gyakorlati érzék, idegennyelv-tudás, önálló 

gondolkodás és munkavégzés, általános személyi kompetenciák, kommunikáció, csapatmunkában 

való részvétel. Mindezek alapján elmondható, hogy ágazattól, vagy akár cégmérettől, 

tulajdonformától, és egyéb szempontoktól függetlenül általános elvárás a diplomásokkal szemben 
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az ún. kulcskompetenciák megléte, ugyanakkor a megkérdezettek egyike sem említette a magas 

szintű szakmai tudást, vagy a számítástechnikai ismereteket, amelyek ma már evidenciának 

tekinthetők a diplomások esetében.  

A legfontosabb készség a problémamegoldás, lényegesek a szociális és életviteli készségek 

(csoportmunka, konfliktuskezelés), sőt ezek mellett bizonyos etikai normák elfogadása és 

betartása. Csak ezeket követi a szakmai tudás. Az angol nyelvtudás trivialitás, manapság inkább 

az a kérdés, hogy két vagy három nyelvet beszél a jelentkező. A megfelelő nyelvtudás hiánya, 

mint alapvető probléma az OFIK kutatásai szerint is leginkább a műszaki területeken érzékelhető.  

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági- és Vállalkozáselemző Intézet (GVI) 

kutatásai 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági- és Vállalkozáselemző Intézet (GVI) 2005 óta 

folytatja a „Diplomás pályakezdők a versenyszektorban” kutatási programot, amelynek keretében 

évente felmérést készít a diplomás pályakezdők jelenlegi és jövőbeni foglalkoztatásának 

jellemzőiről, a foglalkoztatottság trendjeiről, nehézségeiről, beleértve a diplomás pályakezdők 

bérezését, kompetenciáit, illetve a felsőoktatási intézmények elfogadottságát és presztízsét 

(Tarjányi-Várhalmi 2009. 6 o.).  

A kutatás első lépéseként 2005 folyamán egy kisebb elemszámú vállalati és szakértői felmérés 

történt, melynek során 121 céget, illetve 30 szakértőt (vállalatok vagy szervezetek vezetője, vagy 

humán erőforrás szakértője) kérdeztek meg. A vállalatok körében kérdőíves vizsgálat, míg a 

szakértők körében személyes interjúk készültek.  

A kérdőíves felmérésbe bevont vállalatok többnyire a feldolgozó ipari és kereskedelmi szolgáltató 

vállalatok köréből kerültek ki, és mivel a minta több, mint háromnegyede a budapesti régióból 

került ki, a felmérés nem tekinthető reprezentatívnak.  

A szakértőkkel folytatott mélyinterjúk  során a következő három témakörre fókuszáltak: 

 A diplomás pályakezdők iránti kereslet, trendek és várakozások. 

 Diplomás pályakezdők készségeivel, az egyetemekkel/főiskolákkal és szakirányokkal való 

elégedettség, hiányosságok, elvárások és az elvárások várható változása. 

 A kibocsátók és felhasználók, azaz az egyetemek/főiskolák és a cégek közötti 

kapcsolattartás, információáramlás gyakorlata, változtatási javaslatok (Selmeczy, 2006, 

12. o.). 
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A MKIK GVI második lépésben 2007 folyamán 1000 vállalkozást keresett meg személyes 

megkérdezéses módszerrel, valamint megkeresték további 30 humánerőforrás-tanácsadó és 

szolgáltató cég szakértőit is. Ennek során felhasználták a korábbi kutatás eredményeit, és célul 

tűzték ki egy hosszú távú, standard adatfelvételi módszereken alapuló, és ily módon 

összehasonlítható eredményeket szolgáltató kutatássorozat kialakítását (Selmeczy, 2007, 16. o.). 

Hasonlóan a 2006-os felméréshez az adatok azt mutatták, hogy a diplomás pályakezdők 

foglalkoztatásának a valószínűsége a vállalkozás méretének növekedésével növekszik, bár ez a 

növekedés nem egyenes arányú, hanem egyre kisebb ütemű. A foglalkoztatottak számához 

viszonyítva a 30-tól 100 főt foglalkoztató kis- és közepes cégek körében a legnagyobb a diplomás 

pályakezdők aránya az összlétszámban.  A külföldi tulajdonú vállalkozások esetén gyakoribb a 

pályakezdők alkalmazása.  

A tanulmány megállapította, hogy a foglalkozási területek szerinti bontásban 2007-ben 

legnagyobb igény gépész- illetve villamosmérnökök, vegyészmérnökök iránt. Nagy még a 

kereslet üzletkötőként vagy ügyfélkapcsolati menedzserként elhelyezkedni kívánó diplomás 

pályakezdők, valamint piackutatók, logisztikusok és kereskedelmi szakemberek iránt is.  

A megkérdezettek szerint az állás betöltésénél a legfontosabb probléma – különösen a mérnöki 

területek esetén – a jelentkezők elégtelen száma, valamint a nem megfelelő szakmai ismeretek, és 

a gyakorlati tapasztalat hiánya. Gyakran jelent akadályt a nem megfelelő idegennyelv-tudás is.  

A kutatás során arra is kíváncsiak voltak az elemzők, hogy milyen készségeket, képességeket 

tartanak fontosnak a munkavállalók a pályakezdő diplomásoknál. A leggyakrabban említett 

kompetenciák a következők voltak: precíz munkavégzés, önálló munkavégzés, csapatmunka, nagy 

munkabírás, számítógépes-ismeretek, szakmai elméleti alapok (Selmeczy, 2007, 76. o.). 

Cél volt annak a megállapítása is, hogy a pályakezdők relatív teljesítménye (az elvárásokhoz 

képesti eltérés) milyen. A felmérés eredménye szerint a friss diplomások leginkább a precíz és 

önálló munkavégzés tekintetében maradnak el az elvárt szinttől. Ezek a képességek csak 

gyakorlatban sajátíthatók el, tehát a válaszok megerősítették a korábbi vizsgálat eredményét, mely 

szerint a munkáltatók számára fontos, hogy a pályakezdő rendelkezzen valamilyen 

munkatapasztalattal.  

Az idegen nyelvtudás leginkább az ügyvitelszervezői, projektvezetői, üzemgazdász, valamint a 

vendéglátás és idegenforgalom területén elhelyezkedett fiatalok esetén felelt meg az elvárásoknak. 

Szembetűnő ugyanakkor, hogy a műszaki területeken is fontos követelményként jelenik meg a 

nyelvtudás, a pályakezdő mérnökök ezen a területen nem felelnek meg a munkáltatók 

elvárásainak.  



144 
 

A 2007-es vizsgálat megerősítette a korábbi felmérés eredményét, mely szerint a munkáltatók és a 

felsőoktatási intézmények közötti kapcsolat a műszaki területeken a legszorosabb. Azt is 

megerősítette, hogy az együttműködés fejlesztésére elsősorban a vállalkozások és az egyetemek és 

főiskolák közötti információ áramlás tekintetében lenne szükség.  

 

A GVI 2008-ban tovább folytatta a vizsgálatokat (ezúttal az Educatio Kht.-val közösen), egy még 

nagyobb elemszámú mintán. 2008. február 6. es április 22. között 3010, illetve 2008 júniusában 

további 257 személyzeti ügyekért felelős, vagy – kisebb cégek esetében - általános vállalati 

vezetőt kérdeztek meg. A minta így összesen 3267 esetet tartalmaz. A mintát szektor és vállalati 

létszám együttes figyelembevételével súlyozták, így az, reprezentatívnak tekinthető ezen ismérvek 

tekintetében. E mellett 65 szakértői interjú is készült (Selmeczy-Várhalmi, 2008).  

A pályakezdők foglalkozatását tekintve a szakértők elmondták, hogy az elmúlt években 

megnövekedett az igény bizonyos végzettségű szakemberekre, így a vállalatok viszonylag 

nyitottak a diplomás pályakezdők alkalmazására. Előnye a diplomás pályakezdőknek, hogy 

alacsonyabb a fizetési igény, könnyen formálhatók alakíthatók. A műszaki területeken 

ugyanakkor bizonyos értelemben kényszert is jelent a friss diplomások alkalmazása, hiszen itt 

munkaerőhiány tapasztalható. Alkalmazásuk ugyanakkor kockázatokat és költségeket is jelent, 

ennek oka elsősorban a munkatapasztalat hiánya, melynek következtében egy viszonylag 

hosszabb improduktív, betanulási időszakkal kell számolni. Ezért a pályakezdők alkalmazása 

olyan vállalkozásoknál lehet elsősorban sikeres, ahol ezt az időszakot megfelelő belső vállalati 

programokkal, pl. gyakornoki programokkal lerövidítik.  

Hasonlóan a korábbi években végzett vizsgálatokhoz, a 2008-as felmérés is egyértelműen a 

mérnöki területet emelte ki, mint ahol hiány mutatkozik diplomás pályakezdőkben. Elsősorban 

gépész-, villamos mérnök, valamint informatikus iránt mutatkozott kereslet. A szakértők 

ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a mérnöki diploma önmagában kevés, bizonyos készségek, 

képességek, magas szintű szakmai tudás és valódi, tárgyalási szintű nyelvtudás megléte nélkül 

mérnökként is nehéz állást találni. Ezért hiába mutatkozik jelentős kereslet a multinacionális 

vállalatok részéről, nehéz megfelelő mérnököket találni ezekre az álláshelyekre.  

Túlkínálat mutatkozik viszont a tanárképzés, kommunikáció, pszichológia és jogász képzés terén. 

A szakértők kiemelték, hogy túl sok a piacon a közgazdász végzettségű pályakezdő is, a 

kilencvenes években jelentkező erőteljes igény mára lecsökkent, a szakma telítődik, miközben 

egyre több képzőintézmény bocsát ki közgazdászokat.  
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Ugyanakkor a közgazdász szakma területén is hiány mutatkozik kontrollerekből és számviteli 

szakemberekből, az előbbinek az is az oka, hogy ezt a szakmát az egyetemeken nem oktatják, 

csak önköltséges tanfolyamokon megszerezhető a képesítés.  

A felmérés során megkérdezték a szakértőket arról is, hogy véleményük szerint mi lehet a 

felsőoktatás bizonyos területein jelentkező túlkínálat oka. A szakértők egy csoportja szerint ennek 

egyik legfontosabb oka, hogy a felsőoktatás nem, vagy alig reagál a piaci igényekre. Fontos lenne 

ugyanis az oktatás, a minisztériumok és a versenyszféra szereplőinek szorosabb együttműködése. 

A MKIK GVI 2008-ban is vizsgálta a diplomás pályakezdők kompetenciáit. A megkérdezett 

vállalkozások szerint a diplomás pályakezdőktől elvárt legfontosabb képességek, készségek a 

következők: precizitás, önálló munkavégzés képessége, új készségek elsajátítása, nagy 

munkabírás, számítógépes ismeretek, gyakorlat (Selmeczy-Várhalmi, 2008, 47.o.). 

A vizsgált 18 készség és képesség közül a cégek vezetői csak a társadalmi ismereteket emelték ki, 

mint olyan területet, melyben a friss diplomások jobban teljesítenek az elvártnál. A többi 

kompetencia esetén az elvárt és a valóságban tapasztalt készség között valamilyen mértékű 

különbség mutatkozott. A legnagyobb különbség az önálló, precíz munkavégzés és a szakmai, 

gyakorlati jártasság terén volt. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a műszaki végzettségűek 

esetében az elvárások és a realitások kevésbé találkoznak, mint a gazdasági-jogi végzettségűek 

esetében. 

Az interjúk során megkérdezett szakemberek a következő kompetenciákat emelték ki: 

 Megszerzett szakmai gyakorlat: munkaszervezetben eltöltött gyakornoki idő, piaci 

szervezet által megfogalmazott közvetlen megoldásokat kifejtő gyakorlati, avagy valamely 

aktuális szakmai probléma megoldását megalapozó elméleti jellegű szakdolgozat; 

 képesség, bizonyított gyakorlat a szaktudás önálló megszerzésére; 

 szakmai megoldások ismerete; 

 motiváltság, elkötelezettség kialakulásának valószínűsége; 

 munkaszervezet ismerete, képesség a beilleszkedésre; 

 hierarchikus viszonyok elfogadásának képessége; 

 képesség arra, hogy a pályakezdő „legalul” kezdjen (különösen a közgazdász 

végzettségűeknél kifogásolták azt, hogy a pályakezdők irreálisan gyorsan akarnak 

előrejutni) (Dávid, 2009, 46-47. o.).  

A szakértői mélyinterjúk során a GVI munkatársai arra is választ kívántak kapni, hogy milyen 

elvárásokat fogalmaznak meg a leendő munkáltatók az egyetemekkel és főiskolákkal, mint a 

jövőbeni alkalmazottaikat kibocsátókkal szemben. Természetesen ezek az elvárások a saját 

toborzási tapasztalataikból indultak ki, nem veszik figyelembe a felsőoktatási intézmények 
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sajátosságait, és a munkaerőpiaci kínálatnak megfelelő pályakezdők kibocsátása mellett létező, 

hasonlóan fontos funkcióit.  

A szakértők által megfogalmazott hiányosságok: 

 nem gyakorlatorientált képzés 

 a hallgatók nem tudnak kapcsolatot teremteni az elmélet és a gyakorlat között 

 a hallgatók nem kapnak segítséget abban, hogy leendő, általuk preferált szakmájuknak, 

szakmaterületüknek megfelelően válasszanak a rendelkezésre álló tantárgyak közül, 

priorizáljanak 

 a szakmai gyakorlat ne legyen formálisan teljesíthető és legyen szervezett szolgáltatás a 

hallgatók részére 

 túl sok a gyakorlatban hasznosíthatatlan általános ismeret, kevés az életszerű tudás (kevés 

a speciális szaktudás) 

 a hallgatóknak kevés az ismeretük azokról a lehetséges területekről, ahol később 

dolgozhatnak 

 gyenge a pályára lépők digitális felkészültsége (pl. excel- programozói ismereteket is 

elvárnak, powerpoint stb.)  

 nem elégséges a nyelvoktatás 

 a hallgatók kommunikációs és együttműködési készsége gyenge 

 minden képzésből hiányzik a menedzsment-ismeret, tudás 

 sokszor hiányoznak a képzésből a pedagógiai szempontok (a diákok véleménye, 

elégedettsége) (Dávid, 2009, 54-55 o.).  

A MKIK GVI kutatási programjának negyedik adatfelvételére 2009-ben került sor, melynek során 

1306 személyzeti ügyekért felelős vállalatvezetőt vagy – kisebb cégek esetében – általános 

vállalati vezetőt kérdezett meg személyesen, strukturált kérdőív segítségével. A minta tehát 1306 

vezető válaszait tartalmazza, amelyet a gazdasági ágazat és a létszám megoszlásának együttes 

figyelembevételével súlyoztak, ezáltal reprezentatívnak tekinthető ezen ismérvek tekintetében. 

(Tarjányi-Várhalmi, 2009, 7. o.). 

A gazdasági válság hatásai a 2009-es vizsgálat során már érzékelhetőek voltak. Nem csak a 

nemzetgazdaság egészében, hanem a diplomások és így a friss diplomások körében is csökkent a 

foglalkoztatás. A GVI 2009-es becslései alapján 16 százalékponttal csökken a friss diplomásokat 

foglalkoztató vállalatok aránya, illetve 27 százalékpontot csökken az alkalmazásban álló diplomás 

pályakezdők száma. A GVI más kutatásai arról tudósítanak, hogy a gazdasági válság kifejezetten 

azokat a korábban jól teljesítő vállalati szegmenseket érinti leginkább, ahol a friss diplomások 
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iránti kereslet is kiemelkedő volt a korábbi években. Így a külföldi tulajdonban lévő, exportra 

termelő, nagyobb létszámú, Közép-Magyarországon tevékenykedő vállalatok jelentősen 

mérsékelték munkaerő keresletüket. (Tarjányi-Várhalmi, 2009, 11. o.).  

A GVI a kutatási programot 2010-ben is folytatta, a kutatási eredményeket még nem publikálták.  

 

3.2.3. VÁLLALKOZÓI FELMÉRÉS AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉGBEN 

A közelmúltban, 2009-ben és 2010-ben két olyan felmérés készült a Széchenyi István Egyetemen, 

amely az észak-dunántúli térség munkaerőpiacának frissdiplomásokkal szembeni elvárásait, 

illetve a Széchenyi István Egyetemmel kapcsolatos tapasztalatait, elvárásait vizsgálta. A 2009-es 

vizsgálat egy kis elemszámú (50 fő) mintán zajlott le, melynek koordinálását magam vezettem. 

2009-ben a Széchenyi István Egyetem Karrier és Öregdiák Irodája és az Educatio Kht. 

együttműködésében lefolytatott vizsgálat egy olyan munkáltatói mélyinterjúkon alapuló kutatás, 

amely az intézményi tényezők és a regionalitás szerepét elemzi a pályakezdők munkavállalási 

jellemzőiben. A vizsgálat eredményeként - a munkáltatói kutatásoktól elvárhatóan - részletes 

képet kaptunk a Széchenyi István Egyetem (SZE) vonzáskörzetébe tartozó munkáltatók végzett 

hallgatókkal kapcsolatos igényeiről és tapasztalatairól, az intézményi együttműködés iránti 

igényeiről illetve ehhez kapcsolódóan a regionális szempontok súlyáról.  

A 2009-es pilot vizsgálat szolgált alapul a 2010-es vizsgálatnak, amelyet az MTA RKK NYUTI 

végzett, s amely már egy sokkal szélesebb mintán került lefolytatásra. 251 szervezet töltötte ki a 

kérdőívet, amelyből 40 személyes interjú formájában, a maradék online formában került 

rögzítésre.(Horváthné et al., 2011) 

A 2009-es vizsgálat eredményei, különös tekintettel a módszertan tapasztalataira fontos szerepet 

kaptak az Educatio Kht. révén megvalósuló központi diplomás pályakövető program (DPR) 

koncepciójának részeként is. A program ugyanis kiemelt fontosságúnak kezeli egy komplex 

intézményi pályakövető modell kidolgozását, amelyben a munkaerőpiaci vonatkozásoknak is teret 

kapnak. A győri egyetem és a régió munkaerőpiaci kapcsolatát elemző pilot kutatás azt a célt tűzte 

ki, hogy részletesen tárja fel e szempont beemelésének módszertani és szemléleti vonatkozásait.  

A pályakövetés munkaerőpiaci vonatkozásainak jelentőségét mutatja az a tény, hogy 

Magyarországon ezidáig felsőoktatási intézményi körben lezajlott pályakövetéses vizsgálatok 

motivációiban a munkaerőpiacról szerzendő információk fontossága kiemelkedő jelentőséggel bír 

(Horváth, 2008). A képzési területi szempontok beemelésének indokoltságát a vizsgálatba 

alátámasztja az a tény is, mely szerint az intézményi pályakövetéses vizsgálatokon belül a 

munkaerőpiaci státuszra vonatkozó kérdések arányát erősen befolyásolja az intézmény 
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szakterülete, piaci orientáltsága. A továbbiakban elsősorban az általam végzett kutatás 

eredményeit mutatom be részletesen, és kiegészítem a 2010-es kutatás eredményeivel, ahol 

részletesebb információk állnak rendelkezésre, illetve ahol a két kutatás eredménye eltér 

egymástól.  

A minta kialakítása30 

A vizsgálat pilot jellege miatt egy kis mintás, azaz 50 elemű mélyinterjús felmérést készült. A 

minta kialakítása során a Karrier és Öregdiák Iroda céges adatbázisa volt a kiindulás alapja, amely 

383 partnert tartalmazott. Ennek egyik oka, hogy ezekkel a cégekkel az intézménynek már volt 

legalább egyszer valamilyen kapcsolata, így ez a kapcsolatfelvételt és a válaszadási hajlandóságot 

is pozitívan befolyásolta, egy-két esetet leszámítva szinte mindenhol pozitívan fogadták a 

kérdezők megkeresését. A minta kialakításánál alapvetően egy korábbi felmérés eredményeiből 

indultunk ki, amelyet a 2008-ban végzett hallgatók körében a végzés pillanatában készített a 

Karrier és Öregdiák Iroda. Ez alapján jól látható, hogy a Széchenyi István Egyetem alapvetően 

egy erős, regionális hatásokkal és szerepkörrel működő intézmény. A hallgatóinak több mint 2/3-a 

Nyugat-dunántúli régióból, illetve a Balaton vonalától északra fekvő közép-dunántúli területről 

érkezik (40. ábra).  

48. ábra: Az Egyetem hallgatóinak megoszlása állandó lakhely szerint 2008-ban 

 

Forrás: Felmérés a végzős hallgatók körében 2008. – Széchenyi István Egyetem, Karrier és 

Öregdiák Iroda 

                                                 
30 A módszertan és minta kialakításának szempontjainál elsősorban a 2009-es általam végzett vizsgálatot mutatom be, 
mivel a 2010-es vizsgálat hasonló elvek alapján, egy kiterjesztett mintán került lefolytatásra. A 2010-es kutatás 
részletes módszertana a kutatás zárótanulmányában megtalálható (Horváthné, 2011) 
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Ezért a minta kialakításánál a Nyugat-dunántúli és Közép-dunántúli Régió munkaerőpiaci arányait 

vettük kiindulási alapul. Továbbá ezt a szempontot támasztja alá a felmérés egy másik eredménye, 

mely szerint a végzettjeink túlnyomó többsége (kb. 63 %) Győrben illetve a régióban kíván 

elhelyezkedni.  

15. táblázat: A 2008-ban végzett hallgatók tervezett elhelyezkedési irányai 

Lakhely/elhelyezkedés 
helye 

Győrben 

a régióban 
(Nyugat-
dunántúli 

Régió) 

Budapesten 
Magyarország 

más 
régiójában 

külföldön 

  fő % fő % fő % fő % fő % 
Győr 125 71,43% 20 11,43% 13 7,43% 11 6,29% 6 3,43% 

Győr 125 71,43% 20 11,43% 13 7,43% 11 6,29% 6 3,43% 
Nyugat-Dunántúli régió 122 38,24% 157 49,22% 22 6,90% 17 5,33% 1 0,31% 

Győr-Moson-Sopron 83 42,35% 91 46,43% 11 5,61% 11 5,61% 0 0,00% 
Vas 24 29,27% 50 60,98% 6 7,32% 2 2,44% 0 0,00% 
Zala 15 36,59% 16 39,02% 5 12,20% 4 9,76% 1 2,44% 

Magyarország megyéi 57 14,50% 111 28,24% 92 23,41% 128 32,57% 5 1,27% 
Bács-Kiskun 0 0,00% 0 0,00% 5 62,50% 3 37,50% 0 0,00% 
Baranya 1 5,56% 3 16,67% 0 0,00% 14 77,78% 0 0,00% 
Békés 1 25,00% 0 0,00% 2 50,00% 1 25,00% 0 0,00% 
Borsod-Abaúj-Zemplén 2 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 75,00% 0 0,00% 
Csongrád 0 0,00% 0 0,00% 1 25,00% 3 75,00% 0 0,00% 
Fejér 5 15,63% 7 21,88% 5 15,63% 15 46,88% 0 0,00% 
Hajdú-Bihar 1 7,69% 2 15,38% 2 15,38% 8 61,54% 0 0,00% 
Heves 0 0,00% 0 0,00% 5 45,45% 6 54,55% 0 0,00% 
Jász-Nagykun-Szolnok 3 27,27% 0 0,00% 3 27,27% 5 45,45% 0 0,00% 
Komárom-Esztergom 19 18,10% 44 41,90% 17 16,19% 23 21,90% 2 1,90% 
Nógrád 0 0,00% 0 0,00% 4 80,00% 1 20,00% 0 0,00% 
Pest 0 0,00% 1 2,38% 28 66,67% 13 30,95% 0 0,00% 
Somogy 4 23,53% 5 29,41% 2 11,76% 6 35,29% 0 0,00% 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 9,09% 1 9,09% 3 27,27% 5 45,45% 1 9,09% 
Tolna 2 22,22% 0 0,00% 2 22,22% 5 55,56% 0 0,00% 
Veszprém 18 18,95% 48 50,53% 13 13,68% 14 14,74% 2 2,11% 

Budapest 0 0,00% 0 0,00% 13 86,67% 2 13,33% 0 0,00% 
Külföld 13 17,81% 10 13,70% 27 36,99% 19 26,03% 4 5,48% 
Végösszeg 317 32,51% 298 30,56% 167 17,13% 177 18,15% 16 1,64% 

Forrás: hallgatói kérdőívek adatai 2008 

Tekintettel arra, hogy a minta elemszáma elég alacsony, ezért csak a fő gazdasági ágakat vettem 

figyelembe a reprezentativitás kialakításakor. A felmérés során alapvetően munkaerőpiaci 

szempontokat vizsgáltam, ezért a két régióban az egyes ágak arányát az alkalmazásban állók 

számának arányában állapítottam meg a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján. További 

szempontként beépítettem a mintába a versenyszféra és állami ill. non-profit szféra arányát, itt 

viszont regionális adatok hiányában az országos adatokat felhasználva határoztam meg a 
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különböző szférák súlyát. Feltételezésem szerint az országos adatok által adott arányok és a 

regionális arányok között a kis elemszámú minta esetében nincs nagy eltérés. 

16. táblázat: Az alkalmazásban állók létszáma a nemzetgazdaságban (2001–2008) – 

TEÁOR '03 (ezer fő) 

Gazdasági ág   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás   121,3 112,4 107,6 101,2 98,2 93,9 89,9 86,8

Ebből:                  

erdőgazdálkodás  11,3 10,2 8,7 9,1 8,7 8,8 9,2 8,6

Ipar  833,9 817,9 801,9 785,4 762,9 752,5 745,6 747,4

Ezen belül:                  

bányászat  6,3 6,1 6 5,4 5,2 4,9 4,7 4,7

feldolgozóipar  760,4 749 734,9 721 700,6 692,8 692,4 696,3

villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás  67,2 62,8 61 58,9 57,1 54,8 48,5 46,5

Építőipar  117,7 121,3 123,7 129,3 132,9 141,4 129,6 125,4

Kereskedelem, javítás  299,5 305,4 313,1 336 341,9 350,7 355 365,1

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás  77,7 77,9 79,9 82,1 82,7 81,6 86,3 88,6

Szállítás, raktározás, posta, távközlés  226,4 227,3 224,1 223,6 222,2 220,1 214,6 211,5

Pénzügyi közvetítés  51,6 52,8 53,7 54,2 56,9 60,5 67 70,4

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás  162 162,5 174,8 198,1 212,8 219,8 234,8 252,8
Közigazgatás, védelem; kötelező 
társadalombiztosítás  302,6 309,7 320,9 318,2 317,7 312,4 267,7 262,9

Oktatás  247,1 249,2 252,9 255,5 255,1 253,6 273,4 266,9

Egészségügyi, szociális ellátás  207,8 214,5 222,7 225,4 220,4 216,9 210 201,5

Ebből:                  

humán-egészségügyi ellátás  141,4 144,7 147,7 145,9 142,2 137,8 128,9 120,7

szociális ellátás  65,6 69,1 74,3 78,7 77,5 78,4 80,8 80,6

Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás  74,4 75,4 77,8 80,6 82,9 86,8 86,7 83,2

Nemzetgazdaság összesen  
2 

722,00
2 

726,30
2 

753,00
2 

789,60
2 

786,60 2 790,20 
2 

760,70
2 

762,60

Ebből:                  

versenyszféra  1892,8 1880 1884,9 1918,9 1923,2 1934,5 1933,3 1953,2

költségvetés  788,6 800,4 818,7 816,6 805,9 788,3 748,6 722

Költségvetés + non-profit szféra aránya   31,36%   

versenyszféra aránya   68,64%   

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl2_01_20_01i.html 
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17. táblázat: Alkalmazásban állók a Közép- és Nyugat-dunántúli Régiókban, 2006 (fő) 

Gazdasági ág Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Összesen 

Mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás   13 119 12 004 25 123 

Ipar + építőipar 150 859 128553 279 412 

Szolgáltatások 183 765 188 668 372 433 

Kereskedelem, javítás  41 911 40 853 82 764 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás  11 899 14 167 26 066 

Szállítás, raktározás, posta, távközlés  21 876 26 232 48 108 

Pénzügyi közvetítés  3 541 4 045 7 586 

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás  27 186 22 873 50 059 

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás  24 060 25 102 49 162 

Oktatás  22 923 22 454 45 377 

Egészségügyi, szociális ellátás  21 888 22 391 44 279 

Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás  8 481 10 551 19 032 

Nemzetgazdaság összesen  347 743 329 225 676 968 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/fogl_jov_jell.pdf 

A végleges minta kialakításához így a 2006-os KSH adatok alapján a következő táblát vettem 

alapul. 

18.  táblázat: Minta kialakítása 

Gazdasági ág 
Arány 

(%) 

Minta 
nagysága 

(db) 

Végleges 
minta (db) 

Mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás 3,71% 1,86 1,00 
Ipar + építőipar 41,27% 20,64 21,00 
Szolgáltatások 55,01% 27,51 28,00 
Összesen 100% 50 50 
Ezen belül költségvetési szervek és non-profit 
szervezetek aránya  

15,68 15,00 

Ezen belül a versenyszféra aránya 34,32 35,00 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 18. táblázatban látható, hogy a kerekítéseknél figyelembe vettem azt a tényt, hogy 

intézményünkben agrár képzés nem folyik, ezért a mezőgazdaság súlyát csökkentettem a másik 

két gazdasági ág javára.  

A minta kialakításakor továbbá mérlegeltem, hogy további fontos szempontokat is szükséges lehet 

bevonni az arányosításba. Ilyen volt a képzési területenkénti bontás, amely viszont azt a 
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problémát vetette fel, hogy míg az intézmény képzési struktúráját ez alapján egyértelműen fel 

lehet bontani, addig a gazdasági szereplőket ilyen jellegű osztályozásba nem lehet belepréselni, 

hiszen pl. egy jellemzően építőipari vállalat is vesz fel egyéb képzési területről érkező hallgatókat. 

Ez a korábban tárgyalt szakmák és foglalkozások kongruenciájának problémájából 

származtatható. Ezért ezt a szempontot elvetettem. Viszont igyekeztem a gazdasági ágakon belül a 

regionális adatok alapján az ágazati arányokat megtartani, amelyet az 26. táblázat mutat. 

19. táblázat: A mintába került partnerek ágazati megoszlása 

Ágazatok 
Mintába került szervezet száma 

(%) 
Mezőgazdaság 2,00% 

Mezőgazdaság 2,00% 
Ipar 42,00% 

Építőipar 4,00% 
Ipar 38,00% 

Szolgáltatás 56,00% 
Gazdasági szolgáltatás 8,00% 
Kereskedelem, javítás 8,00% 
Közigazgatás 22,00% 
Non-profit 8,00% 
Szállítás, raktározás, posta, távközlés 4,00% 
Többi gazdasági ág 6,00% 

Összesen 100,00% 

Forrás: Saját szerkesztés 

A területi szempontokat egyrészt a minta alacsony elemszáma miatt, másrészt a székhely és 

telephely felmerült problémája miatt elvetettem. Itt alapvetően arra törekedtem, hogy a mintába 

kerülő szervezetek mindegyikének legyen legalább telephelye a vizsgált két régióban.  

 

A kérdőív kialakítása, interjúk lebonyolítása 

A kérdőív kialakításakor az négy fő részre lett osztva. Az elsőben a szervezetre vonatkozó 

általános adatok kerültek rögzítésre, majd ezt követte három tematikus rész. 

 Az első célja a munkaerőpiac regionális szempontjainak vizsgálata31, illetve a kis- 

és középvállalkozások és multinacionális cégek jellemzőinek vizsgálata 

 a második rész a Széchenyi István Egyetem illetve a partnere közötti 

együttműködés mennyiségi és minőségi szempontjait vizsgálta,  

                                                 
31 Ezen eredmények bemutatása egy korábbi fejezetben megtörtént. 
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 a harmadik rész pedig a munkáltatók elvárásait az intézményben végzett 

hallgatókkal szemben.  

Az interjúk típusa személyes mélyinterjú, amelyet a Karrier és Öregdiák Iroda munkatársai 

rögzítettek 2009. június és július hónapok folyamán. Csak néhány kivételes esetben került sor 

telefonos lekérdezésre. Minden interjú hanganyaga, amennyiben a megkérdezett hozzájárult 

rögzítésre, illetve természetesen begépelésre került.  

A megkérdezettek körének kialakításakor az Educatio Kht. iránymutatását vettem alapul, amely 

az MKIK GVI kutatás által használt definíciót javasolta: a megkérdezett „a személyzeti ügykért 

felelős vállalatvezető vagy - kisebb cégek esetében – az általános vállalati vezető”. 

A megkérdezettek közül 33-an a szervezet vezetői csoportba tartoznak (szervezet általános, 

gazdasági vezetői),15-en a szervezeten belül a munkaügyi területért felelősek, illetve két esetben 

nem sikerült a megfelelő vezető személyt elérnünk, ezért munkatársuk volt segítségünkre. 

 

A multinacionális vállalatok szerepe, speciális igényeik 

A megkérdezettek között 15 multinacionális leányvállalat található, amelyek képviselői saját 

helyzetükről a következőképpen nyilatkoztak. 

Véleményük szerint a multinacionális vállalatoknak létjogosultsága van Magyarországon, ez azt 

jelenti, hogy bizonyos vállalatokat életképes, piacképes formában tartanak, beruházásokat, 

technológiai korszerűsítéseket hajtanak végre. Folyamatosan fejlesztik az egyes magyar márkákat, 

termékeket a magyar piacon, folyamatosan fejlesztik a munkaerőt. Viszonylag állandó létszámot 

foglalkoztatnak. Ezek a vállalatok a helyi, és nemzetközi jogszabályok szerint működnek. 

Adófizetők, amelyből a helyi önkormányzat és az állam is profitál. Tehát saját szerepüket a 

multinacionális vállalatok pozitívnak ítélik meg.  

Speciális igényeik közé tartozik az idegen nyelv tudása, továbbá fontos a megbízható alapos 

magas szintű tudás és tapasztalat, a nyitott attitűd a tudás növelésével kapcsolatban az új 

dolgok iránt. Minden nagyvállalat azt szeretné, ha az ő speciális igényeihez igazodna az 

intézmény. Magas, korszerű szakmai ismeretek legyenek a friss diplomások kezében és erősítenék 

a gyakorlati oktatást. Elengedhetetlen a számítástechnikai tudás, Internet, Office, egyéb szoftverek 

használata, mérnököknél CAD ismerete, ezek mellé menedzsment ismeretek társulása, megjelenés 

(pl. interjún), megfelelő fellépés, ezek fejlesztése. Ezért fontosnak tartják a felsőoktatási 

intézményekkel kialakítandó kapcsolatot, hiszen az oktatás annál jobb lesz minél 

gyakorlatorientáltabb képzést tud biztosítani. Továbbá fontos szempont a mobilitás, flexibilitás 

vállalaton belül és kívül egyaránt. 
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A nem multinacionális vállalatok a következőképpen látják a multik helyzetét. A vélemények 

alapján alapvetően pozitív és negatív hatásokra bontottam tevékenységüket: 

 

Pozitív hatások 

Egyrészt egy jelentős tudásbázist tehetnek elérhetővé, elméleti és gyakorlati tudást is magába 

foglalva, másrészt méretük alapján lobbi-tevékenységre is képesek. Érdekérvényesítő funkciójuk 

jelentős. Átvették a megszűnt, vagy visszaszorult szocialista típusú nagyüzemek munkaerejét. 

Tehát nagytömegű munkaerő alkalmazására alkalmasak. Ez kétségtelen előny. Ez a korábbi nagy 

foglalkoztatási szerepük ma már valamelyest csökkent. Korábban bérfelhajtó szerepük is volt a 

helyi multiknak, ám ez már a többi cég emelkedő bérezése miatt csökkent. Komoly szerepük van 

a régióban, sok embert foglalkoztatnak, de sok kedvezményt is kapnak, hogy idejöjjenek.  

Olyan szakembereket keresnek általában, aki a munkába álláskor megfelelő elméleti és gyakorlati 

ismeretekkel rendelkeznek. Felsőoktatási intézményekkel olyan együttműködési formákat 

alakítanak ki, hogy a diákoknak lehetőségük legyen a vállalat folyamatát, technikumát 

megismerni (kutatás-fejlesztési együttműködés, közös projekt a felső oktatási intézménnyel). 

Ezeknél a cégeknél magasabbak a jövedelmek és általában magasabb létszámmal dolgoznak. 

Ebből kifolyólag teljesen más a struktúra, más a hierarchia, jobban elhatárolódnak a feladatok is. 

Egy multinacionális cég kifejezetten szereti a pályakezdő munkaerőt, ugyanis saját szervezeti 

struktúrája alapján, saját szája íze szerint tudja őket képezni, ami számára előnyös, ugyanis „ha 

egy saját gondolkodási mechanizmust meghonosítanak a munkavállaló fejében, akkor ebből 

nagyon nagyot tudnak profitálni a későbbiekben”. Vezetői pozíciókban általában már tapasztalt, 

sokszor az anyaországból „exportált” embereket találunk.  

A multiknak véleményük szerint speciális, egyedi igényei vannak, ezért igyekeznek erősen 

befolyásolni az egyetemeket, sokszor sikerrel. A speciális igények az egyes szakterületek 

szempontjából fontosak, hogy ne jó általános tudású diplomásokat, hanem egy-egy speciális 

területen jó szakmaisággal rendelkező diplomások végezzenek. 

 

Negatív hatások 

Ugyanakkor negatív hatásként emelték ki, hogy 1-2 kivételtől eltekintve nem fizetik meg a 

kvalifikált munkaerőt. Szerintük nem érvényesülnek ezeknél a multiknál gyakran az alapvető 

munkavállalói jogok. Negatív még az is továbbá, hogy jogosulatlan gazdasági előnyt élveznek, a 

hazai versenytársakkal szemben, illetve az esetek többségében az anyavállalatok elszívják a 

leányvállalatoktól a profitot, vagyis nem itthon hasznosul, amely nem a magyar gazdaságnak 

kedvez. A felsőoktatás a multikra alapoz, az ő érdekeikben próbálnak képezni, odafigyelnek rájuk. 
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A multik sokszor túl egysíkú „irodai sormunkásokat” várnak, egy-egy speciális részterületre. 

Néhány vélemény szerint nagyon kihasználják a pályakezdőket. Nagyon sokat kérnek-kérnének a 

munkavállalóktól és csak egy bizonyos szint felett fizetik ezt meg.  

Speciális tevékenységeikhez saját speciális esetenként kvalifikált, de betanított munkásokat 

akarnak, akik képesek azt a tevékenységet elvégezni, amit a cégnél kell produkálni. A felsőfokú 

végzettség tekintetében a cégek, akik fejlesztéssel is foglalkoznak, itt a régióban, térségben 

kiemelten komoly felszívó hatással rendelkeznek, pl. Audi, ugyanakkor a végrehajtás szintjén 

pedig tulajdonképpen nem feltétlen a legkvalifikáltabb munkaerőre van szükségük, hiszen 

sorozatgyártásban kell produkálni a hozzáadott értéket. Ezt erősíti meg más általános vélemény is: 

„mi gyarmatok vagyunk, igazából butított betanított munkások kellenek nekik. Igényük 

alapvetően szakmunkás igény!” 

 

A mikro-, kis- és középvállalatok szerepe, speciális igényei 

A mintába 20 mikro-, kis- és középvállalkozás került, amelyek saját helyzetükről, igényeikről a 

következőképpen nyilatkoztak. Saját gazdasági és munkaerőpiaci szerepükről egységesen úgy 

vélekednek, hogy a magyar gazdaságban fontos szerepet játszanak a KKV-k, főleg a 

foglalkoztatási szempontból, viszont korlátozottak a lehetőségei, megélhetésük eléggé nehézkes. 

Több állami támogatásra lenne szükségük, hogy megerősödjenek, és minőségi terméket állítsanak 

elő és minőségi szolgáltatásokat nyújtsanak. Ez a munkahelyek megtartása szempontjából is nagy 

jelentőséggel bír.  

Érdekeik és igényeik homlok-egyenest mások, mint a multinacionális vállalatoknak. Jó emberek 

kellenek az innovatív cégeknek. Magasan kvalifikált emberek kellenek, de őket a multik 

elvonzzák szakmunkás munkára kétszer annyi pénzért. 2-3 év kiképzés után tovább mennek a 

KKV-tól a főleg Budapesten lévő cégekhez, ezért a munkatárs kiválasztásakor egyre fontosabb 

szempontot jelent a helyi kötődés, pl. család. Véleményük szerint nem tudnak a kvalifikált 

munkaerőnek annyit fizetni, mint egy multi, ezért a munkaerőpiacon hátrányt szenvednek.  

Képzési igényeiket igazából nehezen tudják meghatározni. Viszont fontos szempont az elméleti 

tudás mellett és helyett, az önállóság, gondolkodás, bátorság, felelősségvállalás, feladatmegoldó 

képesség. Minőségi oktatást várnak el, nem a papír a kérdés, tehát nem a megszerzett diploma 

megnevezése a lényeg, hanem a vele megszerzett tudás és gyakorlat. 

A nem KKV képviselőinek véleményei nagyban fedik az előbbiek véleményét, de azért néhány 

apróbb eltérés felfedezhető. Szerintük nagyon fontos a kis és középvállalkozók számára, hogy a 

multinacionális cégek úgymond háttérbázisaként beszállítóként szolgálhatnak, de ez másik 
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oldalról egy függést is jelent. Vonzerejük nagy ebben a régióban, jó elhelyezkedési lehetőséget 

biztosítanak. 

Egyes vélemények szerint a jól kialakult munkaadó-munkavállaló kapcsolat, az együttműködés, 

együtt gondolkodás hiányzik a két fél között. Kiszolgáltatott a munkavállaló, hiszen a 

vállalkozások a - kétség kívül sokféle és súlyos – anyagi terheiket próbálják minimalizálni, 

aminek gyakran a munkavállaló látja kárát. Itt elsősorban munkajogi problémákat lehet 

megemlíteni. 

Az igényeik különböznek a multikétól, egy kisebb cégnél egy-egy pozíció sokkal több mindent 

takar. Itt még jobban előjöhet, hogy a műszaki gazdasági és egyéb ismeretek mixe mennyire áll 

rendelkezésre az adott személyt illetően, illetve a nyelvtudás szerepe is egyre jobban 

felértékelődik. Munkaerő igényük mérsékeltebb, mint a nagyobb vállalatoké. 

Fontos számukra, hogy a munkavállaló használható gyakorlati tudással már rendelkezzen, és 

azonnal önállóan tudjon dolgozni. Kisebb betanítási folyamatok vannak, nincs akkora képzési 

rendszer, nincs akkora képzési háttér, mint adott esetben egy multi esetében. Itt fontos, hogy a 

jelölt egyszerre több dologra tudjon koncentrálni. Összefoglalva sokoldalúnak kell lennie a 

munkavállalónak. 

 

A Széchenyi István Egyetemmel kialakított kapcsolatok 

A felmérés során vizsgáltam a megkérdezett szervezetek és a felsőoktatási intézmények, azon 

belül is a Széchenyi István Egyetem kapcsolatát. A válaszok alapján a megkérdezetteknek 96 %-

nak van kapcsolata a Széchenyi István Egyetemmel, illetve 60 %-uknak van további más 

intézménnyel kialakult kapcsolatuk.  

A 2010-es kutatás ennél már árnyaltabb képet ad. A 2009-es kutatás kiinduló adatbázisa a Karrier 

Iroda céges adatbázisa volt, ezért ilyen nagy az intézménnyel valamilyen kapcsolatban álló 

szervezetek száma. A 2010-es kutatásban a megkérdezettek már csak közel 40 %-a állt 

kapcsolatban az intézményünkkel. (Horváthné et al., 2011) 

A Széchenyi István Egyetem és a mintában szereplők között az alábbi táblázatban található 

kapcsolattípusok jellemzőek. Itt arra törekedtem, hogy feltérképezzem és megfogjam a lehető 

legtöbb fajta interakciót, amely valamilyen formában egy szervezet és az Egyetem között 

létrejöhet. Így a megkérdezettek a lehetséges válaszok elég széles köréből választhattak, akár több 

kapcsolati típust megjelölve. Legtöbben végzett hallgatókat foglalkoztatnak (35 szervezet), 29-en 

gyakornokokat fogadnak, 25-en állnak intenzív kapcsolatban a Karrier Irodával, és 19 



157 
 

szervezetnek van egyéb kapcsolata, mint például előadásokat tartanak munkatársaik az 

Egyetemen, államvizsga bizottságokban vesznek részt vagy konzulensi feladatokat látnak el.  

20. táblázat: Kapcsolatok típusa és sokfélesége 

 
Válaszok száma a szervezeti méret 

bontásában (db) 
Kapcsolatok típusa mikro kis közép nagy összes 

végzett hallgatókat alkalmaz 7 4 11 13 35 
gyakornoki programjában részt vesznek az intézmény 
hallgatói 

3 3 10 13 29 

Karrier Irodával áll kapcsolatban 4 2 8 11 25 

egyéb kapcsolat 6 5 3 5 19 

diákmunkában alkalmaz hallgatókat 2 3 5 8 18 

szakértői munkákkal bízza meg – munkakapcsolat 2 3 5 8 18 

formális, intézményvezetők közötti kapcsolat 2 4 4 7 17 
támogatja pl. szakképzési támogatás, ösztöndíjprogram, 
közös pályázatok 

0 1 5 8 14 

közös kutatási programokban vesz részt 0 2 5 4 11 

közös képzési programokban vesz részt 0 0 3 3 6 

Kapcsolattartás formáinak száma átlagosan 2,89 4,50 3,47 4,44 3,84 

Forrás: Saját szerkesztés 

A kapcsolatok intenzitásának mérésére nem vállalkoztam, ezt elég nehézkes megfogni, viszont a 

kapcsolatok sokfélesége adhat egy jó kiindulási alapot. A szervezetek méretét alapul véve 

megvizsgáltam, hogy átlagosan hány fajta kapcsolatot ápolnak az Egyetemmel. Ebből látszik, 

hogy a nagyobb szervezetek átlagosan több fajta kapcsolatot tartanak fenn. Kivételek ez alól a 

kisvállalkozások (szervezetek), bár a mintában számuk elég alacsony (6 db, azaz 12 %), ami ezt a 

kiugró értéket magyarázhatja.  

A 2010-es felmérés alátámasztja feltételezésem. A válaszoló szervezet mérete és az Egyetemhez 

való kötődése között szignifikáns kapcsolatot mutattak ki. A χ2-próba szignifikancia szintje 0,000, 

tehát elvethetjük azt a nullhipotézist, hogy a két változó egymástól független. A Cramer V értéke 

(0,336) alapján azt mondhatjuk, hogy a kapcsolat közepesen erős. Tehát minél nagyobb a 

vállalkozás, szervezet mérete, annál inkább feltételezhetjük, hogy van kapcsolata az Egyetemmel. 

Míg a mikroszervezetek 28%-a, addig a közepes méretű szervezeteknek már 40,8%-a, a 

nagyméretű szervezeteknek pedig háromnegyede kötődik valamilyen formában a Széchenyi 

István Egyetemhez. (Horváthné et al., 2011) 

A különböző ágazatokhoz sorolt szervezetek kapcsolatainak számát a képzési területekkel az 

alábbi táblázat tartalmazza. A felmérés során arra kérdeztem rá, hogy mely szakokon tanuló 

hallgatókkal, szakterületekkel alakult ki a fenti kapcsolatrendszerük. Mivel a szakok és 
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szakterületek bontásában a minta kis elemszáma miatt egy eléggé széttöredezett táblázatot kaptam 

volna, ezért a képzési területeket vettem alapul.  

A minta alapján a szolgáltatásokon belüli szervezetek átlagosan több képzési területtel állnak 

kapcsolatban, mint az iparon belüli szervezetek. Ez jól alátámasztja azt a problémát, amelyet a 

minta kialakításánál megfigyelhető volt, hogy az a képzési területeket a minta kialakításában 

nagyon nehéz bevonni, hiszen míg az Egyetem tekintetében egyértelműen meghatározhatóak az 

arányok, addig a munkáltatói oldalon egy teljesen más arányt kapunk a képzési területekkel való 

kapcsolatot illetően. 

21. táblázat: Kapcsolatok a képzési területekkel 

Válaszok száma szektorok szerint (db) 

Képzési területek ipar szolgáltatás mezőgazdaság Összes

gazdaságtudományok képzési terület 6 19 0 25
informatikai képzési terület 5 9 0 14
jogi és igazgatási képzési terület 1 11 0 12
műszaki képzési terület 17 16 0 33
társadalomtudományi képzési terület 2 9 0 11
Kapcsolatok száma átlagosan a képzési területekkel 1,48 2,29 0,00 1,90

Forrás: Saját szerkesztés 

Az együttműködések, kapcsolatok kialakulásának és fejlesztésének az egyik alapvető tényezője az 

információ, amelyet a partner kap az Intézményről. A felmérés alapján alapvetően a személyes 

kapcsolatok játsszák a legfontosabb szerepet az információáramlásban.  

22. táblázat: Információs csatornák a partnerek felé 

Honnan szerez információt az 
intézményről? 

Válaszok aránya az összes 
válaszadó arányában 

személyesen 82,00% 
intézmény honlapjáról 62,00% 
médiából 44,00% 
intézmény hírleveléből 20,00% 
egyéb 16,00% 

Forrás: Saját szerkesztés 

Meglepően magas továbbá azok aránya, akik az intézmény honlapjáról szereznek információt (a 

válaszadók 62 %-a). Ez az adat alapvetően alátámasztja azt az irányt, mely szerint az intézmény 

honlapjának átfogó fejlesztésébe kezdett a jobb kommunikáció megteremtésének érdekében. 
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A felmérés során továbbá megkérdeztem, hogy az intézmény képzési kínálatával, rendszerével 

mennyire vannak tisztában a partnerek, ismerik-e azon területeket, amelyekkel nem állnak 

kapcsolatban, hogy egy képet kapjunk az általános tájékozottságukról. A megkérdezettek 50 %-a 

fel tudta sorolni az Egyetem teljes képzési palettáját, 46%-uk részben és csak 4 %-uk nem ismert 

egyéb más képzést. Az arányok biztatóak lehetnek, viszont fontos megjegyezni, hogy a képzési 

paletta egy lassabban változó jellemzője az Egyetemnek, és ahogy a felmérés későbbi részében is 

kiderül, fontos elvárás a partnerek részéről a folyamatos tájékoztatás az aktualitásokról olyan 

csatornákon, mint például az intézményi hírlevél, amelyet eléggé kevesen jelöltek meg, mint 

lehetséges információs csatorna (22. táblázat). 

 

Együttműködések fejlesztése, elvárások az intézménnyel szemben 

A mintában részt vevő szervezetek 76 %-a nyitott a Széchenyi István Egyetemmel további 

együttműködések kialakítására, a jelenlegiek továbbfejlesztésére. Az interjúk során az alábbi 

együttműködési formákat jelölték meg, amelyeket csoportokba szedve a 23. táblázatban 

foglaltunk össze. 

23. táblázat: Javasolt, fejlesztendő együttműködési fajták 

Együttműködési fajták 
Válaszok aránya az 

összes válaszadó 
arányában 

szakmai gyakorlat, gyakornoki program 25% 
oktatót biztosít előadásokhoz 13% 
tömör információt az Egyetemről, karokról (hírlevél) 13% 
tantervek, tantárgyak közös kialakítása 11% 
közös munkák, megbízások az egyetem számára 11% 
munkaerőpiacról adna visszajelzést a igényeket illetően 8% 
közös kutatás-fejlesztési programok 6% 
közös pályázati programok, innovációs programok 8% 
Állásbörzén való részvétel 3% 
egyetemi továbbképzés a cég munkatársai számára 3% 

Forrás: Saját szerkesztés 

A válaszadók 25 %-a fejlesztené vagy alakítana ki közös szakmai gyakornoki programot az 

intézménnyel, 13 %-uk szívesen részt vállalna az oktatásban előadók biztosításával, 11 %-uk részt 

venne közös tantárgyak kialakításában, 13 %-uk valamilyen formában folyamatosan elvárna 

információkat az Egyetem életéről, karokról, tanszékekről. 

Az Intézménnyel szemben támasztott elvárások közül a válaszadók 56 %-a emelte ki a 

gyakorlatorientált képzési rendszer megvalósítását, amely azt jelenti, hogy olyan diplomásokat 
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várnak, akik az elméleti tudáson túl gyakorlati tapasztalattal és olyan készségekkel rendelkeznek, 

amelyekkel megállják a helyüket a munkahelyen. 52 %-uk a magas színvonalú elméleti szaktudás, 

tudásalap átadását említette még fontos elvárásként. Ezek mellett kisebb arányban, megjelentek 

olyan elvárások, mint a nyelvképzés és egyéb kompetenciák pl. kommunikációs készség 

fejlesztése, a folyamatos tájékoztatás az intézmény képzéseiről, azok átalakításáról.  

Az egyetemi továbbképzés a cég munkatársai számára a javasolt együttműködések között csak kis 

arányban jelent itt meg. Az interjú végén viszont külön kitértem erre a témára, és a 

megkérdezettek 76 %-a válaszolta, hogy szervezetének szüksége van valamilyen továbbképzési 

rendszerre. Továbbá a 40 %-uk úgy gondolja, hogy akár a Széchenyi István Egyetemmel közösen 

is meg lehetne valósítani ezen képzéseket, teljesen nyitottak a lehetőség felé.  

A megkérdezettek 80 %-ának vannak elvárásai az Egyetemmel szemben, akik közül csak 20 % 

véli úgy, hogy elvárásai, igényei nem jutnak el az intézményhez. Az alábbi táblázat mutatja azon 

csatornákat, amelyeken keresztül eljutnak az információk az intézményhez azoktól, akik úgy 

vélik, eljutnak elvárásaik, illetve azon csatornákat, melyeket fejlesztésre javasoltak azok, akik úgy 

vélik, hogy nem jutnak el elvárásaik az intézmény felé. 

24. táblázat: Meglévő és fejlesztendő kommunikációs csatornák az elvárások 

eljuttatására 

Eljutnak-e az 
elvárások? Válaszok 

száma (db) 
Kommunikációs csatornák igen nem Összes 

személyesen 19 2 21 
céges fórumokon, találkozókon 4 1 5 
hírlevélben 2 2 4 
hallgatókon keresztül (gyakornokok, pályakezdők) 2 1 3 
az Egyetemen oktató kollégákon keresztül 2 2 
hallgatói szervezeteken keresztül (Állásbörze) 1 1 
hasonló jellegű felmérések által 1 2 3 
formális kapcsolatokon keresztül (pl. együttműködési, megbízási 
szerződések) 

1 
 

1 

Forrás: Saját szerkesztés 

A fenti táblázat szintén alátámasztja azt a tényt, amelyet a fordított irányú információ áramlásnál 

már láttunk, hogy a személyes kommunikáció továbbra is komoly hangsúlyt kap a Széchenyi 

István Egyetem és a partnerei közötti kommunikációs folyamatokban. Bár ezek mellett 

számos más, mint ahogy az interjúkból kiderült, csatorna is létezik, a személyes kommunikáció 

prioritását nem befolyásolják. 
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A Karrier és Öregdiák Iroda elindította a Diplomás Pályakövető Rendszerét (DPR), amellyel 

célja, hogy a Széchenyi István Egyetem számára visszajelzést adjon arról, hogy az itt végzett 

hallgatók hogyan, milyen körülmények között tudtak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A 

felméréssorozat 2006-ban indult és az elsős, végzős illetve végzett, diplomás hallgatókat 

vizsgálja. A felmérések eredményeit természetesen a nyilvánossággal megismertették, viszont 

arra voltam kíváncsiak, hogy ezen információk eljutottak-e a munkáltatókhoz, illetve, hogy 

hogyan értékelik ezen felmérést. A DPR-ről a megkérdezettek 44%-a hallott már, de részletesen 

nem ismerik a rendszert, viszont jónak tartják. Több munkáltató részéről felmerült, hogy szívesen 

vennének részt egy olyan felmérésben, amely a DPR-hez kapcsolódik, és az Egyetemen végzett 

hallgatókat minősíti a munkáltatók szemszögéből. 

A DPR-hez hasonló kezdeményezésként indult alumni program ismertségét és megítélését szintén 

megvizsgáltam. Az interjúalanyok 56 %-a hallott az alumni kezdeményezésről, amelyet nagyon 

pozitívnak értékeltek. Véleményük szerint segíthet az intézmény pozitív kommunikációjában, 

munkaerőpiaci információk visszacsatolásában, további együttműködések kialakításában, 

támogatások gyűjtésében, az egyetemi közösség és a generációk közötti kapcsolatok 

formálásában. 

 

A frissdiplomások alkalmazásának előnyei, hátrányai, velük szemben támasztott elvárások 

Diplomások aránya a partner szervezeteknél 

A felmérés 3. részében a Széchenyi István Egyetemen végzett hallgatók, pályakezdő friss 

diplomások elhelyezkedésével kapcsolatos szempontokat vizsgáltam, illetve azt, hogy lehetséges-

e információt gyűjteni egy szervezeten belül a diplomásokról, illetve szűkítve a kört a Széchenyin 

végzett diplomásokról. Általánosságban megnéztem a munkáltatók elvárásait a friss 

diplomásokkal szemben, vizsgáltam, hogy hogyan kerülnek be a pályakezdők a szervezetekhez, 

milyen csatornákon keresztül, illetve hogy miért érdemes vagy nem érdemes pályakezdő 

diplomásokat alkalmazni. A Bolognai-rendszer bevezetéséből adódó változásokról a 

munkáltatókban kialakult képet szintén vizsgáltam. 

A megkérdezettek közül 1 kivételével mindenki elég nagy pontossággal meg tudta határozni a 

szervezetnél dolgozó diplomások számát. 12 %-uknak viszont már problémát okozott a 

Széchenyis diplomával rendelkezők számának meghatározása. A megkérdezett összes szervezeten 

belül a Széchenyis diplomásokkal rendelkezők aránya az összes diplomásnak az egyharmadát 

teszi ki. 
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25. táblázat: Diplomások aránya ágazati bontásban 

Ágazatok 

Összes 
diplomás 
aránya a 

szervezeten 
belül 

Széchenyisek 
aránya a 

diplomásokon 
belül 

Széchenyisek 
aránya az összes 
foglalkoztatotton 

belül a szervezetnél

Ipar 40,96% 43,47% 17,80% 
Építőipar 50,00% 16,00% 8,00% 
Ipar 39,95% 45,09% 18,01% 

Mezőgazdaság 12,00% 0,00% 0,00% 
mezőgazdaság 12,00% 0,00% 0,00% 

Szolgáltatás 55,24% 27,82% 15,37% 
Gazdasági szolgáltatás 78,50% 24,69% 19,38% 
Kereskedelem, javítás 46,62% 43,75% 20,40% 
Közigazgatás 52,76% 17,77% 9,38% 
Non-profit 61,76% 25,00% 15,44% 
Szállítás, raktározás, posta, 

távközlés 
11,20% 38,57% 4,32% 

Többi gazdasági ág 65,48% 38,71% 25,35% 

Összesen 48,53% 33,59% 16,30% 

Forrás: Saját szerkesztés 

Ez az arány az iparon belül magasabb (43,47%), míg a szolgáltatási szektoron belül alacsonyabb 

(27,82%). Ez érthető, hiszen az Intézményen belül a műszaki és informatikai képzési területek 

aránya lefedi körülbelül a teljes képzési paletta kétharmadát. 

Az alábbi kereszttábla jól mutatja, hogy a megkérdezett szervezetek közül a kisebbtől a nagyobb 

felé haladva a diplomások aránya csökken. Ez azzal magyarázható, hogy a mintába került 

szervezetek közül a mikro és kisvállalkozások elsősorban tudásintenzív tevékenységet folytatnak, 

amelyhez túlnyomórészt diplomás munkaerőt alkalmaznak, míg a nagyobb szervezeteknél a 

termelő vagy egyéb szolgáltató tevékenység nagy részét nem diplomás munkaerővel végzik. 

26. táblázat: Diplomások aránya a szervezet mérete szerinti bontásban 

Szervezet 
mérete 

Összes diplomás 
aránya a szervezeten 

belül 

Széchenyisek aránya 
a diplomásokon 

belül 

Széchenyisek aránya az 
összes foglalkoztatotton 

belül a szervezetnél 
mikro 71,48% 42,22% 30,18% 
kis 59,52% 31,97% 19,03% 
közép 38,03% 34,31% 13,05% 
nagy 41,96% 26,44% 11,09% 
Végösszeg 48,53% 33,59% 16,30% 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A szervezetekhez felvett különböző képzési területeken diplomát szerzettek arányát az alábbi 

táblázat mutatja a szervezetek mérete szerinti bontásban. Eredetileg itt is a végzettek szakjaira 

voltunk kíváncsiak, viszont a változó szakok miatt, a szakok elnevezésének nem megfelelő 

ismerete miatt, illetve az alacsony elemszám miatt a képzési területenkénti bontást választottam, 

amely így egy jobban átlátható képet mutat. 

27. táblázat: Különböző képzési területekről felvett a SZE-n végzet diplomások aránya a 

szervezet mérete szerinti bontásban 

Szervezet mérete 
Diplomások képzési területenként mikro kis közép nagy Összesen

műszaki 13,79% 13,79% 34,48% 37,93% 100,00%
gazdaságtudományok 13,04% 17,39% 21,74% 47,83% 100,00%
társadalomtudományi 9,09% 18,18% 54,55% 18,18% 100,00%
informatikai 0,00% 0,00% 22,22% 77,78% 100,00%
Jogi és igazgatási 0,00% 0,00% 42,86% 57,14% 100,00%

Forrás: Saját szerkesztés 

Érdekes képet mutat a fenti tábla, mely szerint a pályakezdők nagyobb arányban helyezkednek el 

a vizsgált minta alapján közepes vagy nagy vállalatoknál (szervezeteknél), mint a mikro és kis 

vállalkozásoknál (szervezeteknél). Ez összhangban van a 2010-es vizsgálat megállapításával, 

miszerint a széchenyis pályakezdők alkalmazása és a vállalat/szervezet mérete között 5%-os 

hibahatár mellett találunk szignifikáns, de nem túl erős kapcsolatot (Cramer V értéke 0,292) 

(Horváthné et al., 2011), de összhangban van a korábban bemutatott vizsgálatok eredményeivel is. 

Arra a kérdésünkre, hogy mely munkakörökben igénylik a diploma meglétét, egy eléggé 

szerteágazó és szervezet illetve tevékenység specifikus válaszokat kaptunk. Általában azonban 

elmondható, hogy a munkakörfüggő a diploma feltétele, vezetői pozíciókban mindenhol 

elengedhetetlen. Megfigyelhető viszont az a tendencia, hogy egyre több vállalatnál az asszisztensi 

és műszakvezetői munkakörökben diplomások dolgoznak. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a 

megkérdezettek 62 %-a nyilatkozott úgy, hogy vannak olyan munkakörök a 

vállalaton/szervezeten belül, amelyek betöltéséhez nem szükséges a diploma megléte, mégis 

diplomával rendelkező alkalmazott látja el. Ez alátámasztja azt a manapság egyre elfogadottabb 

véleményt, hogy a tömegesedő felsőoktatásban a diplomák értéke egyre inkább csökken. Bár a 

felmérés során nem vizsgáltam, de értékes visszajelzés lehet az Egyetem számára, hogy van-e 

olyan végzett hallgatója, aki nem a diplomájának megfelelő szintű munkakörben dolgozik. Erre a 

kérdésre a munkáltatók körében elvégzett DPR vizsgálat adhat választ.  
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Diplomás pályakezdők foglalkoztatása, előnyök, hátrányok 

A mintába került szervezetek 80 %-a szívesen foglalkoztat pályakezdő diplomásokat, és csak 8 %-

uk nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem jellemző. 

A diplomás pályakezdők foglalkoztatása elsősorban azokon a területeken, munkakörökben 

jellemző, amelyek a szervezeti hierarchia alsóbb szintjein vannak, de már szükségeltetik a 

diploma megléte.  

A válaszadók többsége kiemelte, hogy érdemes diplomás pályakezdőket foglalkoztatni. A 

foglalkoztatás előnyei közül kiemelkedik az a szempont, mely szerint a pályakezdőnek még 

nincsenek berögzött rutinjai, teljesen szabadon formálhatóak az adott cég, szervezet elvárásainak, 

feltételeinek, kultúrájának megfelelően. Jellemző rájuk a rugalmasság, mobilitás. 

49. ábra: Diplomás pályakezdők alkalmazásának előnyei (válaszok a válaszadók 

arányában) 

  

Forrás: Saját szerkesztés 

Kiemelkedő szempont továbbá a friss szakmai tudás, a fiatalos lendület, motiváció és bizonyítási 

vágy, amely által magának a szervezetnek is új lendületet adhat a friss diplomás. A nagyobb 

terhelhetőség, nyelvtudás vagy az alacsonyabb bérköltség, mint érv viszont csak kevesebb 

válaszadónál jelent meg. A 2010-es felmérés eredményeinket alátámasztja: „a pályakezdők 
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foglalkoztatásának egyik legnagyobb előnye, hogy alakíthatók, formálhatók (az összes válasz 

negyedét teszik ki e kategóriába sorolt válaszok). Ez pontosan abban a kontextusban kap 

jelentőséget, hogy a cég a „saját képére” tudja formálni, a „szervezeti igényekhez tudja igazítani” 

a korábbi tapasztalatokkal nem, vagy alig rendelkező fiatalt, azaz szervezeti szocializációjuk 

könnyebb, mint egy már rögzült rutinnal érkező, többéves, évtizedes munkatapasztalattal bíró 

kollégának” (Horváthné et al., 2011, 83. o.) 

50. ábra: Diplomás pályakezdők alkalmazásának hátrányai (válaszok a válaszadók 

arányában) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A fenti ábrákat összehasonlítva látható, hogy a válaszadók több hátrányt említettek válaszaikban, 

mint előnyt, igaz az egyes szempontok aránya a válaszok között alacsonyabb mint az előnyöknél. 

A legfőbb hátrányok között a szakmai tapasztalat és a gyakorlat hiányát jelölték meg. A magas 

motiváltságnak köszönhetően másik oldalról gyorsabb szakmai és vezetői előrehaladást remélnek, 

s az előnyöknél említett nagyobb terhelhetőséggel szemben megjelenik néhány válaszadónál az 

alacsonyabb terhelhetőség. A formálhatósággal szemben hátrány, hogy relatíve sok energiát 
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igényel a cég részéről az új munkatárs betanítása, amely sokszor nem térül meg, hiszen erre a 

korcsoportra jellemző a magasabb fluktuáció. Hátrányként említették továbbá a túlzott bérigényt, 

a vállalkozói szemlélet hiányát, a csapatmunkában való dolgozás képességének, illetve a 

szakmával szembeni alázat hiányát. 

 

Diplomás pályakezdőkkel szemben megfogalmazott elvárások 

A diplomás pályakezdőkkel szemben állított elvárásokat az alábbi táblázat tartalmazza. Jól 

látható, hogy a válaszok alapján a szakmai ismeretek, ahogy a legtöbbször fogalmaztak, „jó 

szakmai alap” szükséges a pályakezdőknek, a használható nyelvtudás, jó kommunikációs készség, 

csapatmunka, a motiváció és a nyitott gondolkodás, az új ismeretek utáni igény jelennek meg. 

Ezen felül a válaszok között elhangzott rengeteg készség és képesség, amelynek viszont csak 

kisebb súlyt adtak. 

28. táblázat: Pályakezdőkkel szemben támasztott elvárások 

Elvárások 
Válaszok aránya az összes 

válaszadó arányában 
szaktudás 38,0% 

megbízható nyelvtudás 34,0% 

jó kommunikációs készség 30,0% 

csapatmunka 20,0% 

motiváció 16,0% 

nyitott gondolkodás, új ismeretek iránti igény 14,0% 

jó problémamegoldó képesség 12,0% 

terhelhetőség 10,0% 

precizitás, pontosság 10,0% 

önmagát fejleszteni tudó munkatárs 8,0% 

önállóság 8,0% 

rugalmasság 6,0% 

pozitív hozzáállás 6,0% 

szorgalom 6,0% 

kreativitás 4,0% 

lojalitás 4,0% 

alkalmazkodó képesség 4,0% 

határozottság 4,0% 

kapcsolatteremtő készség 4,0% 

alázat 4,0% 

mobilitás 2,0% 

konfliktuskezelési képesség 2,0% 

stressz tűrő képesség 2,0% 

megjelenés 2,0% 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Ha összehasonlítjuk az elvárásokat a pályakezdők előnyeivel és hátrányaival, akkor látható, hogy 

a szakmai tudás, mint elvárás az előnyök között megjelenik, azaz e feltétel talán többé-kevésbé 

teljesül. A nyelvtudás esetében már nem ilyen egyértelmű a helyzet. Bár komoly elvárásként 

fogalmazódik meg, az előnyök között csak igen kis súllyal szerepel, ami azt jelenti, hogy a 

diplomás pályakezdők nyelvtudásával a munkáltatók nem igazán vannak megelégedve. A 

kommunikációs készséggel csak mint elvárás találkozunk, se előnyként, se hátrányként nem 

említik a válaszadók, míg a csapatmunkában együttműködés képessége ha kis súllyal is, de a 

hátrányok között jelenik meg, amely szerint ezen készséget legtöbben nem birtokolják. A 

motiváció, a friss és nyitott szemlélet egyértelmű előnyük a diplomás pályakezdőknek, amelyet el 

is várnak tőlük.  

A munkáltatók továbbá kiemelték előnyként a pályakezdők formálhatóságát, rugalmasságát, 

amelyet alátámasztanak válaszaik, amelyet arra a kérdésünkre adtak, hogy kész munkaerőt 

várnak-e, vagy inkább saját maguk tanítják be őket. A válaszadók 90 %-a nyilatkozott úgy, hogy 

nem vár kész munkaerőt, bár sokszor elhangozott, hogy jó lenne, de a gyakorlatban ez nem 

működik, ezért inkább kész betanítani, s csak 10 %-uk véli úgy, hogy vagy nem szeretné, vagy 

nincs ideje és energiája betanítani az új munkatársat, ezért olyant keres, aki nagyon rövid időn 

belül 100 %-os munkatársként tud teljesíteni. 

 

A 2010-es felmérés során viszont már nem nyitott kérdések alapján került felmérésre a 

pályakezdőkkel szemben elvárt kompetenciák összegyűjtése, hanem azokat rendszerezve, két 

csoportba sorolták (Horváthné et al., 2011) 

 Szakmai kompetenciák, 

 Személyes készségek, viselkedésjegyek. 

A szakmai kompetenciák között az alábbiakat tartották fontosnak: 

 Adott szakterület gyakorlati ismeretanyaga, 

 Adott szakterület elméleti ismeretanyaga, 

 Pénzügyi ismeretek 

 Számviteli ismeretek, 

 Jogi ismeretek, 

 Szervezési ismeretek, 

 Pedagógiai ismeretek, 

 Társadalom-ismeretek, 

 Nyelvtudás, 
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 Informatikai, számítástechnikai ismeretek, 

 Általános műveltség. 

29. táblázat: A 2010 kutatás kérdőíveiben szereplő nem szakmai kompetenciák listája 

Általános humán kompetenciák 
Munkavégzéshez kapcsolódó 
kompetenciák 

Vezetői kompetenciák 

együttműködő képesség, 
csapatmunkára való alkalmasság 
képessége 

döntési képesség, 

becsületesség, megbízhatóság, felelősségvállalás képessége, 

tisztesség, pontosság, 
hibákból való tanulás képessége 
(önreflexió), 

hitelesség, lojalitás, eredményközpontú szemlélet, 

konfliktuskezelő képesség, motiváltság, 
 emberekkel való bánásmód 
képessége, 

problémaelemző és -megoldó 
képesség, 

munkához való hozzáállás, 
változtatások, újítások 
kezdeményezése 

stressz-tűrés, kitartás, tudatosság, célorientáltság 

kommunikációs készség, szakmai szemléletmód, 

logikus gondolkodás, teljesítőképesség,   

rugalmasság, terhelhetőség,   

segítőkészség, 
rendszer szemlélet, struktúrákban 
való gondolkodás képessége  

  

pozitív beállítódás, képessége,   

információfeldolgozás képessége,  kreativitás   

önismeret,   

folyamatos fejlődés igénye, 
önfejlesztés készsége 

    

nyitottság,     

önállóság     

Forrás: Horváthné et al. 2011. 74. o. 

Ebből következik, hogy a két kutatás eredményei között nehezebb összehasonlítást végezni. A 

2010-es kutatás legfontosabb megállapításai a következőek voltak. 

 A kapott átlagértékek alapján elmondható, hogy leginkább a számítástechnikai, 

informatikai ismereteket várják el a munkáltatók a pályakezdő diplomásoktól (a 

válaszadók abszolút többségének, 59%-ának véleménye) Ez működési területtől 

függetlenül igaz, akár az ipar, akár a turizmus, vendéglátás, akár a pénzügy, vagy a 

közigazgatás, vagy más humán szolgáltatás (pl. kultúra, egészségügy, oktatás) területét 

nézzük. 
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 A második leggyakrabban elvárt szakmai kompetencia a megfelelő tájékozottság, általános 

műveltség, a frissdiplomás legyen naprakész a világ dolgait illetően. A válaszadók több 

mint 40%-a elengedhetetlennek, közel harmada gyakran szükségesnek értékelte e területet. 

 Az elvárások sorában harmadik helyre került a nyelvtudás, a cégek többsége 

szükségesnek, illetve elengedhetetlennek tartja az idegen nyelvek megfelelő szintű 

használatát – nemcsak a nyelvvizsga papír meglétét (együttesen 59,1%). 

 Annak ellenére, hogy a személyesen felkeresett cégek többségénél hiányolták a szakmai 

gyakorlat meglétét, illetve válaszadóink az egyetemről frissen kikerülő végzősök 

alkalmazásának legnagyobb hátrányát a tapasztalat, gyakorlat hiányában látják, ez az 

elvárások között csak a 4. helyre került. A szervezetek többsége nem várja el a 

pályakezdőktől, hogy rendelkezzenek szakmai gyakorlattal, legtöbben a ’jó, ha van’ 

kategóriát jelölték be az értékelés során, ugyanakkor azért meghatározó (41%) azoknak az 

aránya is, akiknek elvárás-rendszerében a szakmai tapasztalatok (is) magas prioritást 

élveznek.  

 Ugyanakkor igencsak érzik annak hiányát, hogy a jelentkezők nagy részének nincs 

munkatapasztalata, azaz nem tudják milyen egy munkahelyen dolgozni, mit jelent 

pontosan a munka világa (alázat, pontosság, együttműködés, alkalmazkodás, tisztelet a 

másik iránt stb.).  

 Kevésbé elvárt szakmai kompetenciának bizonyultak a szervezési, illetve a számviteli, 

pénzügyi ismeretek, amelyek meglétét a munkáltatók többsége nem várja el, de örül, ha az 

újonnan felvett diplomás szakember rendelkezik megbízható tudásanyaggal e területeken.  

 A legalacsonyabbra értékelt területek a jogi ismeretek, a társadalom-ismeret, illetve a 

pedagógiai ismeretek voltak, melyek a vállalkozások, szervezetek többségének elvárás-

rendszerében nem szerepelnek, szükségtelennek vagy ritkán szükségesnek értékelték e 

kompetenciákat. (Horváthné et al., 2011, 85-87 o.) 

 

A különböző készségekkel, képességekkel, magatartásjegyekkel kapcsolatos elvárásokat a 2010-

es tanulmány a következőképp foglalja össze: 

 Leginkább a becsületességet, a megbízhatóságot, a munkához való megfelelő hozzáállást, 

a tisztességet és a pontosságot, illetve az együttműködő képességet várják el egy 

frissdiplomás szakembertől (is) a munkaerőpiac szereplői.  

 De igencsak elvárt képességnek tűnik a hitelesség, a csapatmunkára való alkalmasság 

képessége, a felelősségvállalás képessége, az információk megértésére és megfelelő szintű 
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feldolgozására való képesség, a megfelelő kommunikációs készség, illetve az emberekkel 

való bánásmód képessége is, illetve a motiváltság és a kitartás is. 

 Legkevésbé a kreativitást és az innovativitást (változtatások, újítások kezdeményezése), 

illetve a rendszerszemléletet, a struktúrákban való gondolkodás képességét és a megfelelő 

önismeretet várják el a pályakezdőktől, de a sorrend alján található a rugalmasság, a 

nyitottság és döntési képesség is. (Horváthné et al., 2011, 85-87 o.) 

 

Diplomás pályakezdők elhelyezkedésének módjai 

A diplomás pályakezdők bekerülése az adott szervezetbe, vállalatba fontos szempont az Egyetem 

számára, hiszen ez által tudja irányítani, segíteni hallgatóit. A friss diplomások számára az 

állásokat nagyon nagy számban meghirdetik a válaszadók visszajelzése alapján. Ennek oka, hogy 

több olyan szervezet is szerepel a mintában, melynek törvényi kötelessége hivatalosan 

meghirdetnie pozícióit. Második helyen a gyakornoki program szerepel, amely lehetőséget 

biztosít mind a hallgató, mind pedig a munkáltató számára, hogy kölcsönösen megismerjék 

egymást, így a diplomaszerzést követően már könnyebben a felvételi döntés. Itt ki kell emelni, 

hogy a vállalatok, cégek egyre inkább hajlanának efelé, hiszen a javasolt együttműködési 

lehetőségek között kiemelten említik a közös gyakornoki programokat az Egyetemmel.  

30. táblázat: Diplomás pályakezdők bekerülésének módjai 

Felvétel módja 
Válaszok aránya az összes 

válaszadó arányában 
egyéb meghirdetés alapján 78% 
gyakornoki programon keresztül 56% 
személyes kapcsolatokon keresztül 42% 
karrier iroda  26% 
egyéb úton 16% 
munkaerő közvetítő cégeken keresztül 12% 
egyéb intézményi koordinátorok segítségével (szervezet 
megnevezése) 

10% 

intézményi közös projektek alapján 8% 

Forrás: Saját szerkesztés 

Nagy az aránya a személyes kapcsolatoknak, illetve a Karrier Irodának, amely egy pozitív 

visszajelzés az Iroda számára Bár az iroda adatbázisából kiindulva ez nem meglepő eredmény. 

Érdekes továbbá, hogy a munkaerő közvetítő cégek aránya elég alacsony.  

A fizetési feltételekkel kapcsolatban a diplomás pályakezdőket csak a megkérdezettek 6 %-nál 

kezelik megkülönböztetve. Az esetek 20 %-nál törvényi előírás illetve kollektív szerződés 
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határozza meg juttatásaikat, a többi esetben pedig azonosan kezelik az új munkatársakat. 

Legáltalánosabb az alapbér és azon felül mozgó bér adása, illetve a cafeteria rendszer, amely a 

szervezetek 76 %-nál működik.  

 

Bolognai-rendszer a munkáltatók szemében 

A Bolognai-rendszerre való átállásról és annak tapasztalatairól kérdeztük a szervezetek 

képviselőit, akiket válaszaik alapján 5 csoportba soroltam. A legnépesebb csoport, a válaszadók 

64 %-a, nem rendelkezik tapasztalattal, nem tud érdemben válaszolni a kérdésre. 20 %-uk teljesen 

negatívnak látja a rendszert, és úgy gondolják, hogy a mostani végzettek mind szakmai, mind 

gyakorlati szempontból gyengébbek elődeiknél. A kredit rendszer áltál „megszűnt”, de legalábbis 

felpuhult a képzés időbeli korlátja, amely a munkahelyen is érződik, hiszen nehezebben tudják a 

határidőket betartani. A BSc-s képzésekkel kapcsolatban a műszaki képzésterületet leszámítva 

további negatív véleményeket fogalmaztak meg. A BSc/Ba képzések tantervéből hiányolják a 

kötelező szakmai gyakorlatot, kivétel egy-két képzés, ahol ezt tartalmazza. Az új képzéseken 

végzett hallgatókat mind szakmailag, mind pedig gyakorlati tapasztalat szempontjából 

rosszabbnak ítéli az egyik markánsan negatív véleményt megfogalmazó. 6 % egyetért a rendszer 

alapelveivel, de a megvalósítással már nem, s a hibákat nem igazán a bolognai folyamatnak, mind 

inkább a magyar oktatási rendszer gyengeségeinek tudja be. Mindössze 6 %-uk nem érzékel 

különbséget a régi és az új rendszer között, illetve 4 % abszolút pozitívan értékeli a változást.  

 

A 2009-es és 2010-es felmérés tapasztalatainak összegzése 

A 2009 nyarán általam végzett kutatás legfőbb megállapításai a következőek.  

A multinacionális vállalatok hatását gazdasági és társadalmi szempontból pozitívan és negatívan 

is értékelték a megkérdezettek. Pozitív hatásai elsősorban, hogy beruházásokat, technológiai 

korszerűsítéseket hajtanak végre. Ezek a vállalatok a helyi, és nemzetközi jogszabályok szerint 

működnek. Adófizetők, amelyből a helyi önkormányzat és az állam is profitálnak. Erős az 

érdekérvényesítő szerepük. 

Ugyanakkor negatív hatásként emelték ki, hogy egy-két kivételtől eltekintve nem fizetik meg a 

kvalifikált munkaerőt. Szerintük nem érvényesülnek ezeknél a multiknál gyakran az alapvető 

munkavállalói jogok. Negatív még az is továbbá, hogy jogosulatlan gazdasági előnyt élveznek, a 

hazai versenytársakkal szemben, illetve az esetek többségében az anyavállalatok elszívják a 

leányoktól a profitot, vagyis nem itthon hasznosul, amely nem a magyar gazdaságnak kedvez.  
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Speciális igényeik közé tartozik az idegen nyelv tudása, továbbá fontos a megbízható alapos 

magas szintű tudás és tapasztalat, a nyitott attitűd a tudás növelésével kapcsolatban az új dolgok 

iránt. Minden nagyvállalat azt szeretné, ha az ő speciális igényeihez igazodna az intézmény. Ezért 

fontosnak tartják a felsőoktatási intézményekkel kialakítandó kapcsolatot, hiszen az oktatás annál 

jobb lesz minél gyakorlatorientáltabb képzést tud biztosítani. Továbbá fontos szempont a 

mobilitás, flexibilitás vállalaton belül és kívül is. 

A mikro-, kis- és középvállalkozások gazdasági és munkaerőpiaci szerepükről egységesen úgy 

vélekednek, hogy a magyar gazdaságban fontos szerepet játszanak, főleg a foglalkoztatási 

szempontból, viszont korlátozottak a lehetőségei, megélhetésük eléggé nehézkes. Több állami 

támogatásra lenne szükségük, hogy megerősödjenek, és minőségi terméket állítsanak elő és 

minőségi szolgáltatásokat nyújtsanak. Ez a munkahelyek megtartása szempontjából is nagy 

jelentőséggel bír.  

Érdekeik és igényeik jelentősen különbözőek, mint a multinacionális vállalatoknak. Jó emberek 

kellenek az innovatív cégeknek. Magasan kvalifikált emberek kellenek, de őket a multik 

elvonzzák szakmunkás munkára kétszer annyi pénzért. 2-3 év kiképzés után tovább mennek a 

KKV-tól a főleg Budapesten lévő cégekhez, ezért a munkatárs kiválasztásakor egyre fontosabb 

szempontot jelent a helyi kötődés, pl. család. Véleményük szerint nem tudnak a kvalifikált 

munkaerőnek annyit fizetni, mint egy multi, ezért a munkaerőpiacon hátrányt szenvednek. 

Képzési igényeiket igazából nehezen tudják meghatározni. Viszont fontos szempont az elméleti 

tudás mellett és helyett, az önállóság, gondolkodás, bátorság, felelősségvállalás, feladatmegoldó 

képesség. Minőségi oktatást várnak el, nem a papír a kérdés, tehát nem a megszerzett diploma 

megnevezése a lényeg, hanem a vele megszerzett tudás és gyakorlat. 

A felmérés során megvizsgáltam a Széchenyi István Egyetem és gazdasági partnerei, mikro-, kis-, 

közép- és nagyvállalatok, non-profit szervezetek és költségvetési szervek közötti 

kapcsolatrendszerét, elsősorban a munkaerőpiaci szempontok alapján. Megállapítható, hogy az 

Egyetem kapcsolatban áll a felkeresett partnerek 96 %-ával, ez természetesen a mintaválasztásnak 

is köszönhető. Átlagosan a megkérdezettek 3,84 számú kapcsolatot tartanak fenn az intézménnyel. 

A kapcsolatok fajtái közül a végzett hallgatók foglalkoztatását, gyakornokok fogadását, közös 

képzési és kutatási programok lebonyolítását lehet kiemelni. Az intézményről elsősorban még 

mindig személyes úton kapják a partnerek a legtöbb információt, amely az Egyetem vezetőin, 

munkatársain keresztül valósul meg. 76 %-uk nyitott továbbá a meglévő együttműködések 

fejlesztésére illetve újak kialakítására elsősorban a gyakornoki programok, közös egyetemi 

előadások, tananyag és tantervek fejlesztése, közös kutatási programok keretein belül.  
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A felmérés során továbbá vizsgáltam a szervezeteknél a diplomások arányát, illetve a 

frissdiplomásokról alkotott képet, alkalmazásuk előnyeit, hátrányait, velük szemben támasztott 

elvárásokat, a munkáltató szervezethez kerülés (bekerülés) módjait, csatornáit. A megkérdezettek 

közül 1 kivételével mindenki elég nagy pontossággal meg tudta határozni a szervezetnél dolgozó 

diplomások számát. 12 %-uknak viszont már problémát okozott a Széchenyis diplomával 

rendelkezők számának meghatározása. Alapvetően megfigyelhető, hogy a mintába került 

szervezeteknél a kisebb szervezetektől a nagyobbak felé haladva csökken a diplomás 

alkalmazottak száma.  

A szervezeteknek csak 8 %-ára jellemző, hogy nem fogadnak pályakezdő diplomásokat, míg 80 

%-ukra nagyon jellemző, és csak a maradék 12 %-ra jellemző kevésbé. A válaszadók többsége 

kiemelte, hogy érdemes diplomás pályakezdőket foglalkoztatni. A foglalkoztatás előnyei közül 

kiemelkedik az a szempont, mely szerint a pályakezdőnek még nincsenek berögzött rutinjai, 

teljesen szabadon formálhatóak az adott cég, szervezet elvárásainak, feltételeinek, kultúrájának 

megfelelően. Jellemző rájuk a rugalmasság, mobilitás. Kiemelkedő szempont továbbá a friss 

szakmai tudás, a fiatalos lendület, motiváció és bizonyítási vágy, amely által magának a 

szervezetnek is új lendületet adhat a friss diplomás. Hátrányként alapvetően a szakmai tapasztalat 

és a gyakorlat hiányát emelték ki jelentős mértékben, míg a többi szempont csak sokkal kisebb 

súllyal szerepelt. A formálhatósággal szemben hátrány, hogy relatíve sok energiát igényel a cég 

részéről az új munkatárs betanítása, amely sokszor nem térül meg, hiszen erre a korcsoportra 

jellemző a magasabb fluktuáció. Hátrányként említették továbbá a túlzott bérigényt, a vállalkozói 

szemlélet hiányát, a csapatmunkában való dolgozás képességének, illetve a szakmával szembeni 

alázat hiányát. A munkáltatók alapvető elvárásai az előnyök és hátrányok mellett a válaszok 

alapján a szakmai ismeretek, ahogy a legtöbbször fogalmaztak, „jó szakmai alap” szükséges a 

pályakezdőknek, a használható nyelvtudás, jó kommunikációs készség, csapatmunka, a motiváció 

és a nyitott gondolkodás, az új ismeretek utáni igény.  

A friss diplomások számra meghirdetett pozíciókat legjellemzőbben a válaszadók egyéb 

meghirdetés útján töltik be. Ennek oka, hogy több olyan szervezet is szerepel a mintában, 

melynek törvényi kötelessége hivatalosan meghirdetnie pozícióit. Második helyen a gyakornoki 

program szerepel, amely lehetőséget biztosít mind a hallgató, mind pedig a munkáltató számára, 

hogy kölcsönösen megismerjék egymást, így a diplomaszerzést követően már könnyebben a 

felvételi döntés. Itt ki kell emelni, hogy a vállalatok, cégek egyre inkább hajlanának efelé, hiszen 

a javasolt együttműködési lehetőségek között kiemelten említik a közös gyakornoki programokat 

az Egyetemmel. 
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A Bolognai-rendszerre való átállásról a megkérdezettek többségének nincs tapasztalata. Azon 

kevesek közül, akik válaszoltak a kérdésre, 20 % teljesen negatívnak látja a rendszert, és úgy 

gondolják, hogy a mostani végzettek mind szakmai, mind gyakorlati szempontból gyengébbek 

elődeiknél. 6 % egyetért a rendszer alapelveivel, de a megvalósítással már nem, s a hibákat nem 

igazán a bolognai folyamatnak, mind inkább a magyar oktatási rendszer gyengeségeinek tudja be. 

Mindössze 6 %-uk nem érzékel különbséget a régi és az új rendszer között, illetve 4 % abszolút 

pozitívan értékeli a változást.  

A 2010-es felmérés eredményei és javaslatai is hasonlóak a 2009-es felmérés eredményeihez: 

 A sikeresebb munkakezdés, elhelyezkedés érdekében elő kell segíteni a gyakorlati 

tapasztalat megszerzését is, gyakornoki programok létesítésén, szakmai gyakorlatokon 

keresztül. 

 Az Egyetem és a munkaerőpiac szereplői közötti kapcsolatok bővítése és mélyítése, ami 

által könnyebbé és gyorsabbá válik a munkaerőpiac gyakran változó igényeinek, 

elvárásainak a követése, integrálása a képzésbe. 

 A munkáltatók által elvárt szakmai kompetenciák fejlesztése, sokoldalúság, sokrétűség 

szem előtt tartása. 

 A munkáltatók által elvárt nem szakmai kompetenciák fejlesztése, a hallgatók 

önismeretének erősítése. A felsőoktatási intézményeknek tehát a szakmai alapok, 

ismeretek átadása mellett a munka világában kulcsfontosságú kompetenciák átadására is 

hangsúlyt kell fektetniük. 

 A munkaerőpiacnak nem nyelvvizsga-bizonyítványra van szüksége, hanem használható, 

alkalmazható nyelvtudásra. (Horváthné et al., 2011, 113-116. o.) 

Mind az országos, mind pedig a térségben végzett felmérések azt bizonyítják, hogy a munkáltatók 

rendelkeznek elvárásokkal, preferenciákkal a frissdiplomásokkal szemben. Ahogy arra korábban 

utaltam, nem képesek pontosan, több évre előre meghatározni, hogy milyen képzettségű 

munkaerőből mennyire lesz szükségük, de arra képesek, hogy meghatározzák az általuk elvárt 

minőségi követelményeket. A felsőoktatásnak, azon belül az intézményeknek legfontosabb 

feladata, hogy meghallja ezen igényeket, és értelmezze, lefordítsa azokat saját számára. Ez azt 

jelenti, hogy mind az oktatásban, mind a kutatásban új módszerek bevezetésére lesz szükség, 

amelyek által a minőségi elvárásokra az intézmények a hallgatókat fel tudják készíteni. 
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3.3. FOGLALKOZTATHATÓSÁG 

Végigelemezve a felsőoktatás nehézségeit: gyerekbetegségeit és összetettségét, „termékének”, a 

tudásnak sajátosságait, illetve a munkaerőpiaci oldal sajátosságait: a szereplők távolba látásának 

hiányát, a folyamatosan változó elvárásait a munkavállalókkal szemben, ezekből adódóan a két 

oldal kategóriáinak, a szakmáknak és foglalkozásoknak összeilleszthetetlenségét, jogosan merül 

fel bennünk a kérdés, hogy mi teremtheti meg a kapcsolatot a felsőoktatás és a munkaerőpiac 

között. Mennyiségi megközelítésben gondolkodva a válasz: nincs olyan fogalom, intézmény, 

eljárás, amely e két igen eltérő szegmens között a mennyiségi egyensúlyt előállítani és fenntartani 

képes. Minőségi megközelítésben azt gondolom, hogy a felsőoktatás egy új funkciója, szerepe 

jelentheti a gordiuszi csomó megoldását, ez pedig a „foglalkoztathatóság”, amely az angol-szász 

környezetben alakult ki először „employability” néven. 

A foglalkoztathatóság fogalmával kapcsolatos főbb nemzetközi elméleteket, megfogalmazásokat 

Polónyi István gyűjtötte össze. A brit kormány az ezredfordulón vezette be a felsőoktatás 

finanszírozásában az egyetemi teljesítmény mutatókat, s ennek keretében került sor a végzettek 

foglalkoztatásának vizsgálatára is. A mutató használatának célja az volt, hogy a leendő hallgatók 

jobb tájékoztatást kapjanak a felsőoktatási intézmények teljesítményéről (Naylor-t idézi Polónyi, 

2010). Az alkalmazhatóság, vagy foglalkoztathatóság (employability) definiálására számos 

megközelítés létezik, azonban egységes megállapodás mindeddig nem született. A 

foglalkoztathatóság első megközelítésben annak a valószínűségét jelentette, hogy a hallgatók a 

végzés után meghatározott idővel találnak-e munkát – pontosabban az egyetem rangsorolása 

annak alapján történt, hogy végzettjeik milyen valószínűséggel munkanélküliek, munkakeresők és 

inaktívak (Dawn Lees-t idézi Polónyi, 2010). 

Viszont csak a foglalkoztathatóság fogalmát csupán annak valószínűségére csökkenteni elég 

durva egyszerűsítésnek számíthat. Harvey szerint a foglalkoztathatóság fogalmának 

megközelítése két további csoportba sorolható. Az első a hallgatónak azt a képességét jelenti, 

hogy végzés után munkát kap (és azt megtartja és fejlődik abban). A másik azzal foglalkozik, 

hogyan fejleszthetőek a diákok tulajdonságai (készségek, tudás, hozzáállás és képességek) és az 

élethosszig tartó tanulásra való alkalmasságuk (Harvey-t idézi Polónyi, 2010). 

Knight és Yorke (2003) definíciója szerint az alkalmazhatóság négy fő komponensből tevődik 

össze: szakértelem, képességek (elsősorban született képességek), öntudat és önbizalom, illetve a 

stratégiai gondolkodásra való képesség és hajlam. 
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A foglalkoztathatóság legfrissebb meghatározásai három csoportba sorolhatóak (Watts, 2006). 

Először is azokra, amelyek közvetlenül a foglalkoztatásra összpontosítanak. Ezek a 6 hónappal a 

diploma megszerzése utáni foglalkoztatottságot vizsgálják. Problémájuk, hogy nem veszik 

figyelembe a vállalt munka színvonalát, a kongruencia mértékét. Más oldalról ezt a mutatót 

alapvetően befolyásolja a (helyi, nemzeti, nemzetközi) munkaerőpiaci helyzet. 

A másik csoportba az azonnali foglalkoztathatóságot befolyásoló tulajdonságok vizsgálata 

tartozik. Ez leginkább a diákok birtokában lévő tulajdonságokra fókuszál, amelyek a diplomás 

munka megszerzéséhez szükségesek. Általában nagy hangsúlyt fektetnek a munkára való 

felkészültségre.  

A harmadik kategória a tartós foglalkoztathatóságra összpontosít. Arra, hogy nem csak az első 

munkahely megszerzése a cél, hanem az élethosszig tartó foglalkoztatottság is. A 

foglalkoztathatóság nem ott ér véget, mikor megvan az első diplomás állás, hanem további 

folyamatos és fenntartható megújulás szükséges. A már idézett Harvey szerint „a hangsúly nem 

annyira a foglalkoztathatóságon, mint egy megszerzett készségen van, hanem a 

foglalkoztathatóságon, mint számos kifejlesztett tulajdonság és tapasztalat révén elérhető 

magasabb szintű tanuláson. A foglalkoztathatóság nem a termék, hanem a tanulási folyamat 

(Harvey-t idézi Polónyi, 2010).  

Ez utóbbi harmadik kategória az, amely a legösszetettebb és talán a korábbi kategóriákat is 

magába foglalja közvetetten. A felsőoktatásnak tehát törekednie kell arra, hogy olyan hallgatók 

hagyják el az intézményt, amelyek a lehető leghamarabb állást tudnak találni, gyorsan 

beilleszkednek, és hosszú távon képesek a megújulásra és egy magasabb szintű tanulásra. Ezt 

támasztják alá az Észak-dunántúli térség munkavállalói körében végzett mélyinterjú felmérés 

eredményei, amelyről a dolgozat későbbi részében részletesen beszámolok. 

A folyamatot azonban nem szabad egyoldalúnak tekinteni. A felsőoktatási intézmény részéről a 

munkaerőpiacra fókuszáló maximalista elképzelés (a munkáltatói igények teljes és közvetlen 

beépítése a képzésekbe) pedig tévutakra visz, és nem is megvalósítható (Derényi, 2010). Ezért 

fontos mozzanatnak tűnik, hogy a munkaerőpiaci igények kiszolgálásának gondolata mellett 

megjelent a munkaerőpiaci szereplők és képzők együttműködéséből eredő, a másik fél jobb 

megértésére, gondolkodási mintáinak és működési kultúrájának megismerésére alapuló közeledés 

gondolata. Ez alapján másként is kibontható a foglalkoztathatóság fogalomköre: egy olyan 

cselekvési teret jelölve meg, amelyben minden, a képzettség előállításáért és felhasználásáért 

felelősséggel tartozó szereplőnek sajátos feladatai vannak (Derényi, 2010). Ebből adódóan 
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látható, hogy a foglalkoztathatóságra való törekedés, az eléréséhez megvalósított akciók, 

gyakorlatok intézményi, regionális vagy akár nemzeti szintű sajátosságokat is tartalmazhat.  

Felmerül viszont a kérdés, hogyha a munkaerőpiac meg is tudja határozni elvárásait a 

munkavállalókkal szemben, megnevezni azon kompetenciákat, kulcskompetenciákat, amelyek 

szükségesek a sikeres elhelyezkedéshez és későbbi helytálláshoz, akkor a felsőoktatás ezt az 

elvárást hogyan tudja beépíteni a tantervekbe, vagy tanterven kívüli aktivitásaiba. Képes-e 

fejleszteni, vagy legalább is lehetőséget adni a hallgatók kompetenciáinak fejlesztéséhez?  

Alul egy táblázatban foglaltam össze az EU által meghatározott kulcskompetenciák javasolt 

elsajátításának helyszíneit. 

31. Az EU által meghatározott kulcskompetenciák elsajátításának helyszínei 

Kompetenciák Elsajátítás helyszíne 

anyanyelvi kommunikáció közoktatás + mindennapi élet 

idegen nyelvi kommunikáció közoktatás + felsőoktatás + mindennapi élet 

matematikai kompetenciák közoktatás 

természettudományi kompetenciák közoktatás + mindennapi élet 

műszaki tudományi kompetenciák közoktatás + felsőoktatás + mindennapi élet 

digitális kompetenciák közoktatás + felsőoktatás + mindennapi élet 

a tanulás elsajátítása közoktatás 

szociális kompetenciák közoktatás + mindennapi élet 

kulturális kompetenciák közoktatás + mindennapi élet 

állampolgársági kompetenciák közoktatás + felsőoktatás + mindennapi élet 

kifejezőkészség közoktatás + mindennapi élet 

kezdeményezőkészség közoktatás + felsőoktatás + mindennapi élet 

vállalkozói kompetenciák felsőoktatás és mindennapi élet 

Forrás: Az Európai Parlament és a Tanács… 2006 alapján saját szerkesztés. 

Azt gondolom, hogy a felsőoktatásnak nemcsak azon területeken kell a kompetenciákat 

fejlesztenie, amelyek megjelöl az EU ajánlás, mint pl. idegen nyelvi kommunikáció, műszaki 

tudományi kompetenciák stb., hanem azon kompetenciák fejlesztését is kell támogatnia, amelyek 

fejlesztése az iskolarendszerű, „hagyományos” képzés keretein belül erősen korlátozott. A 

professzinális skill-ek fejlesztése, átadása, amely gyakran modern tudományos ismereteken 

alapszik, egy nyilvánvaló küldetésének kell, hogy legyen az egyetemeknek. Ez a küldetés nem 

korlátozódhat a vegytiszta, elvont tudás átadására (Beretz, 2012). Erre láttam külföldön néhány 

példát, amelyeket röviden bemutatok.  
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2010. februárjában Nagy-Britanniában jártam egy tanulmányúton különböző magyar felsőoktatási 

intézmények Karrier Irodáinak munkatársaival közösen, hogy a kinti karrierszolgáltatásokat 

tanulmányozzuk. Négy intézményben jártunk Manchesterben és Birminghamben, ahol az 

employability, mint fogalom olyannyira bekerült az irodák fókuszpontjába, hogy egyes 

intézményekben a karrier irodák nevében is megjelent. Nem véletlen, hogy ez így van, hiszen az 

intézmények az oktatási kormányzattal megállapodást kötöttek, hogy végzettjeik hány százaléka 

fog elhelyezkedni a végzést követő hat hónapon belül. A megállapodás tétje a finanszírozásban 

testesült meg, a mutató teljesítéséhez kötötték az állami támogatás egy részét. Másrészt az 

eredmények teljesen nyilvánosak, és egyszerűen összehasonlíthatóak, ezért a leendő hallgatók 

felvételi döntéseit nagyban meghatározzák. Az intézménynek így alapvető feladata, hogy javítsa a 

hallgatók foglalkoztathatóságát, amelyre alapvetően két gyakorlatot láttunk.  

Az elsőt a Manchester University és a University of Birmingham alkalmazza. Az előbbi a 

Manchester Leadership Program-ot (MLP) hirdette meg, utóbbi a Personal Skill Award-ot. 

MLP célja: 

 tájékoztatni, felvilágosítani és inspirálni a jövő vezetőit lehetőséget adva a ma vezetőitől 

való tanulással  

 Gazdagítsa a tanulást és növelje a Manchesteri Egyetem diákjainak foglalkoztathatóságát  

 kihívást jelent és felszereli a diákokat, hogy szembenézzenek a személyes értékekkel, és 

az etikai megítélésekkel;  

 felkészíteni a diplomásokat az állampolgársági és vezetői szerepre változatos helyi és 

globális környezetében;  

A program két egységből áll, egy akadémiaiból és egy önkéntes tevékenységből. Azok a 

hallgatók, akik sikeresen végzik el mind az akadémiai egységeket és teljesítik a feltételeket az 

önkéntesség terén is, megkapják a rangos Manchester Leadership Díjat. 

A Personal Skill Award (PSA) azon tulajdonságok, kompetenciák fejlesztését tűzte ki célul, amely 

elengedhetetlenek a munka világában, viszont a formális oktatás keretein belül csak igen 

korlátozottan fejleszthetőek. A díj, vagy tanúsítvány elnyeréséhez a hallgatónak moduláris 

képzéseken kell részt vennie legalább két éven keresztül: (Media Masterclass, Presenting Yourself 

with Impact, Project Management (Group 1); Leadership & Teamwork, International 

Communication, Planning Your Career, Enterprising Behaviour and Ideas Generation, Project 

Management (Group 2)). Vagy valamilyen oktatáson kívül tevékenységet kell elfogadtatniuk. 

Ahhoz, hogy egy tevékenységet elfogadjanak, a PSA akkreditálja előzően a szervezetet illetve a 

tevékenységet, meghatározzák a fejleszthető kompetenciák, tulajdonságok körét. Ez gyakorlatilag 
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bármi lehet: önkéntes munka, csapatsportban való részvétel, közösségi élet szervezése stb. 

Mindkét lehetőség során a hallgatók krediteket kapnak a tevékenységek után. Bizonyos számú 

összegyűjtött kredit után megkapják a PSA-t, amely egy tanúsítvány arról, hogy a hallgató milyen 

skill-eket fejlesztett a programon belül. 

Ennek két előnye is van: egyrészt csatolni tudja a tanúsítványt az önéletrajza mellé, s így nagyobb 

eséllyel talál állást (a programnak már voltak olyan céges támogatói, akik kimondottan csak ilyen 

PSA-val rendelkező hallgatót vettek fel: PricewaterHouse Coopers. Volunteering England), 

másrészről a hallgatóban is tudatosulnak a fejlesztett készségei, kompetenciái.  

A másik módszert, amely a foglalkoztathatóság fejlesztésére irányult, az University of 

Birmingham City-n ismertem meg. Itt a hallgatókat nem vonják be közvetlenül a fejlesztő 

programokba, hanem az oktatóknak adnak módszertani felkészítést, hogy mely módszerekkel a 

hallgatók mely kompetenciáit fejleszthetik, amelyeket a tantervbe beépítenek, és az előadások, 

gyakorlati kurzusok során a hallgatókban tudatosítanak az oktatók. Tehát nemcsak azt mondják 

meg, hogy mit tanítanak, hanem azt is, hogy hogyan, és az ismeretek elsajátításának és 

feldolgozásának módszereivel milyen további skill-eket fejlesztenek. 

A fenti programok tanulsága, hogy a hagyományos karrier szolgáltatások mellett igen is van 

lehetőség a tömegoktatásban is olyan személyes tulajdonságok fejlesztésére, vagy azok 

ösztönzésére, amelyet eddig nem, vagy csak nem tudatosan alkalmaztak.  

51. ábra: Iskolarendszeren kívüli kompetenciafejlesztési lehetőségek 

 

Forrás: saját szerkesztés 

1‐6. félév

Diákmunka

munkatapasztalat, 
monotonitás tűrés

Sporttevékenység

kitartás, 
csapatszellem,  
terhelhetőség

2‐5. félév

Önkéntes 
tevékenység hallgatói 
szervezetben

együttműködés, 
problémamegoldás, 
kommunikáció,  
konfliktuskezelés, 
szervezőkészség, 
vezetői kompetenciák

4. félév

Külföldi tanulmányok: 
önismeret, 
nyelvtudás, 
problémamegoldás, 
önállóság, kitartás

6‐7. félév

TDK munka, 
projektmunka:

komplex gondolkodás, 
szakmai problémák 
kezelése 

Szakmai gyakorlat

szakmai tapasztalat, 
munkatapasztalat 
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Bár Magyarországon még nincsenek hasonló kompetenciafejlesztő programok a felsőoktatásban, 

azért mégsem gondolom, hogy teljesen le vagyunk maradva. Sokkal inkább a tudatosság szintje 

hiányzik. A kompetenciák fejlesztésére ma is megvannak a hallgatók lehetőségei az 

iskolarendszerű képzés mellett (51. ábra). Ezek a lehetőségek sokkal inkább szigetszerűen 

működnek, és sok esetben tudatában sincs a hallgató, hogy épp a kompetenciáit fejleszti. 

Véleményem szerint a lehetőségek összegyűjtésével és rendszerbe foglalásával, illetve a 

fejleszthető kompetenciák tudatosításával viszonylag könnyen kialakítható lenne egy magyar 

felsőoktatási intézményben is egy a PSA-hoz hasonló rendszer.  
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ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK 

A felsőoktatás mai viszonyainak és mozgatórugóinak megértéséhez áttekintettem azt a fejlődési 

pályát, amelyet a 12. századtól a mai napig tett meg a felsőoktatás. Az 1950-es évekig egy elit 

oktatásról, szűkebb rétegek számára elérhető képzésről beszélhetünk, amelyet a második 

világháború után egy expanzió követett. (Geuna, 1996).  

A kezdetben növekvő állami támogatás és ezzel párhuzamosan növekvő állami befolyást a 70-es 

évek végétől a válság hatására csökkenő állami szerepvállalás követett, amely alternatív források 

felkutatásának irányába tolta a felsőoktatást. A korábbi diverzifikációs folyamatokat (mind 

területi, mind intézményszerkezeti, mind tudományterületi szempontból) egy homogenizációs 

folyamat követte, hogy a hatalom megoszlása tekintetében már csupán két modellről 

beszélhetünk; a kontinentális Európára jellemző ún. bürokratikus modellről és az angolszász 

országokra jellemző „college” modellről. (Clark-ot idézi Mezei, 2008)  

A 21. század elejére Európa felsőoktatás hátránya került az USA felsőoktatásával, amelyre 

válaszlépésként az EU 1999-ben a Bolognai nyilatkozat keretében meghirdette az Európai 

Felsőoktatási Térség és Európai Kutatási térség létrehozását. Egy új modell jelenik meg, amely 

túllép az gazdálkodó egyetem modelljén, a szolgáltató egyetem. Ebben a koncepcióban az 

egyetem szerves kapcsolatban áll társadalmi-gazdasági környezetével, nemcsak termeli és 

továbbadja a tudást, hanem az eredmények felhasználását és fenntartását is felügyeli. A 

változások következtében a 21. században a felsőoktatásnak erőteljes hallgatói 

létszámnövekedéssel, a kínálat diverzifikálódásával, a hallgatók társadalmi heterogenitásának 

növekedésével, finanszírozási változásokkal, a minőség és az eredményesség előtérbe kerülésével, 

az intézményirányítás átalakulásával és a globális hálózatépítés, mobilitás és együttműködés 

kihívásaival kell szembenézniük (Halász, 2009). 

Ezen változások természetesen az egykori szocialista blokkhoz tartozó országokban, mint 

Magyarországon is másként zajlottak le. A rendszerváltozás idején a felsőoktatást a duális képzési 

és intézményrendszer jellemezte, amelybe nehéz versenyvizsgával az adott korosztály 5-7 

százaléka kerülhetett be, amelyet egy jelentős expanzió követett. Sajnos az expanziót követően a 

demográfiai apályra, a források csökkenésére az intézmények jelentős része nem racionális 

egyensúlykereséssel, átgondolt stratégiával és célokkal reagált, hanem továbbra is extenzív 

profitbővítéssel válaszolt. (Bazsa, 2009a). Ha Kozma Tamás álláspontját igaznak tekintem, amely 

szerint a hazai felsőoktatás ma nagymértékben a nappali hallgatók felsőoktatása – akik, 

továbbmenőleg, elsősorban a 20–24 évesek közül kerülnek ki (Kozma, 2010), akkor 
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Magyarország népességeloszlását tekintve a felsőoktatásnak a felvehető hallgatók tekintetében a 

lehetőségei komolyan korlátozottak.  

A hallgatók létszámnövekedését intézményi növekedés is követte, amely a 2000-es évek elején 

lezajlott integrációs folyamatoknak köszönhetően némelyest csökkent. Mindenesetre 

megnövekedett a felsőoktatás kapacitása. Ennek ellenére a mai napig nem készült olyan átfogó 

stratégiai terv a felsőoktatásban, amely rövid, közép és hosszú távon a fejlődési irányokat meg 

tudná határozni. (Barakonyi, 2009) Az állami irányítás terén – a Felsőoktatási Törvény alapján – 

az állam egyszerre jelenik meg ágazati irányítóként és ellenőrzést lefolytatóként, szabályozóként, 

megrendelő finanszírozóként és fenntartóként (tulajdonosként). 

A lineáris képzési rendszerre való átállás eredményeként mind az alapszakok, mind a 

mesterszakok száma túlságosan nagy, így a szakok között az átfedések is nagyobbak. A két ciklus 

nem összehangolt előkészítése mind az alap-, mind a mesterszakoknál komoly problémát jelentett. 

(Bazsa, 2009a) Mind a felvételi rendszer, mind pedig az állami finanszírozás elosztása abba az 

irányba tolja az intézményeket, hogy a felvett hallgatók számát maximalizálják. A felvételi 

rendszerben országos listák alapján dőlnek el a finanszírozási helyek, a normatív finanszírozás 

pedig sok esetben a hallgatói létszámmal áll összefüggésben. A vidék-főváros közötti versenyben 

általában a vidék marad alul.  

Az intézményi szervezeti felépítés alapján inkább a bürokratikus, kontinentális modellbe 

sorolhatóak a magyar felsőoktatási intézmények, amelyek szervezeti vonásai több ponton a 

szocialista vállalatéval mutatnak rokonságot (Szabó, 2009). A jellemzők között szerepelnek a 

testületi kormányzás sajátosságai, mint a vezetői menedzsment készségeinek a hiánya, a 

konfliktusok kerülése az intézményi szervezeten belül, információhiány a döntések 

meghozatalakor, a vezetői felelősség áthárítása bizottságokra, rövidtávú szemlélet, amelyet a puha 

költségvetési korlát erősít, proaktivitás hiánya, képlékeny beszámolási kötelezettség, ellenőrzés, 

felülvizsgálat hiánya, kusza hatalmi struktúra. 

A fenti tényezők, jellemzők, a vonatkozó jogszabályok alapján a magyar felsőoktatásról 

elmondható, hogy nagy időállandójú rendszer (Barakonyi, 2009). Egy teljesen új képzés 

bevezetése és munkaerőpiaci elfogadtatása gyakorlatilag számításaim szerint 8-10 évet vesz 

igénybe. Ez az az időtáv, amelyre előre kell tudni látni a felsőoktatásnak a gazdaság igényeit 

illetően, hogy tudjon alkalmazkodni a változásokhoz. 

A problémát a munkaerőpiac keresleti oldaláról, a munkáltatók szemszögéből megközelítve 

szintén olyan tényezőket, tulajdonságokat találunk, amelyek a felsőoktatás kibocsátási oldala, 

vagyis a munkaerőpiac kínálati oldala, illetve keresleti oldala közötti feloldhatatlan tűnő 

ellentéteket okoz. A munkaerőpiac keresleti oldalának meghatározásakor azon problémával 
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kerültem szembe, hogy a munkáltatói oldal nem tudja, vagy esetleg nem is akarja megfogalmazni 

nyilvánosan az 5-10 évre vonatkozó munkaerő szükségletüket. Ezek okai egyrészt, hogy a 

gazdasági és technológiai környezet hosszú távú változását nem ismerik, ezért munkaerő 

igényüket maximum 1 vagy fél évre előre tudják meghatározni, másrészt pedig üzleti titokra 

hivatkoztak.  

A munkaerőpiac jellemzői, mint a heterogenitás, a rugalmatlanság, vagy az információs 

aszimmetria (Borghans – de Grip, 2000b) szintén megnehezítik a keresleti és kínálati oldal között 

harmónia létrejöttét.  

Magyarországon az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) definiálja a képzési szakmákat, és a 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR) a foglalkozásokét. Az OKJ-ben a 

szakmák mellett mindmáig feltüntetik a „megfelelő” FEOR kódokat is, ami jól jelzi, és sajnos 

továbbra is táplálja azt az illúziót, miszerint a képzési szakmák és a foglalkozások ténylegesen 

egymáshoz rendelhetők, a két rendszer és annak mennyiségi és tartalmi igényei harmonizálhatók 

lennének (Mártonfi, 2006). Mind a foglalkozások, mind pedig a képzettségek fogalma 

folyamatosan változik. A tudásgazdaságban a termelés döntő hányada tudástermelés, nemcsak a 

széles értelemben vett kommunikációs és tudásiparon belül, de egyre inkább a hagyományos 

ágazatokban is. A tudástermelés alatt elsősorban nem az új ismeretek (rendkívül magas költségű) 

előállítását értem, hanem a (rendkívül olcsó és fajlagosan rohamosan olcsóbbodó) tudástranszfer 

helyi alkalmazását, melyek vállalati, termék-és szolgáltatási innovációkban testesülnek meg. 

Foglalkoztatási vonatkozása ennek az, hogy a tudástranszfer csak tanulási tevékenység által 

működtethető, így a versenyképes gazdaság és társadalom tanulékony, nyelveket ismerő 

munkaerőt feltételez.  

A „szakma” és a „foglalkozás” kategóriák tartalma megváltozott, jelentőségének súlya a 

munkaerőpiacon csökkent. Korábban a vállaltoknál megjelölték, hogy milyen képzettségű 

szakembert vesznek fel, ma egy álláshirdetésnél „kulcsképességeket” sorolnak, interjúra hívnak, 

és a megkívánt végzettség csak egyike a követelményeknek, nem is mindig elengedhetetlen. A 

sokat emlegetett kulcsképességek nélkül a szakma önmagában nem sokat ér. A szakma egykor 

egy viszonylag kompakt, leírható tudás-, képesség- és tevékenységhalmaz volt, egy képesítés, 

amely annak igazolására szolgált, hogy valaki e tudás-és képességhalmaz birtokosa. Ez informálta 

a majdani munkaadót. Azt ígérte, hogy akár az iskolából kikerülve is majdnem kész szakembert 

kap. Ez mára teljesen megváltozott.  

A szakmák és foglalkozások jelentős része az információs vagy tudásgazdaságban sem szűnik 

meg, legfeljebb tartalmát tekintve változnak meg. Egyesek persze megszűnnek: így a nyomdai 

szedők, a műszaki rajzolók már „ki is haltak”, és más, elsősorban a termeléshez kötődő, 20– 30 
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éve még közepes presztízsű szakmák és foglalkozások is eltűnőben vannak. A viszonylag 

érintetlenül megmaradók (kőműves, autószerelő, tanár, orvos, bolti eladó) jó része pedig 

alacsonyabb státuszt képes csak biztosítani gazdájának, és a korábbitól eltérő tudást és 

gondolkodásmódot igényel. Mindezzel azt állítom, hogy e két kategória mint univerzális 

szabályozó és leíró eszköze a képzési és foglalkoztatási rendszernek – amely, láthatóan már jó 

ideje nem működött kielégítően – a teljes rendszerekre nem alkalmazható többé (Simonyi, 1997). 

A fenti gondolatmenet után az első hipotézis (H1) részben bizonyítottnak tekinthető, ami a két 

rendszer közötti diszkrepanciát illeti. Ennek a folyamatnak erősödésére empirikus adatokat nem 

találtam, viszont a felsőoktatás statikus mivolta és a gazdasági, technológiai fejlődés egyre 

gyorsuló folyamata alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a szakmák és foglalkozások régi 

fogalomrendszerében ez a különbség lényegesen fokozódik.  

 

A munkaerőpiac heterogenitásának, rugalmatlanságának és információs aszimmetriájának 

köszönhetően a munkaerőpiac jellemzője a folyamatos egyensúlytalanság. Arra kerestem a 

választ, hogy ezen egyensúlytalanság hogyan kezelhető, milyen nemzetközi példák vannak a 

szakirodalomban. Tervezési, előrejelzési és aktuális munkaerőpiaci tendenciákat elemző 

munkálatok a fejlett világ egyes országaiban nagyjából a hatvanas évek óta folynak (Denison, 

1962), (Dekker, de Grip, Heijke, 1994), (Bombach, 1965). Céljuk olyan munkaerőpiaci 

információk előállítása, amelyek hozzájárulhatnak az oktatási és képzési kibocsátás, valamint a 

munkaerőpiaci kereslet összehangolásához. A munkaerő-tervezés és -előrejelzés, illetve a 

hozzájuk kapcsolódó egyéb – elsődlegesen információszolgáltató – tevékenységek az illeszkedési 

zavarok és következményeik mérséklését szolgálják. Az előrejelzések eredeti tervezési funkciója 

gyakorlatilag mindenütt megszűnt. A tervezési funkció háttérbe szorulásánál természetesen 

kiemelendő az a tény, hogy a társadalmi prognózisok különösen a távlati előrebecslések adatainak 

és indikátorainak abszolút értékeit másként kell megítélni, mint az egzakt tudományokra alapozott 

számításokét (Tímár, 1997). Ehelyett két funkció tűnik hangsúlyosnak: a szakpolitikai (policy) és 

az információs funkció (Galasi – Varga, 2006.). Az első azt jelenti, hogy az előrejelzések a 

szakpolitikákat alakító szervezetek számára készítenek javaslatokat, illetve szolgáltatnak 

információkat. A második esetben az előrejelzések célja, hogy elsősorban a fiatalok (illetve 

családjaik), valamint az oktatási intézmények és a vállalatok számára nyújtsanak támpontot az 

aktuális, illetve a várható munkaerőpiaci helyzet megértéséhez, illetve bizonyos választási 

lehetőségek munkaerőpiaci szempontú értékeléséhez. 

A fejlettebb világban számos helyen folyik munkaerőpiaci előrejelzés (általam bemutatott 

országok: USA, Nagy-Britannia, Németország, Hollandia), amely egyebek mellett a 
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szakképzettségek és az iskolázottság iránti kereslet feltérképezését, valamint az oktatási 

kibocsátás várható nagyságának és képzési szerkezetének, illetve a kereslet és kínálat jövőbeni 

összhangjának elemzését szolgálja. Az előrejelzés keresleti oldalának megalapozásához többnyire 

valamilyen formalizált makromodellt használnak, amely a várható gazdasági növekedést és 

technológiai változást figyelembe véve a gazdaság szektorális, ágazati, majd ezek alapján 

foglalkozási és képzettségi keresletét jelzi előre. (Galasi – Varga, 2006). 

Az eddigi hazai munkaerőpiaci előrejelzések sajnos a nyugatiakhoz képest még elég gyenge 

lábakon állnak, ennek oka elsősorban a szükséges adatbázisok hiánya, vagy nem megfelelő 

minősége. A külföldi előrejelzésekkel foglalkozó szakirodalomban arra vonatkozó tanulmányt 

nem találtam, amely kimondottan azzal foglalkozik, hogy ezen előrejelzési rendszerek hatására a 

munkaerőpiaci egyensúlytalanság milyen mértékben csökkent. Abból a feltételezésből kiindulva, 

hogy a munkaerőpiaci szereplők között információs aszimmetria van, amelyet csökkent a 

munkaerőpiaci előrejelzések információs funkciója, egyrészről alátámasztja a hipotézisem 

(H2).  

A másik megközelítés, amely az egyensúlytalanság csökkentésére ható tényező lehet, a két oldal 

minőségi megközelítésének elmélete. Ennek lényege, hogy a képzés során a leendő munkaerő 

konvertálhatóságának növelésére törekednek. Ez természetesen igényel a munkáltatók részéről is 

egy új szemléletmódot, amely már több nyugati országban egyre elfogadottabb. Így lehet pl. egy 

bölcsész diplomával valaki pénzügyi vezető Nagy-Britanniában.  

A gazdasági elemzések céljára általában a tudás négy kategóriáját különböztetik meg. Ezek a 

közkeletű angol kifejezésekkel: know-what, know-why, know-how és know-who, azaz tudjuk mit, 

miért, hogyan és ki. Hangsúlyozzák, hogy a tudás tágabb fogalom, mint az információ. Az 

információ általában a tudásnak a „know-what” és „know-why” komponense. Egyébként ezek a 

kodifikált, explicit tudáselemek a leginkább piaci, árujellegűek, s ezek illeszthetők be leginkább a 

közgazdasági termelési modellekbe. A tudás más elemei – különösen a know-how és a know-who 

– inkább csendes, rejtett (tacit) tudásnak tekinthetők, amit nehezebb kodifikálni és mérni 

(Lundvall – Johnson, 1994). 

Véleményem szerint a „know-how” jellegű tudás, a kompetenciák szerepe a mai gazdasági 

életben egyre fontosabb. Egy ma vezető tréner véleményét osztom, aki szerint ma annak a 

tudásnak, amit könyvből meg lehet tanulni, vagy előadáson át lehet adni, vagyis passzív hallgató 

módjára meg lehet kapni, az értéke egyre inkább közelít a nullához. A mai társadalmakban az 

ismeretek és információ a meglévő technikai eszközök segítségével egyre inkább hozzáférhető 

mindenki számára, és a tudástársadalmak alapvető eleme nem a tudás birtoklásában, hanem a 
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tudásmegosztásban rejlik. Így az a képesség, hogy tudom mit és hol keressek, egyre inkább 

felértékelődik. 

A szakirodalomban található többféle értelmezés alapján megállapítható (Klemp – McClelland 

1986, Elbert et al, 2000, Csoma – Lada, 2010, Gegesi 2003, Szabóné, 2006 stb.), hogy a 

kompetenciák valamilyen készségek, tulajdonságok, jellemzők, ismeretek összessége, amelyek 

által nemcsak képesek, alkalmasak vagyunk sikeres teljesítmények leadására, hanem képesek 

vagyunk arra is, hogy ezeket használni tudjuk és akarjuk. 

Minőségi megközelítésben azt gondolom, hogy a felsőoktatás egy új funkciója, szerepe jelentheti 

a gordiuszi csomó megoldását, ez pedig a „foglalkoztathatóság”, amely az angol-szász 

környezetben alakult ki először „employability” néven. 

A foglalkoztathatóság fogalmával kapcsolatos több nemzetközi elmélet is napvilágot látott, 

amelyekre korábban részletesen kitértem. A foglalkoztathatóság legfrissebb meghatározásai 

három csoportba sorolhatóak (Watts, 2006). Először is azokra, amelyek közvetlenül a 

foglalkoztatásra összpontosítanak. Ezek a hat hónappal a diploma megszerzése utáni 

foglalkoztatottságot vizsgálják. Problémájuk, hogy nem veszik figyelembe a vállalt munka 

színvonalát, a kongruencia mértékét. Más oldalról ezt a mutatót alapvetően befolyásolja a (helyi, 

nemzeti, nemzetközi) munkaerőpiaci helyzet. A másik csoportba az azonnali 

foglalkoztathatóságot befolyásoló tulajdonságok vizsgálata tartozik. Ez leginkább a diákok 

birtokában lévő tulajdonságokra fókuszál, amelyek a diplomás munka megszerzéséhez 

szükségesek. Általában nagy hangsúlyt fektetnek a munkára való felkészültségre. A harmadik 

kategória a tartós foglalkoztathatóságra összpontosít. Arra, hogy nem csak az első munkahely 

megszerzése a cél, hanem az élethosszig tartó foglalkoztatottság is. A foglalkoztathatóság nem ott 

ér véget, mikor megvan az első diplomás állás, hanem további folyamatos és fenntartható 

megújulás szükséges. Harvey szerint „a hangsúly nem annyira a foglalkoztathatóságon, mint egy 

megszerzett készségen van, hanem a foglalkoztathatóságon, mint számos kifejlesztett tulajdonság 

és tapasztalat révén elérhető magasabb szintű tanuláson. A foglalkoztathatóság nem a termék, 

hanem a tanulási folyamat (Harvey-t idézi Polónyi 2010).  

Ez utóbbi harmadik kategória az, amely a legösszetettebb és talán a korábbi kategóriákat is 

magába foglalja közvetetten. A felsőoktatásnak tehát törekednie kell arra, hogy olyan hallgatók 

hagyják el az intézményt, akik a lehető leghamarabb állást tudnak találni, gyorsan beilleszkednek, 

és hosszú távon képesek a megújulásra és egy magasabb szintű tanulásra.  

Ezen szemlélet elterjedése a felsőoktatásban szintén tudja hosszú távon véleményem szerint 

csökkenteni a munkaerőpiac egyensúlytalanságait, amely a hipotézisem (H2) bizonyításának 

másik lábát jelenti. 
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Az igazi kérdés viszont az, hogy a munkaerőpiac által megfogalmazott ilyen jellegű minőségi 

igényeket a felsőoktatás miképp tud kezelni, hogyan tudja az oktatás módszertanába beépíteni, 

vagyis a kompetenciák körét mérni, azokat fejleszteni.  

 

A 80-as évek végétől a fejlett országok felsőoktatási intézményeiben az oktatás és kutatás mellett 

megjelenik egy harmadik funkció, a szolgáltató funkció. A tengerentúl a vállalkozói egyetem 

modellje (Etzkowitz, 2004, Clark, 1998) jellemző, míg Európában megjelenik a regionális 

elkötelezettségű egyetem (regionally engaged university) modellje (Goddard 1997).  

A 70-es években a nemzeti kormányzatok csökkenő állami szabályozása a regionális kormányzás 

erősödéséhez és a regionális politika gyökeres átalakulásához vezettek. Alapvetően egy széles 

körű konzultációra épülő, alulról építkező, regionális fejlesztési megközelítés alakult ki. A 

korábbi politikákkal ellentétben a külső növekedési források kisebb jelentőséget kapnak, nagyobb 

a hangsúly az endogén növekedésen, felértékelődik a tudás és az innováció, új növekedési 

paradigmaként a tanuló régió kerül a stratégia középpontjába, az új megközelítés pedig 

hangsúlyozza a szociális érzékenység, a fenntarthatóság és az egységes fellépés fontosságát. 

(Stone-t idézi Mezei, 2008) 

Goddard és Chatterton szerint a regionális elkötelezettségű egyetem modelljében az egyetemek 

legfontosabb hozzájárulása a regionális fejlesztéshez abban nyilvánul meg, hogy képesek 

regionális szinten összeilleszteni a folyamatokat. Az egyetem és a régió kölcsönhatásának 

modelljében ezt két virtuális kör és a köztük lévő dinamikus interfész kapcsolat reprezentálja 

(Goddard-Chatterton, 2003). Az egyetemeknek szintén fontos szerepük van a nemzeti politikák 

regionális szinten történő integrálásában is, mivel alapvetően nemzeti rendszerben működnek. Az 

ágazati politikák erősen behatárolják az egyetemek regionális szerepvállalásának lehetőségeit. 

Mivel az ágazati politikák biztosítják a felsőoktatási intézmények erőforrásainak jelentős részét, 

segíthetik az egyetemeket abban, hogy erős regionális szereplőkké váljanak. Másrészt az 

egyetemek nemzeti politikákat integráló szerepe úgy is értelmezhető, hogy a több forrásból 

származó támogatások összegyűjtésével az intézmények növelni tudják regionális kapacitásaikat 

is. Szélesebb szemszögből, nemzetközi dimenziók tekintetében is fontos szerepe lehet az 

egyetemek integráló funkciójának. Azzal ugyanis, hogy az egyetem képes külső befektetőket 

vonzani, egyben képes befolyásolni a nemzeti kormány beruházási politikáját is. Külső 

beruházások megnyerése egyben pótlólagos állami beruházásokat is hozhat az adott településnek/ 

térségnek, amelyek akár jelentősebbek is lehetnek, mint a külföldi tőkebefektetések, és együtt 

hatékonyabban járulhatnak hozzá a gazdasági fejlődéshez. (Arbo-Benneworth-ot idézi Mezei, 

2008) 
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A felsőoktatás és a helyi gazdaság, a régió szerepét két irányból vizsgálhatjuk. Egyrészről a 

bottom-up megközelítéssel, mikor az egyetem és régiója közvetlen kapcsolatát vizsgálom, 

másfelől pedig a top-down megközelítéssel, mikor arra keressem a választ, hogy a különböző 

ágazati politikák, fejlesztési tervek, elképzelések milyen szinten és hogyan határozzák meg a 

felsőoktatás és a régiók kapcsolatát, hogy meghatározó szerepet játszik-e a területfejlesztési 

politikában a felsőoktatás tervezése. A kevésbé centralizált államokban a felsőoktatást érintő 

szabályozások regionális, tartományi szinten kerülnek szabályozásra, amely természetesen 

figyelembe veszi a regionális igényeket, fejlesztéseket. Ma Magyarországon erről sajnos nem 

beszélhetünk. A felsőoktatási törvényt áttanulmányozva, sajnos kevés utalást találtam a 

felsőoktatás és a régiók közötti kapcsolatokra. Egyrészt a felsőoktatás céljai között, másrészt a 

felsőoktatásba bekerülő hallgatók felvételi eljárásrendjében megjelenik a regionális dimenzió. Itt 

az alapképzési szakoknál egyáltalán nem jelennek meg regionális szempontok, csak a 

mesterszakoknál, viszont ott sem egyértelműen (FTV 54. § (1-2)) 

Ezek alapján elmondható, hogy a hallgatói létszámok regionális vagy intézményi arányainak, 

összetételének alakításában az állam csak közvetve vesz részt, szinte semmilyen területi elosztási 

tényező nem érvényesít. Az így kialakult helyzetben a Budapest – vidék közötti szakadék egyre 

inkább tágul, hiszen a felvételi döntéseket a felvételizők motivációi határozzák meg, amelyben 

nagy szerepet játszik a főváros vonzó hatása. Mivel a finanszírozás szintén normatív alapú, vagyis 

annak mondható, ahogy azt korábban kifejtettem, ezért itt sem érvényesül semmilyen területi 

szempont. Ezek alapján a hipotézist (H3) igaznak veszem. 

 

Az 1990-es évek előrehaladtával bővült azoknak a kínálati oldali tényezőknek a köre, melyekről a 

regionális politikai döntéshozók úgy vélték, hogy befolyásolják a gazdasági teljesítményt. A 

tanuló régió fogalom megjelenése annak a mélyreható átalakulásnak a következménye, amelyben 

a hagyományos iparokra épülő gazdaság döntően tudásalapú, tanuló gazdasággá és társadalommá 

formálódik (Transition…, 1996). A 90-es évek elején két új modell jelent meg a felsőoktatásban. 

Az egyik az USA-ból indult, a másik főleg az európai egyetemekre volt jellemző. 

A vállalkozói egyetem elnevezést Henry Etzkowitz (1983) alkalmazta először, azon egyetemek 

leírására, amelyek különböző stratégiákat építettek ki, hogy tudományos képességeikkel 

hozzájáruljanak a regionális fejlesztéshez, és növeljék bevételeiket. A vállalkozói egyetemmé 

válás folyamatát vizsgálta Burton Clark a 90-es évek elején (Clark, 1998). Clark 

megfogalmazásában a vállalkozói egyetem maga keresi az üzleti vállalkozás lehetőségét. Olyan 

alapvető szervezeti változtatásokat tervez, amelyek révén jobban megfelelhet a jövő kihívásainak. 

A másik modell a regionális elkötelezettségű egyetem modellje (Goddard-Chatterton, 2003), 
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amelyben az egyetemek legfontosabb hozzájárulása a regionális fejlesztéshez abban nyilvánul 

meg, hogy képesek regionális szinten összeilleszteni a folyamatokat. Azaz a régión belül az 

egyetemek szerepe és jelentősége felértékelődik, és mind a helyi folyamatok összekötője, mind 

nemzeti, mind globális folyamatok becsatornázójaként működik a régióban. Az, hogy miként, 

milyen funkciókkal rendelkezik az a regionális elkötelezettségű egyetem, több kutató is vizsgálta 

(Charles, 2003, Rechnitzer-Hardi 2003). Egy másik megközelítés szerint (Thanki 1999) úgy 

tekinthetünk a felsőoktatási intézményre a régióban, mint gazdasági egysége; mint tudásgyárra, 

mint a humán tőke formálójára, illetve mint intézményi hálózati szereplőre (Thanki, 1999). Az 

első kettő közvetlen gazdasági hozzájárulást jelent a régió fejlődéséhez, míg az utóbbi kettő 

magába foglal nem gazdasági szocio-kulturális tényezőket. 

1998 és 2000 között lefolytatott UNIREG kutatás arra kereste a választ, hogy az egyes régiókban 

milyen szerepet töltenek be a felsőoktatási intézmények, és ezek alapján négy kategóriát alkottak 

(Universities…, 2001).  

 Egyedüli (single player) intézmények a periféria régiókban 

 Nagyszámú intézményi versenytárssal rendelkező periféria régiók egyetemei (multiplayer) 

 Központi régiók tradicionális egyetemei 

 Központi régiók új típusú, műszaki orientáltságú egyetemei 

Az UNIREG jelentést áttanulmányozva felmerült bennem a kérdés, hogy a Magyarországon 

működő felsőoktatási intézmények, vagyon mely kategóriákba sorolhatóak, ha egyáltalán 

besorolhatóak, vagy a magyar viszonyoknak megfelelő kategóriarendszer szükséges. Az 

intézmények közötti verseny az intézmények nagy száma miatt, és mind térben, mind méretben 

relatív kis felsőoktatási piac miatt mindenképp élénknek nevezhető. Az intézmények regionális 

metszetben vizsgált versenyhelyzetéről (a vidék-főváros hatás figyelembe vétele nélkül) az 

általam vizsgált észak-dunántúli térség kivételével elmondható, hogy a periféria régiókban egy-

egy nagy egyetem található, amely mellett versenytársként működik néhány kisebb főiskola. Ezen 

intézmények regionális elkötelezettsége feltételezésem szerint magasabb, mint a Budapesten 

található intézményeké, amelyek inkább országos hatókörrel rendelkeznek, és néhány vidéki 

példát leszámítva inkább jellemző rájuk a nemzetközi szinten való megjelenés igénye. Az észak-

dunántúli térségben viszont három, közel azonos egyetem és néhány kisebb főiskola van jelen, 

amelyek képzési területeik között több esetben van átfedés, mint például a gazdaságtudományok, 

bölcsészettudomány, informatika képzési területek és a felsőfokú szakképzés területén. 

Az intézmények közötti konkurencia és verseny bemutatását két tényező vizsgálata által tettem 

meg. Egyrészt, mint már korábban említettem, hogy ma Magyarországon a felsőoktatási 
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intézmények a kialakult jogszabályi és működési viszonyoknak megfelelően elsősorban a 

felveendő hallgatók számának maximalizálásában érdekeltek. Ezért megvizsgáltam a térségben 

működő három nagy egyetem felvételi adatait. Az intézményekbe felvett hallgatók első három 

helyes jelentkezési adatait hasonlítottam össze, amelyek a hallgatók továbbtanulási preferenciáit 

jól mutatják. A másik szempont, amelyet figyelembe vettem, az intézmények 

kapacitáskihasználtsága. Ahogy arra korábban utaltam a felsőoktatás piaca ma Magyarországon 

zsugorodik, egyre több helyen van kihasználatlan kapacitás, amely bizonyos esetekben oly 

nagymértékűvé is válhat, hogy veszélyezteti az intézmény fennmaradását. 

A felvételi adatok elemzése alapján a következő megállapításokra jutottam: 

A Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) konkurensei első helyen az Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem, majd ezt követően második helyen a Széchenyi István Egyetem, majd a 

Pannon Egyetem áll. Utóbbi kettő főleg az informatika képzési területen, a gazdaságtudományok 

képzési területen illetve a felsőfokú szakképzések jelentenek konkurenciát. 

A Pannon Egyetem (PE) esetében már nem ennyire egyértelmű a helyzet. Itt a Nyugat-

magyarországi Egyetem a konkurensek sorrendjében a negyedik helyen áll a felsőfokú 

szakképzések területén, a Széchenyi István Egyetem pedig a hetedik helyen áll nem túl jelentős 

konkurens hatással a műszaki képzési területen. A konkurensek között túlnyomó részt főleg 

budapesti intézmények állnak. Ez egyrészt a képzési területeinek összetételének köszönhető, 

másrészt a főváros földrajzi közelségének.  

A Széchenyi István Egyetem  (SZE) esetében a Nyugat-magyarországi Egyetem a második helyen 

áll a konkurencia rangsorban a felsőfokú szakképzés és a gazdaságtudományok képzési 

területeken, a Pannon Egyetem az ötödik helyen szerepel egy erős informatika képzési területi 

konkurenciával.  

A konkurenciát erősíti az az adat is, hogy 2010-ben a térségen belülről felvett hallgatók aránya az 

NYME-n kb. 81%, a PE-n 75 %, a SZE-n 77 %. Ha a 2005 és 2010 közötti időszak adatait 

vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy a térségen kívülről érkező hallgatók aránya fokozatosan 

csökkent mindhárom intézményben. NYME esetében 33,79 %-ról 20,65 %-ra, PE esetében 32,01 

%-ról 25,34 %-ra, SZE esetében pedig 34,84 %-ról 22,56 %-ra. Vagyis mindhárom intézmény 

vonzáskörzete az adott térségre szűkül egyre jobban, amely az intézmények közötti versenyt 

szintén fokozza. 

A másik tényező, amelyet figyelembe vettem a térségben jelenlévő intézmények vizsgálatakor, a 

kapacitáskihasználtságuk. A kapacitásakkreditáció fontos feladata az volt, hogy megállapítsa az 

intézmények kapacitásszámait, amelyet a felvételi eljárás során vesznek figyelembe. Ez azt 

jelenti, hogy a felvehető hallgatók számára két tényező hatott. Az egyik a jelentkező hallgatók 
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száma és teljesítménye, illetve a felvételi eljárás során megjelölt intézményi sorrend, illetve az 

intézmény hallgatói kapacitása. Ezért az intézményeket kapacitásaik akkreditálásánál az az elv 

vezérelte, hogy a lehető legnagyobb kapacitásszámot mutassák fel, amely így nem korlátozhatja a 

jövőben a felvehető hallgatók számát. Ez a stratégia elsősorban a fővárosi intézményekre 

jellemző, mivel Budapest vonzása miatt a demográfiai apály náluk nem, vagy csak korlátozottan 

jelentkezett. A vidéki egyetemeken ezzel szemben úgy vélem a kapacitásakkreditációs stratégia 

annyiban kimerült, hogy a stagnáló, esetleg kissé emelkedő felvehető hallgatói létszám elé 

semmilyen kapacitáshiányból adódó akadály ne gördüljön. Ezért ők olyan extrém módon nem 

törekedtek a korlátaik kifeszítésére.  

Az adatok alapján megállapítható, hogy a térségben vizsgált intézmények közül a Pannon 

Egyetem, a Kodolányi János Főiskola és a Széchenyi István Egyetem kapacitáskihasználtsága 80 

% felett van. Ez az érték gyakorlatilag a 100%-ot nem tudja elérni, mivel mindig marad a 

kapacitásokban valamennyi puffer, mivel az egyes tényezők, mint például a tantermek mérete 

kötöttek, és ha csak 40 hallgatónk van egy kurzusra, és a terem 60 fős, nem tudjuk a terem méretét 

csökkenteni, amennyiben nem áll másik kisebb terem rendelkezésre. Ez pedig valószínű, mivel a 

termek száma is véges. Így a 80 %-os kapacitás-kihasználtsági mutató megközelítőleg 

elfogadható, és a csökkenő demográfiai számokból kiindulva ezek növekedésére nem 

számíthatunk változatlan kapacitások mellett.  

A Nyugat-magyarországi Egyetem közel 52 %-os, illetve a Dunaújvárosi Főiskola közel 62 %-os 

kapacitás kihasználtsága a fentiekkel szemben alacsonynak tekinthető, amennyiben a fenn említett 

kapacitásakkreditációs stratégiákról alkotott elméletem helytálló. Így ha ezen kapacitásadataik 

valósak, úgy komolyan el kell gondolkodnia az intézményeknek, hogy a térségben, és az 

országban lévő versenytársakkal szemben működésük hatékonyan fenntartható-e. 

E két tényező vizsgálata által arra a következtetésre jutottam, hogy a térségben a közel három 

egyforma nagyságú egyetem és a többi felsőoktatási intézmény között érzékelhető a verseny, 

amely a területileg is szűkülő vonzáskörzet miatt egyre inkább erősödik. A hipotézist (H4) ezért 

elfogadom. 

 

Az elmúlt időszakban több olyan munkáltatók körében végzett felmérést, kutatást folytattak le 

Magyarországon, amelyek elsősorban a munkaerőpiac keresleti oldalának elvárásait, igényeit, 

preferenciáit hivatottak vizsgálni, azaz minőségi megközelítésből közelítettek a témához, és nem 

mennyiségi megközelítésből. Vagyis nem arra keresték a választ, hogy milyen képzettségű 

frissdiplomásból mennyire van, vagy lesz szüksége a munkaerőpiacnak, hanem arra, hogy a 

frissen végzettekkel szemben milyen elvárásokat támasztanak.  
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A közelmúltban, 2009-ben és 2010-ben ezen vizsgálatokhoz hasonlóan két olyan felmérés készült 

a Széchenyi István Egyetemen, amely az észak-dunántúli térség munkaerőpiacának 

frissdiplomásokkal szembeni elvárásait, illetve a Széchenyi István Egyetemmel kapcsolatos 

tapasztalatait, elvárásait vizsgálta. A 2009-es vizsgálat egy kis elemszámú (50 fő) mintán zajlott 

le, melynek koordinálását magam vezettem. A 2009-es pilot vizsgálat szolgált alapul a 2010-es 

vizsgálatnak, amelyet az MTA RKK NYUTI végzett, s amely már egy sokkal szélesebb mintán 

került lefolytatásra. 251 szervezet töltötte ki a kérdőívet, amelyből 40 személyes interjú 

formájában, a maradék online formában került rögzítésre.(Horváthné et al., 2011) 

A 2009-es felmérés során többek között azt is vizsgáltam, hogy van-e valamilyen különbség a 

multinacionális cégek és a kis- és középvállalkozások frissdiplomásokkal szemben támasztott 

igényei között. A multinacionális cégek speciális igényei közé tartozik az idegen nyelv tudása, 

továbbá fontos a megbízható alapos magas szintű tudás és tapasztalat, a nyitott attitűd a tudás 

növelésével kapcsolatban az új dolgok iránt. Minden nagyvállalat azt szeretné, ha az ő speciális 

igényeihez igazodna az intézmény. Magas, korszerű szakmai ismeretek legyenek a friss 

diplomások kezében és erősítenék a gyakorlati oktatást. Elengedhetetlen a számítástechnikai 

tudás, Internet, Office, egyéb szoftverek használata, mérnököknél CAD ismerete, ezek mellé 

menedzsment ismeretek társulása, megjelenés (pl. interjún), megfelelő fellépés, ezek fejlesztése. 

Ezért fontosnak tartják a felsőoktatási intézményekkel kialakítandó kapcsolatot, hiszen az oktatás 

annál jobb lesz minél gyakorlatorientáltabb képzést tud biztosítani. Továbbá fontos szempont a 

mobilitás, flexibilitás vállalaton belül és kívül egyaránt. A kkv-k véleménye szerint a multiknak 

speciális, egyedi igényei vannak, ezért igyekeznek erősen befolyásolni az egyetemeket, sokszor 

sikerrel. A speciális igények az egyes szakterületek szempontjából fontosak, hogy ne jó általános 

tudású diplomásokat, hanem egy-egy speciális területen jó szakmaisággal rendelkező diplomások 

végezzenek. 

A kkv-k érdekei és igényei a megkérdezettek véleménye alapján teljesen eltérnek a 

multinacionális vállalatokéitól. Jó emberek kellenek az innovatív cégeknek. Magasan kvalifikált 

emberek kellenek, de őket a multik elvonzzák szakmunkás munkára kétszer annyi pénzért. 2-3 év 

kiképzés után tovább mennek a KKV-tól a főleg Budapesten lévő cégekhez, ezért a munkatárs 

kiválasztásakor egyre fontosabb szempontot jelent a helyi kötődés, pl. család. Véleményük szerint 

nem tudnak a kvalifikált munkaerőnek annyit fizetni, mint egy multi, ezért a munkaerőpiacon 

hátrányt szenvednek. Képzési igényeiket igazából nehezen tudják meghatározni. Viszont fontos 

szempont az elméleti tudás mellett és helyett, az önállóság, gondolkodás, bátorság, 

felelősségvállalás, feladatmegoldó képesség. Minőségi oktatást várnak el, nem a papír a kérdés, 

tehát nem a megszerzett diploma megnevezése a lényeg, hanem a vele megszerzett tudás és 



193 
 

gyakorlat. Ezek alapján a hipotézis (H5) azon részét elvetem, hogy a vállalati mérettől 

függetlenek a frissdiplomásokkal szemben állított munkáltatói elvárások. 

A frissdiplomások hátrányaként mind a 2009-es mind a 2010-es felmérés közel ugyanazon 

tényezőket jelölte meg. A legfőbb hátrányok között a szakmai tapasztalat és a gyakorlat hiányát 

jelölték meg a megkérdezettek. A magas motiváltságnak köszönhetően másik oldalról gyorsabb 

szakmai és vezetői előrehaladást remélnek, s az előnyöknél említett nagyobb terhelhetőséggel 

szemben megjelenik az néhány válaszadónál az alacsonyabb terhelhetőség. A formálhatósággal 

szemben hátrány, hogy relatíve sok energiát igényel a cég részéről az új munkatárs betanítása, 

amely sokszor nem térül meg, hiszen erre a korcsoportra jellemző a magasabb fluktuáció. 

Hátrányként említették továbbá a túlzott bérigényt, a vállalkozói szemlélet hiányát, a 

csapatmunkában való dolgozás képességének, illetve a szakmával szembeni alázat hiányát. 

A 2009-es és a 2010-es felmérés is ellentmond a hipotézisemnek abból a szempontból, hogy a 

munkáltatók nem szívesen alkalmaznak frissdiplomásokat. A 2009-es mintába került szervezetek 

80 %-a szívesen foglalkoztat pályakezdő diplomásokat, és csak 8 %-uk nyilatkozott úgy, hogy 

egyáltalán nem jellemző. A diplomás pályakezdők foglalkoztatása elsősorban azokon a 

területeken, munkakörökben jellemző, amelyek a szervezeti hierarchia alsóbb szintjein vannak, de 

már szükségeltetik a diploma megléte. A válaszadók többsége kiemelte, hogy érdemes diplomás 

pályakezdőket foglalkoztatni. A foglalkoztatás előnyei közül kiemelkedik az a szempont, mely 

szerint a pályakezdőnek még nincsenek berögzött rutinjai, teljesen szabadon formálhatóak az 

adott cég, szervezet elvárásainak, feltételeinek, kultúrájának megfelelően. Jellemző rájuk a 

rugalmasság, mobilitás. 

A 2009-es felmérés alapján a pályakezdők nagyobb arányban helyezkednek el a vizsgált minta 

alapján közepes vagy nagy vállalatoknál (szervezeteknél), mint a mikro és kis vállalkozásoknál 

(szervezeteknél). Ez összhangban van a 2010-es vizsgálat megállapításával, miszerint a 

széchenyis pályakezdők alkalmazása és a vállalat/szervezet mérete között 5%-os hibahatár mellett 

találunk szignifikáns, de nem túl erős kapcsolatot (Cramer V értéke 0,292) (Horváthné et al., 

2011), de összhangban van a korábban bemutatott vizsgálatok eredményeivel is. 

A hipotézisben említett hátrányok megegyeznek azokkal, amelyeket a munkáltatók említettek, 

viszont egyáltalán nem jellemző rájuk, hogy ne alkalmaznának szívesen frissdiplomást, ezért a 

hipotézis (H5) ezen részét is elvetem. 
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MELLÉKLET 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET: INTERJÚVÁZLAT 

 
Általános tudnivalók! 

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. és a Széchenyi István Egyetem Karrier és Öregdiák 

Irodája egy közös pilot felmérést végez az Educatio Kht. TÁMOP 4.1.3-as kiemelt projektjének 

keretein belül. A kutatás célja, hogy részletes képet kapjunk a Széchenyi István Egyetem (SZE) 

vonzáskörzetébe tartozó munkáltatók végzett hallgatókkal kapcsolatos igényeiről és 

tapasztalatairól, az intézményi együttműködés iránti igényeiről illetve ehhez kapcsolódóan a 

regionális szempontok súlyáról. 

Az alábbi kérdőív kitöltéséhez kb. 30 perc szükséges. Az interjúról felvétel készül, amelyhez az 

interjúalany hozzájárulását kérjük.  

A vizsgálatban természetesen a mintába kerülő cégek teljesen anoním módon fognak megjelenni. 

A régió jelent kutatásban a Nyugat-dunántúli Régiót jelenti (Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron 

Megyék). 

 

Általános információk 

1. Cég neve:  

2. Megkérdezett személy beosztása:  

3. Cég székhelye, telephelyei:  

4. Cégméret 

 Alapítás éve 
 Foglalkoztatottak száma (kb) 
 Éves forgalom (2008) 

a.  
5. Cégtípus (Rt., Kft, Bt, non-profit szervezet, államháztartási szerv) 

 Részvénytársaság 
 Kft. 
 Bt. 
 Non-profit szervezet 
 Költségvetési szerv 

 

6. Ágazati besorolás  

 Mezőgazdaság 
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 Ipar 
 Építőipar 
 Kereskedelem, javítás 
 Szállítás, raktározás, posta, távközlés 
 Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás 
 Többi gazdasági ág 
 Államigazgatási szerv 
 Non-profit szervezet 

 
 

Munkaerőpiacra vonatkozó regionális jellemzők 

7. Ön szerint értelmezhető-e egy regionális munkaerőpiac, ha igen, hogyan látja a regionális 
munkaerőpiac szerkezetét, benne a saját helyüket?  

 

8. Hogyan látja a multinacionális vállalatok szerepét, Ön szerint milyen speciális igényei 
vannak a munkaerőpiaccal és a felsőoktatási intézményekkel kapcsolatban? 

 

9. Hogyan látja a kis- és középvállalatok szerepét, Ön szerint milyen speciális igényei vannak 
munkaerőpiaccal és a felsőoktatási intézményekkel kapcsolatban? 

 

10.  Vannak-e régiók, esetleg országok között átnyúló munkaerőpiaci kapcsolatok általában, 
illetve az Ön cégének? Ezeket Ön szerint mi motiválja (hiányszakmák, fizetési igények 
stb.) 

 

11. Van-e az Ön vállalatának egyéb regionális szereplőkkel valamilyen kapcsolata, pl. 
kamarák, Regionális Fejlesztési Ügynökségek stb? Megfelelőnek tartja-e ezeket? 

 
 

Intézményi kapcsolatok 

12. Mely felsőoktatási intézményekkel van kapcsolata? Van-e kapcsolata a Széchenyi István 
Egyetemmel? 

 

A 13-15-os kérdéseket az összes említett felsőoktatási intézményre meg kell kérdezni, de 
legalább a SZE-re. 
 
13. Milyen típusú kapcsolat?  

 formális, intézményvezetők közötti kapcsolat 
 Karrier Irodával áll kapcsolatban 
 gyakornoki programjában részt vesznek az intézmény hallgatói 
 diákmunkában alkalmaz hallgatókat 
 közös képzési programokban vesz részt 
 közös kutatási programokban vesz részt 
 szakértői munkákkal bízza meg – munkakapcsolat 
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 végzett hallgatókat alkalmaz 
 támogatja pl. szakképzési támogatás, ösztöndíjprogram, közös pályázatok 
 egyéb kapcsolat 

14. Mely szakokon tanuló hallgatókkal/szakterületekkel van kapcsolata (alkalmazott, 
gyakornok, kutatási terület) 

 

15. Honnan szerez az intézményről információt?  

 személyesen 
 intézmény honlapjáról 
 médiából 
 intézményi hírlevélből 
 egyéb 

 
16. Az Ön tudomása szerint milyen egyéb más képzés folyik a SZE-n? 

 

17. Milyen típusú együttműködéseket javasol a felsőoktatási intézményekkel, melyekben 
venne részt? 

 

18. Melyek az elvárásai a SZE kapcsolatban? Ezek teljesülnek-e? 

 

19. A megfogalmazott igények, elvárások eljutnak-e Ön szerint az intézményhez? Ha igen, 
hogyan, ha nem, milyen csatornákat javasol? 

 

20. Hallott-e az intézményi pályakövetési vizsgálatokról? Hogyan hasznosulhatnak ezek az 
eredmények? Ön tudja-e hasznosítani ezeket az eredményeket? 

 

21. Hallott-e az intézményben erősödő alumni kezdeményezésről, tevékenységekről, mi a 
véleménye róla? Milyen hatásai lehetnek az intézmények számára? 

 

Elvárások a hallgatókkal szemben 

22. Az összes foglalkoztatottjuk közül hányan rendelkeznek diplomával? 

 

23. Közülük hányan rendelkeznek Széchenyis diplomával? (esetlegesen a diplomások 
intézményi megoszlása) (esetleg van-e arról kimutatás, hogy a hallgatók mely régióból 
érkeznek?) 

 

24. Milyen (szakos) diplomával rendelkező hallgatók érkeztek a SZE-ről? 

 

25. Mely munkakörökben igénylik a diploma meglétét? 

 



207 
 

26. Vannak-e olyan munkakörök, ahol nem szükséges diploma, mégis diplomás alkalmazott 
látja el a feladatot? 

 

27. Jellemző Önöknél a diplomás pályakezdők foglalkoztatása? 

 

28. Mely területeken jellemző? 

 

29. Melyek az előnyei és hátrányai Ön szerint a friss diplomások alkalmazásának? 

 

30. Igénybe veszik-e a START kártyát? 

31. Hogyan kerültnek be diplomás pályakezdők a céghez? 

 gyakornoki programon keresztül 
 intézményi közös projektek alapján 
 karrier iroda  
 egyéb intézményi koordinátorok segítségével (szervezet megnevezése) 
 egyéb meghirdetés alapján 
 munkaerő közvetítő cégeken keresztül 
 személyes kapcsolatokon keresztül 
 egyéb úton 

32. Milyen elvárásaik vannak a pályakezdőkkel kapcsolatosan: (készségek, kompetenciák, 
szakmai felkészültség) 

 

33. Kész munkavállalót várnak, vagy inkább saját maguk szeretnék betanítani az új 
munkatársakat? 

 

34. Hogyan értékelik a bolognai elvek szerinti kétciklusú rendszerre történő áttérésből adódó 
változásokat? 

 

35. Milyen fizetési feltételeket egyéb juttatásokat kínálnak a pályakezdők számára? 

 

36. Milyen továbbképzési igényei vannak a cégének? Ehhez milyen támogatást vár el az 
intézménytől? 

 

37. Van-e olyan további észrevétele, amelyre az interjú nem tért ki, de fontosnak tartja a 
témával kapcsolatban megemlíteni? 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGKÉRDEZETT VÁLLALKOZÓI ADATBÁZIS 

Rövid név Ágazat Város Utca, hátszám 
Kapcsolattartó 
neve 

Kapcsolattartó 
beosztása 

APEH Győr Közigazgatás Győr Szent István út Major Balázs HR munkatárs 

AXA 
Gazdasági 
szolgáltatás 

Budapest Rákóczi ut 70-72. Kovács Gábor pénzügyi tervező 

Brokernet 
Gazdasági 
szolgáltatás 

Győr 
Liszt Ferenc utca 
34. 

Patai Klára 
Erzsébet 

... 

KPMG 
Gazdasági 
szolgáltatás 

Budapest Váci út 99. Tóth Ágnes HR munkatárs 

Magyar 
Államkincstár Ny-
Dtúl 

Közigazgatás Győr Hunyadi u. 6/a. 
Szarvas 
Lászlóné 

HR munkatárs 

MKB Bank 
Gazdasági 
szolgáltatás 

Győr Bécsi kapu tér 12. Vizi Tamás 
területi igazgató, 
Vállalati Üzletág 

OTP 
Gazdasági 
szolgáltatás 

Győr 
Teleki László u. 
51. 

Kovacsics 
Anikó 

Ügyfélreferens 

Coloplast 
Többi gazdasági 
ág 

Tatabánya Búzavirág u. 15. Csiszár Beáta ... 

Holcim zRt. Építőipar Budapest 
Montevideo u. 
2/c. III.em. 

Árki Hajnalka HR Specialista 

Plasmatech 
Vágástechnika Kft. 

Építőipar Győr Bükkfa u. 
Hertelendi 
Gábor 

Munkatárs 

Strabag Építőipar Budapest Szegedi út 35-37. Antal Katalin Kapcsolattartó 

Audi Hungaria Ipar Győr Kardán u. 1. 
Rónaszéki 
Balázs 

G/SK személyügyi 
marketing 

Autófórum Riegler 
Kft. 

Kereskedelem, 
javítás 

Győr Pesti u. 4. Ámon Mária gazdasági vezető 

Borsodi Műhely Ipar Győr Juharfa utca 8. 
BOS Ipar Győrladamér Oskar Voltz u. 1. Székely Éva személyügyi vezető 
Bpw-Rába 
Futóműgyár Kft. 

Ipar Szombathely Körmendi u. 98. 
Brumbauer 
József 

ügyvezető igazgató 

Dana Ipar Győr Kardán u. 8. 
Szakács 
Adrienn 

HR koordinátor 

DEK Ipar Győr Platánfa u. 2. Stefán Csaba operations manager 
General Motors 
Powertrain 

Ipar Szentgotthárd Füzesi út 15. Dolgos Marietta munkatárs 

Jankovits Hidraulika 
Kft. 

Ipar Győr 
Ipari Park Juharfa 
út 20.   

LuK Savaria Ipar Szombathely Zanati út 31. Sziklai Luca 
személyügyi 
referens 

Poppe & Potthoff 
Hungária Bt. 

Ipar Ajka 
Új Atlantisz Ipari 
Park 

Vinkelmann 
Gizella 

Munkatárs 

Rába Futómű Kft. Ipar Győr Martin u. 1. 
Csontos-Hoffer 
Katalin 

HR 

Suzuki Ipar Esztergom Sweidel j. u. 52. 

Veritas Ipar Dunakiliti 
Dunakiliti Veritas 
u. 1 

Tóth Hajnalka 
ver 

személyügyi 
referens 

Grafton kft. 
Gazdasági 
szolgáltatás 

Budapest 
Károlyi Mihály u. 
12 

Jordán Zsuzsa 
Marketing 
koordinátor 

Munkaügyi Központ Közigazgatás Győr Városház tér 3. Nagy Anita ... 

Trenkwalder 
Gazdasági 
szolgáltatás 

Budapest Eötvös utca 20. 
Szombathelyi 
Sebestyén 

munkatárs 

Rába Hotel Gazdasági Győr árpád u. 34. Domanovics kapcsolattartó 
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szolgáltatás Judit 
Albacomp Ipar Győr Szabolcska u. 1/B Lunk Andrea értékesítő 

E.ON IS Ipar Győr 
Kandó Kálmán u. 
13. 

Hadházy Zsuzsa 
Human Resources 
Management 

Infoart Ipar Győr Illyés Gy. u. 8. Éles László oberstundmanführer 
Zalaszám 
Informatika 

Ipar Zalaegerszeg Mártírok útja 53. Farkas Olivér 
PR&marketing 
menedzser 

A1 Autó Győr Kft. 
Kereskedelem, 
javítás 

Győr Baross G. u. 42. Olaszi Katalin HR vezető 

Decathlon 
Kereskedelem, 
javítás 

Budaörs Baross u. 146. Kabarcz Balázs áruház igazgató 

Penny Market Kft. 
Kereskedelem, 
javítás 

Alsónémedi 

Északi 
Vállalkozói 
Terület, 5. sz. főút 
21. km. 

dr. Kemény 
Balázs 

kereskedelmi 
munkatárs 

P&G 
Kereskedelem, 
javítás 

Budapest Váci út 35. 
Tiszolczi-
Bertalan Anna 

Talent Supply 
Manager 

Pneutrend Kft. 
Kereskedelem, 
javítás 

Győr Bükkfa út 12. Józsa Tamás ügyvezető 

SP Transit 
Kereskedelem, 
javítás 

Tatabánya 
Előd vezér út 
17/A   

Flextronics ipar Tab Munkás utca 28. Varga Zoltán HR vezető 
LITE-ON IT CORP ipar Győr Berkenyefa sor 2. Dávid Gabriella munkatárs 

GYMSKIK Közigazgatás Győr Szent I. u. 10. 
Kőváriné Vida 
Ildikó 

Munkatárs 

Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság 

Közigazgatás Győr Tatai u. 3. Ádám Lívia 
humánpolitikai 
referens 

Szombathelyi 
önkorm. 

Közigazgatás Szombathely Kossuth L. u. 1-3. Krencsey Igor Irodavezető 

Utcai Szociális 
Segítők Egyesülete 

non-profit Tatabánya Pf. 414. 
  

E-on 
 

Győr 
Kandó Kálmán 
utca 11-13. 

Török Nándor 
Személyügyi 
irodavezető 

Észak-dunántúli 
Környezetvédelmi 
és Vízügyi 
Igazgatóság 

Közigazgatás Gyermely Árpád u. 28-32. 
Gaszler 
Lászlóné 

munkatárs 

HNS Műszaki 
Fejlesztő Kft. 

ipar Győr 
GESZTENYEFA 
U. 4 

Józsi Ottó ügyvezető 

Magna Steyr ipar Győr 
Szent István út 
10/a   

Kite Zrt. ipar Győrszemere Pf.5 Tilger Attila 
területi operatív 
igazgató helyettes 

Tűzoltóság Kapuvár Közigazgatás Kapuvár 
Szent István 
király u. 21. 

Molnár Sándor tűzoltóparancsnok 

Antall J. Alapítvány non-profit Budapest Bartók Béla út 61. Antall Péter kutatási igazgató 
Ericsson ipar Budapest Laborc utca 1. Kelemen Zoltán HR Tanácsadó 
Foxconn ipar Komárom Bánki Donát u. 1. Madlena Tímea Toborzó 

Magyar Telekom 
Szállítás, 
raktározás, 
posta, távközlés 

Budapest Krisztina krt. 55. Kiss Adél 
HR vezérigazgató-
helyettes irányítási 
terület 

Nokia Hungary ipar Komárom Nokia u.1. 
Menner 
Mariann 

HR Specialista 

Revita Televízió 
Szállítás, 
raktározás, 
posta, távközlés 

Győr Vasvári Pál u. 1. 
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GYSEV 
Szállítás, 
raktározás, 
posta, távközlés 

Sopron 
Mátyás király u. 
19 

Bors Huba osztályvezető 

Kisalföldi Volán Zrt. 
Szállítás, 
raktározás, 
posta, távközlés 

Győr Ipar u. 99. Mihályka Imre 
személyszállítási 
igazgató 

MÁV 
Szállítás, 
raktározás, 
posta, távközlés 

Budapest Andrássy út 73-75
Csendesné 
Csontos 
Gabriella 

... 

Szemerey Transport 
Szállítás, 
raktározás, 
posta, távközlés 

Miskolc Fonoda utca 1. Tóth Anita HR vezető 

Családsegítő és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat 

Közigazgatás Szentendre Szentlászlói út 89.
  

Honeywell ipar Nagykanizsa 
Dózsa György 
utca 147.   

Szintézis ipar Győr 
Tihanyi Árpád u. 
2.   

Visiocorp ipar Mosonszolnok Szabadság u. 35. 
Szabóné Sári 
Tímea 

HR munkatárs 

West Hungaria Bau 
Kft 

Építőipar Biatorbágy Húber u. 1. Paár Attila ügyvezető igazgató 

Győr Megyei Jogú 
Város 
Önkormányzata 

Közigazgatás 
    

Földhivatal - Győr Közigazgatás 
Regionális 
Fejlesztési 
Ügynökség 

Közigazgatás 
    

Államigazgatási 
Hivatal (szociális és 
gyámhivatal) 

Közigazgatás 
    

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Bíróság 

Közigazgatás 
    

Győri Ítélőtábla Közigazgatás 
Vas Megyei Bíróság 
Cégbírósága 

Közigazgatás 
    

Győri Egyetemért 
Közhasznú 
Egyesület 

non-profit 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET: KÉPZÉSI TERÜLETENKÉNTI VONZÁSKÖRZETEK 

52.  ábra: 2006 és 2010 között a társadalomtudományi képzési területre felvett hallgatók 

lakhely szerinti eloszlása (PE-NYME-SZE adatai) 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

 

53. ábra: 2006 és 2010 között a jogi és igazgatási képzési területre felvett hallgatók 

lakhely szerinti eloszlása (PE-NYME-SZE adatai) 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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54. ábra: 2006 és 2010 között az informatika képzési területre felvett hallgatók lakhely 

szerinti eloszlása (PE-NYME-SZE adatai) 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

 

55. ábra: 2006 és 2010 között a gazdaságtudományok képzési területre felvett hallgatók 

lakhely szerinti eloszlása (PE-NYME-SZE adatai) 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ INTÉZMÉNYEK FELVÉTELI ADATAIN VÉGZETT 

FÜGGETLENSÉGVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

4.1 Összesített adatok képzési területenként 

32. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában a gazdaságtudományok képzési 

területen 2006-2010 között a három vizsgált intézményben (NYME-PE-SZE) 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

 
holvetfel 

Total térségen kívül térség régió megye település 
ÉV2 2006 Count 751 564 468 577 398 2758

% within ÉV2 27.2% 20.4% 17.0% 20.9% 14.4% 100.0%
% within holvetfel 27.1% 25.6% 21.8% 19.9% 18.7% 22.7%
% of Total 6.2% 4.6% 3.9% 4.8% 3.3% 22.7%

2007 Count 460 440 364 540 442 2246
% within ÉV2 20.5% 19.6% 16.2% 24.0% 19.7% 100.0%
% within holvetfel 16.6% 20.0% 17.0% 18.6% 20.8% 18.5%
% of Total 3.8% 3.6% 3.0% 4.5% 3.6% 18.5%

2008 Count 518 413 415 573 416 2335
% within ÉV2 22.2% 17.7% 17.8% 24.5% 17.8% 100.0%
% within holvetfel 18.7% 18.8% 19.4% 19.8% 19.6% 19.2%
% of Total 4.3% 3.4% 3.4% 4.7% 3.4% 19.2%

2009 Count 527 398 433 590 388 2336
% within ÉV2 22.6% 17.0% 18.5% 25.3% 16.6% 100.0%
% within holvetfel 19.0% 18.1% 20.2% 20.4% 18.3% 19.3%
% of Total 4.3% 3.3% 3.6% 4.9% 3.2% 19.3%

2010 Count 512 384 462 616 481 2455
% within ÉV2 20.9% 15.6% 18.8% 25.1% 19.6% 100.0%
% within holvetfel 18.5% 17.5% 21.6% 21.3% 22.6% 20.2%
% of Total 4.2% 3.2% 3.8% 5.1% 4.0% 20.2%

Total Count 2768 2199 2142 2896 2125 12130
% within ÉV2 22.8% 18.1% 17.7% 23.9% 17.5% 100.0%
% within holvetfel 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 22.8% 18.1% 17.7% 23.9% 17.5% 100.0%

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 103.035a 16 .000
Likelihood Ratio 102.963 16 .000
Linear-by-Linear Association 46.598 1 .000
N of Valid Cases 12130   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 393.47. 
 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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56. ábra: Éves eltérések a felvettek számában a gazdaságtudományok képzési területen 

2006-2010 között a három vizsgált intézményben (NYME-PE-SZE) 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

33. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában a jogi és igazgatási képzési területen 

2006-2010 között a három vizsgált intézményben (NYME-PE-SZE) 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

 
holvetfel 

Total térségen kívül térség régió megye település 
ÉV2 2006 Count 209 150 87 86 78 610

% within ÉV2 34.3% 24.6% 14.3% 14.1% 12.8% 100.0%
% within holvetfel 41.1% 28.4% 30.5% 21.5% 21.0% 29.1%
% of Total 10.0% 7.2% 4.2% 4.1% 3.7% 29.1%

2007 Count 81 76 43 75 75 350
% within ÉV2 23.1% 21.7% 12.3% 21.4% 21.4% 100.0%
% within holvetfel 15.9% 14.4% 15.1% 18.8% 20.2% 16.7%
% of Total 3.9% 3.6% 2.1% 3.6% 3.6% 16.7%

2008 Count 73 105 48 94 67 387
% within ÉV2 18.9% 27.1% 12.4% 24.3% 17.3% 100.0%
% within holvetfel 14.3% 19.8% 16.8% 23.5% 18.0% 18.5%
% of Total 3.5% 5.0% 2.3% 4.5% 3.2% 18.5%

2009 Count 67 112 48 72 67 366
% within ÉV2 18.3% 30.6% 13.1% 19.7% 18.3% 100.0%
% within holvetfel 13.2% 21.2% 16.8% 18.0% 18.0% 17.5%
% of Total 3.2% 5.3% 2.3% 3.4% 3.2% 17.5%

2010 Count 79 86 59 73 85 382
% within ÉV2 20.7% 22.5% 15.4% 19.1% 22.3% 100.0%
% within holvetfel 15.5% 16.3% 20.7% 18.3% 22.8% 18.2%
% of Total 3.8% 4.1% 2.8% 3.5% 4.1% 18.2%

Total Count 509 529 285 400 372 2095
% within ÉV2 24.3% 25.3% 13.6% 19.1% 17.8% 100.0%
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% within holvetfel 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 24.3% 25.3% 13.6% 19.1% 17.8% 100.0%

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 77.125a 16 .000
Likelihood Ratio 75.893 16 .000
Linear-by-Linear Association 30.209 1 .000
N of Valid Cases 2095   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 47.61. 
 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

57. ábra: Éves eltérések a felvettek számában a jogi és igazgatási képzési területen 2006-

2010 között a három vizsgált intézményben (NYME-PE-SZE) 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

34. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában a műszaki képzési területen 2006-2010 

között a három vizsgált intézményben (NYME-PE-SZE) 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

 
holvetfel 

Total térségen kívül térség régió megye település 
ÉV2 2006 Count 747 582 356 437 309 2431

% within ÉV2 30.7% 23.9% 14.6% 18.0% 12.7% 100.0%
% within holvetfel 22.3% 20.7% 19.5% 18.8% 22.4% 20.8%
% of Total 6.4% 5.0% 3.0% 3.7% 2.6% 20.8%

2007 Count 631 519 336 467 290 2243
% within ÉV2 28.1% 23.1% 15.0% 20.8% 12.9% 100.0%
% within holvetfel 18.8% 18.5% 18.4% 20.1% 21.0% 19.2%
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% of Total 5.4% 4.4% 2.9% 4.0% 2.5% 19.2%
2008 Count 613 549 333 438 218 2151

% within ÉV2 28.5% 25.5% 15.5% 20.4% 10.1% 100.0%
% within holvetfel 18.3% 19.6% 18.2% 18.8% 15.8% 18.4%
% of Total 5.2% 4.7% 2.8% 3.7% 1.9% 18.4%

2009 Count 661 542 390 461 241 2295
% within ÉV2 28.8% 23.6% 17.0% 20.1% 10.5% 100.0%
% within holvetfel 19.7% 19.3% 21.3% 19.8% 17.5% 19.6%
% of Total 5.7% 4.6% 3.3% 3.9% 2.1% 19.6%

2010 Count 702 614 413 525 323 2577
% within ÉV2 27.2% 23.8% 16.0% 20.4% 12.5% 100.0%
% within holvetfel 20.9% 21.9% 22.6% 22.6% 23.4% 22.0%
% of Total 6.0% 5.2% 3.5% 4.5% 2.8% 22.0%

Total Count 3354 2806 1828 2328 1381 11697
% within ÉV2 28.7% 24.0% 15.6% 19.9% 11.8% 100.0%
% within holvetfel 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 28.7% 24.0% 15.6% 19.9% 11.8% 100.0%

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 33.449a 16 .006
Likelihood Ratio 33.715 16 .006
Linear-by-Linear Association 1.802 1 .180
N of Valid Cases 11697   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 253.96. 
 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

58. ábra: Éves eltérések a felvettek számában a műszaki képzési területen 2006-2010 

között a három vizsgált intézményben (NYME-PE-SZE) 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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35. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában a társadalomtudományi képzési 

területen 2006-2010 között a három vizsgált intézményben (NYME-PE-SZE) 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

 
holvetfel 

Total térségen kívül térség régió megye település 
ÉV2 2006 Count 333 254 171 172 145 1075

% within ÉV2 31.0% 23.6% 15.9% 16.0% 13.5% 100.0%
% within holvetfel 35.5% 31.8% 26.7% 23.7% 23.4% 28.9%
% of Total 8.9% 6.8% 4.6% 4.6% 3.9% 28.9%

2007 Count 177 143 125 137 125 707
% within ÉV2 25.0% 20.2% 17.7% 19.4% 17.7% 100.0%
% within holvetfel 18.8% 17.9% 19.5% 18.9% 20.2% 19.0%
% of Total 4.8% 3.8% 3.4% 3.7% 3.4% 19.0%

2008 Count 144 138 94 130 110 616
% within ÉV2 23.4% 22.4% 15.3% 21.1% 17.9% 100.0%
% within holvetfel 15.3% 17.3% 14.7% 17.9% 17.8% 16.6%
% of Total 3.9% 3.7% 2.5% 3.5% 3.0% 16.6%

2009 Count 167 128 122 155 107 679
% within ÉV2 24.6% 18.9% 18.0% 22.8% 15.8% 100.0%
% within holvetfel 17.8% 16.0% 19.0% 21.4% 17.3% 18.2%
% of Total 4.5% 3.4% 3.3% 4.2% 2.9% 18.2%

2010 Count 118 135 129 131 132 645
% within ÉV2 18.3% 20.9% 20.0% 20.3% 20.5% 100.0%
% within holvetfel 12.6% 16.9% 20.1% 18.1% 21.3% 17.3%
% of Total 3.2% 3.6% 3.5% 3.5% 3.5% 17.3%

Total Count 939 798 641 725 619 3722
% within ÉV2 25.2% 21.4% 17.2% 19.5% 16.6% 100.0%
% within holvetfel 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 25.2% 21.4% 17.2% 19.5% 16.6% 100.0%

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 63.410a 16 .000
Likelihood Ratio 63.977 16 .000
Linear-by-Linear Association 39.875 1 .000
N of Valid Cases 3722   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 102.45. 
 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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59. ábra: Éves eltérések a felvettek számában a társadalomtudományi képzési területen 

2006-2010 között a három vizsgált intézményben (NYME-PE-SZE) 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

36. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában az informatikai képzési területen 2006-

2010 között a három vizsgált intézményben (NYME-PE-SZE) 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

 
holvetfel 

Total térségen kívül térség régió megye település 
ÉV2 2005 Count 362 305 165 319 0 1151

% within ÉV2 31,5% 26,5% 14,3% 27,7% ,0% 100,0%
% within holvetfel 28,1% 26,1% 21,4% 29,2% ,0% 23,9%
% of Total 7,5% 6,3% 3,4% 6,6% ,0% 23,9%

2006 Count 318 246 127 161 87 939
% within ÉV2 33,9% 26,2% 13,5% 17,1% 9,3% 100,0%
% within holvetfel 24,7% 21,0% 16,5% 14,8% 17,5% 19,5%
% of Total 6,6% 5,1% 2,6% 3,3% 1,8% 19,5%

2007 Count 200 171 124 156 108 759
% within ÉV2 26,4% 22,5% 16,3% 20,6% 14,2% 100,0%
% within holvetfel 15,5% 14,6% 16,1% 14,3% 21,8% 15,8%
% of Total 4,2% 3,6% 2,6% 3,2% 2,2% 15,8%

2008 Count 141 142 107 115 89 594
% within ÉV2 23,7% 23,9% 18,0% 19,4% 15,0% 100,0%
% within holvetfel 11,0% 12,1% 13,9% 10,5% 17,9% 12,3%
% of Total 2,9% 2,9% 2,2% 2,4% 1,8% 12,3%

2009 Count 115 131 129 168 110 653
% within ÉV2 17,6% 20,1% 19,8% 25,7% 16,8% 100,0%
% within holvetfel 8,9% 11,2% 16,7% 15,4% 22,2% 13,6%
% of Total 2,4% 2,7% 2,7% 3,5% 2,3% 13,6%

2010 Count 151 174 120 172 102 719
% within ÉV2 21,0% 24,2% 16,7% 23,9% 14,2% 100,0%
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% within holvetfel 11,7% 14,9% 15,5% 15,8% 20,6% 14,9%
% of Total 3,1% 3,6% 2,5% 3,6% 2,1% 14,9%

Total Count 1287 1169 772 1091 496 4815
% within ÉV2 26,7% 24,3% 16,0% 22,7% 10,3% 100,0%
% within holvetfel 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 295,660a 20 ,000
Likelihood Ratio 408,028 20 ,000
Linear-by-Linear 
Association 

126,735 1 ,000

N of Valid Cases 4815   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 61,19. 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

60. ábra: Éves eltérések a felvettek számában az informatikai képzési területen 2006-

2010 között a három vizsgált intézményben (NYME-PE-SZE) 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

4.2 Intézményi adatok képzési területenként – Nyugat-magyarországi Egyetem 

37. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában 2006-2010 között a Nyugat-

magyarországi Egyetemen 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

 
holvetfel 

Total térségen kívül térség régió megye település 
ÉV2 2006 Count 1505 1148 931 1024 719 5327

% within ÉV2 28.3% 21.6% 17.5% 19.2% 13.5% 100.0%
% within holvetfel 26.8% 24.5% 22.3% 19.9% 20.1% 23.0%
% of Total 6.5% 5.0% 4.0% 4.4% 3.1% 23.0%
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2007 Count 1054 846 676 895 652 4123
% within ÉV2 25.6% 20.5% 16.4% 21.7% 15.8% 100.0%
% within holvetfel 18.8% 18.1% 16.2% 17.4% 18.2% 17.8%
% of Total 4.5% 3.7% 2.9% 3.9% 2.8% 17.8%

2008 Count 1003 837 746 929 695 4210
% within ÉV2 23.8% 19.9% 17.7% 22.1% 16.5% 100.0%
% within holvetfel 17.9% 17.9% 17.9% 18.1% 19.4% 18.2%
% of Total 4.3% 3.6% 3.2% 4.0% 3.0% 18.2%

2009 Count 1011 885 831 1052 736 4515
% within ÉV2 22.4% 19.6% 18.4% 23.3% 16.3% 100.0%
% within holvetfel 18.0% 18.9% 19.9% 20.5% 20.6% 19.5%
% of Total 4.4% 3.8% 3.6% 4.5% 3.2% 19.5%

2010 Count 1039 963 983 1237 776 4998
% within ÉV2 20.8% 19.3% 19.7% 24.7% 15.5% 100.0%
% within holvetfel 18.5% 20.6% 23.6% 24.1% 21.7% 21.6%
% of Total 4.5% 4.2% 4.2% 5.3% 3.3% 21.6%

Total Count 5612 4679 4167 5137 3578 23173
% within ÉV2 24.2% 20.2% 18.0% 22.2% 15.4% 100.0%
% within holvetfel 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 24.2% 20.2% 18.0% 22.2% 15.4% 100.0%

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 150.460a 16 .000
Likelihood Ratio 150.716 16 .000
Linear-by-Linear Association 104.471 1 .000
N of Valid Cases 23173   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 636.61. 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

61. ábra: Éves eltérések a felvettek számában 2006-2010 között a Nyugat-magyarországi 

Egyetemen 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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38. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában a gazdaságtudományok képzési 

területen 2006-2010 között a Nyugat-magyarországi Egyetemen 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

 
holvetfel 

Total térségen kívül térség régió megye település 
ÉV2 2006 Count 262 146 188 192 146 934

% within ÉV2 28.1% 15.6% 20.1% 20.6% 15.6% 100.0%
% within holvetfel 35.3% 23.6% 23.5% 21.6% 20.4% 24.8%
% of Total 7.0% 3.9% 5.0% 5.1% 3.9% 24.8%

2007 Count 119 131 125 153 163 691
% within ÉV2 17.2% 19.0% 18.1% 22.1% 23.6% 100.0%
% within holvetfel 16.0% 21.2% 15.6% 17.2% 22.8% 18.4%
% of Total 3.2% 3.5% 3.3% 4.1% 4.3% 18.4%

2008 Count 112 113 147 160 136 668
% within ÉV2 16.8% 16.9% 22.0% 24.0% 20.4% 100.0%
% within holvetfel 15.1% 18.3% 18.4% 18.0% 19.0% 17.8%
% of Total 3.0% 3.0% 3.9% 4.3% 3.6% 17.8%

2009 Count 140 125 180 190 126 761
% within ÉV2 18.4% 16.4% 23.7% 25.0% 16.6% 100.0%
% within holvetfel 18.8% 20.2% 22.5% 21.4% 17.6% 20.2%
% of Total 3.7% 3.3% 4.8% 5.1% 3.4% 20.2%

2010 Count 110 103 159 192 143 707
% within ÉV2 15.6% 14.6% 22.5% 27.2% 20.2% 100.0%
% within holvetfel 14.8% 16.7% 19.9% 21.6% 20.0% 18.8%
% of Total 2.9% 2.7% 4.2% 5.1% 3.8% 18.8%

Total Count 743 618 799 887 714 3761
% within ÉV2 19.8% 16.4% 21.2% 23.6% 19.0% 100.0%
% within holvetfel 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 19.8% 16.4% 21.2% 23.6% 19.0% 100.0%

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 81.587a 16 .000
Likelihood Ratio 78.486 16 .000
Linear-by-Linear Association 25.598 1 .000
N of Valid Cases 3761   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 109.76. 
 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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62. ábra: Éves eltérések a felvettek számában a gazdaságtudományok képzési területen 

2006-2010 között a Nyugat-magyarországi Egyetemen 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

39. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában az informatikai képzési területen 2006-

2010 között a Nyugat-magyarországi Egyetemen 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

 
holvetfel 

Total térségen kívül térség régió megye település 
ÉV2 2005 Count 11 13 20 44 0 88

% within ÉV2 12,5% 14,8% 22,7% 50,0% ,0% 100,0%
% within holvetfel 45,8% 46,4% 30,3% 50,0% ,0% 33,0%
% of Total 4,1% 4,9% 7,5% 16,5% ,0% 33,0%

2006 Count 5 1 9 7 14 36
% within ÉV2 13,9% 2,8% 25,0% 19,4% 38,9% 100,0%
% within holvetfel 20,8% 3,6% 13,6% 8,0% 23,0% 13,5%
% of Total 1,9% ,4% 3,4% 2,6% 5,2% 13,5%

2007 Count 1 1 6 5 11 24
% within ÉV2 4,2% 4,2% 25,0% 20,8% 45,8% 100,0%
% within holvetfel 4,2% 3,6% 9,1% 5,7% 18,0% 9,0%
% of Total ,4% ,4% 2,2% 1,9% 4,1% 9,0%

2008 Count 1 2 7 7 5 22
% within ÉV2 4,5% 9,1% 31,8% 31,8% 22,7% 100,0%
% within holvetfel 4,2% 7,1% 10,6% 8,0% 8,2% 8,2%
% of Total ,4% ,7% 2,6% 2,6% 1,9% 8,2%

2009 Count 1 2 12 14 20 49
% within ÉV2 2,0% 4,1% 24,5% 28,6% 40,8% 100,0%
% within holvetfel 4,2% 7,1% 18,2% 15,9% 32,8% 18,4%
% of Total ,4% ,7% 4,5% 5,2% 7,5% 18,4%

2010 Count 5 9 12 11 11 48
% within ÉV2 10,4% 18,8% 25,0% 22,9% 22,9% 100,0%
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% within holvetfel 20,8% 32,1% 18,2% 12,5% 18,0% 18,0%
% of Total 1,9% 3,4% 4,5% 4,1% 4,1% 18,0%

Total Count 24 28 66 88 61 267
% within ÉV2 9,0% 10,5% 24,7% 33,0% 22,8% 100,0%
% within holvetfel 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 65,406a 20 ,000
Likelihood Ratio 83,943 20 ,000
Linear-by-Linear 
Association 

5,027 1 ,025

N of Valid Cases 267   
a. 8 cells (26,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,98. 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

63. ábra: Éves eltérések a felvettek számában az informatikai képzési területen 2006-

2010 között a Nyugat-magyarországi Egyetemen 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

40. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában a jogi- és igazgatási képzési területen 

2006-2010 között a Nyugat-magyarországi Egyetemen 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

 
holvetfel 

Total térségen kívül térség régió megye település 
ÉV2 2006 Count 64 12 22 10 7 115

% within ÉV2 55.7% 10.4% 19.1% 8.7% 6.1% 100.0%
% within holvetfel 47.4% 41.4% 35.5% 20.8% 15.2% 35.9%
% of Total 20.0% 3.8% 6.9% 3.1% 2.2% 35.9%

2007 Count 31 7 13 14 14 79
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% within ÉV2 39.2% 8.9% 16.5% 17.7% 17.7% 100.0%
% within holvetfel 23.0% 24.1% 21.0% 29.2% 30.4% 24.7%
% of Total 9.7% 2.2% 4.1% 4.4% 4.4% 24.7%

2008 Count 25 7 18 15 16 81
% within ÉV2 30.9% 8.6% 22.2% 18.5% 19.8% 100.0%
% within holvetfel 18.5% 24.1% 29.0% 31.3% 34.8% 25.3%
% of Total 7.8% 2.2% 5.6% 4.7% 5.0% 25.3%

2010 Count 15 3 9 9 9 45
% within ÉV2 33.3% 6.7% 20.0% 20.0% 20.0% 100.0%
% within holvetfel 11.1% 10.3% 14.5% 18.8% 19.6% 14.1%
% of Total 4.7% .9% 2.8% 2.8% 2.8% 14.1%

Total Count 135 29 62 48 46 320
% within ÉV2 42.2% 9.1% 19.4% 15.0% 14.4% 100.0%
% within holvetfel 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 42.2% 9.1% 19.4% 15.0% 14.4% 100.0%

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 23.232a 12 .026
Likelihood Ratio 24.744 12 .016
Linear-by-Linear Association 14.824 1 .000
N of Valid Cases 320   
a. 1 cells (5.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.08. 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

64. ábra: eltérések a felvettek számában a jogi- és igazgatási képzési területen 2006-2010 

között a Nyugat-magyarországi Egyetemen 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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41. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában a műszaki képzési területen 2006-2010 

között a Nyugat-magyarországi Egyetemen 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

 
holvetfel 

Total térségen kívül térség régió megye település 
ÉV2 2006 Count 95 26 39 44 42 246

% within ÉV2 38.6% 10.6% 15.9% 17.9% 17.1% 100.0%
% within holvetfel 18.9% 15.9% 15.7% 16.1% 23.6% 18.0%
% of Total 6.9% 1.9% 2.9% 3.2% 3.1% 18.0%

2007 Count 109 36 32 65 31 273
% within ÉV2 39.9% 13.2% 11.7% 23.8% 11.4% 100.0%
% within holvetfel 21.7% 22.0% 12.9% 23.8% 17.4% 20.0%
% of Total 8.0% 2.6% 2.3% 4.8% 2.3% 20.0%

2008 Count 82 21 54 56 33 246
% within ÉV2 33.3% 8.5% 22.0% 22.8% 13.4% 100.0%
% within holvetfel 16.3% 12.8% 21.7% 20.5% 18.5% 18.0%
% of Total 6.0% 1.5% 4.0% 4.1% 2.4% 18.0%

2009 Count 107 43 54 49 34 287
% within ÉV2 37.3% 15.0% 18.8% 17.1% 11.8% 100.0%
% within holvetfel 21.3% 26.2% 21.7% 17.9% 19.1% 21.0%
% of Total 7.8% 3.1% 4.0% 3.6% 2.5% 21.0%

2010 Count 110 38 70 59 38 315
% within ÉV2 34.9% 12.1% 22.2% 18.7% 12.1% 100.0%
% within holvetfel 21.9% 23.2% 28.1% 21.6% 21.3% 23.0%
% of Total 8.0% 2.8% 5.1% 4.3% 2.8% 23.0%

Total Count 503 164 249 273 178 1367
% within ÉV2 36.8% 12.0% 18.2% 20.0% 13.0% 100.0%
% within holvetfel 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 36.8% 12.0% 18.2% 20.0% 13.0% 100.0%

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 28.390a 16 .028
Likelihood Ratio 28.871 16 .025
Linear-by-Linear Association .087 1 .768
N of Valid Cases 1367   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 29.51. 
 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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65. ábra: Éves eltérések a felvettek számában a műszaki képzési területen 2006-2010 

között a Nyugat-magyarországi Egyetemen 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

42. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában a társadalomtudományi képzési 

területen 2006-2010 között a Nyugat-magyarországi Egyetemen 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

  
holvetfel 

Total 
térségen kívül térség régió megye település

ÉV2 

2006 

Count 251 202 134 117 95 799

% within ÉV2 31.4% 25.3% 16.8% 14.6% 11.9% 100.0%

% within 
holvetfel 

41.3% 37.5% 27.2% 24.6% 26.2% 32.3%

% of Total 10.1% 8.2% 5.4% 4.7% 3.8% 32.3%

2007 

Count 124 98 101 102 82 507

% within ÉV2 24.5% 19.3% 19.9% 20.1% 16.2% 100.0%

% within 
holvetfel 

20.4% 18.2% 20.5% 21.5% 22.6% 20.5%

% of Total 5.0% 4.0% 4.1% 4.1% 3.3% 20.5%

2008 

Count 78 85 73 85 63 384

% within ÉV2 20.3% 22.1% 19.0% 22.1% 16.4% 100.0%

% within 
holvetfel 

12.8% 15.8% 14.8% 17.9% 17.4% 15.5%

% of Total 3.1% 3.4% 2.9% 3.4% 2.5% 15.5%

2009 

Count 103 89 90 93 58 433

% within ÉV2 23.8% 20.6% 20.8% 21.5% 13.4% 100.0%

% within 
holvetfel 

16.9% 16.5% 18.3% 19.6% 16.0% 17.5%
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% of Total 4.2% 3.6% 3.6% 3.8% 2.3% 17.5%

2010 

Count 52 64 95 78 65 354

% within ÉV2 14.7% 18.1% 26.8% 22.0% 18.4% 100.0%

% within 
holvetfel 

8.6% 11.9% 19.3% 16.4% 17.9% 14.3%

% of Total 2.1% 2.6% 3.8% 3.1% 2.6% 14.3%

Total 

Count 608 538 493 475 363 2477

% within ÉV2 24.5% 21.7% 19.9% 19.2% 14.7% 100.0%

% within 
holvetfel 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

% of Total 24.5% 21.7% 19.9% 19.2% 14.7% 100.0%

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 76.359a 16 0

Likelihood Ratio 77,545 16 0

Linear-by-Linear 
Association 

42,696 1 0

N of Valid Cases 2477     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is 51.88. 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

66. ábra: Éves eltérések a felvettek számában a társadalomtudományi képzési területen 

2006-2010 között a Nyugat-magyarországi Egyetemen 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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43. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában a természettudományi képzési területen 

2006-2010 között a Nyugat-magyarországi Egyetemen 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

 
holvetfel 

Total térségen kívül térség régió megye település 
ÉV2 2006 Count 45 58 65 42 20 230

% within ÉV2 19.6% 25.2% 28.3% 18.3% 8.7% 100.0%
% within holvetfel 20.5% 24.0% 26.3% 21.6% 20.4% 23.0%
% of Total 4.5% 5.8% 6.5% 4.2% 2.0% 23.0%

2007 Count 50 54 54 35 19 212
% within ÉV2 23.6% 25.5% 25.5% 16.5% 9.0% 100.0%
% within holvetfel 22.7% 22.3% 21.9% 18.0% 19.4% 21.2%
% of Total 5.0% 5.4% 5.4% 3.5% 1.9% 21.2%

2008 Count 19 21 33 18 14 105
% within ÉV2 18.1% 20.0% 31.4% 17.1% 13.3% 100.0%
% within holvetfel 8.6% 8.7% 13.4% 9.3% 14.3% 10.5%
% of Total 1.9% 2.1% 3.3% 1.8% 1.4% 10.5%

2009 Count 56 51 47 34 17 205
% within ÉV2 27.3% 24.9% 22.9% 16.6% 8.3% 100.0%
% within holvetfel 25.5% 21.1% 19.0% 17.5% 17.3% 20.5%
% of Total 5.6% 5.1% 4.7% 3.4% 1.7% 20.5%

2010 Count 50 58 48 65 28 249
% within ÉV2 20.1% 23.3% 19.3% 26.1% 11.2% 100.0%
% within holvetfel 22.7% 24.0% 19.4% 33.5% 28.6% 24.9%
% of Total 5.0% 5.8% 4.8% 6.5% 2.8% 24.9%

Total Count 220 242 247 194 98 1001
% within ÉV2 22.0% 24.2% 24.7% 19.4% 9.8% 100.0%
% within holvetfel 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 22.0% 24.2% 24.7% 19.4% 9.8% 100.0%

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 22.904a 16 .116
Likelihood Ratio 22.278 16 .134
Linear-by-Linear Association .743 1 .389
N of Valid Cases 1001   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 10.28. 
 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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67. ábra: Éves eltérések a felvettek számában a természettudományi képzési területen 

2006-2010 között a Nyugat-magyarországi Egyetemen 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

 

4.3 Intézményi adatok képzési területenként – Pannon Egyetem 

44. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában 2006-2010 között a Pannon Egyetemen 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

 
holvetfel 

Total térségen kívül térség régió megye település 
ÉV2 2006 Count 980 723 547 720 257 3227

% within ÉV2 30.4% 22.4% 17.0% 22.3% 8.0% 100.0%
% within holvetfel 21.7% 23.9% 20.4% 17.2% 13.1% 19.7%
% of Total 6.0% 4.4% 3.3% 4.4% 1.6% 19.7%

2007 Count 801 506 461 749 339 2856
% within ÉV2 28.0% 17.7% 16.1% 26.2% 11.9% 100.0%
% within holvetfel 17.7% 16.7% 17.2% 17.9% 17.3% 17.4%
% of Total 4.9% 3.1% 2.8% 4.6% 2.1% 17.4%

2008 Count 881 532 498 805 417 3133
% within ÉV2 28.1% 17.0% 15.9% 25.7% 13.3% 100.0%
% within holvetfel 19.5% 17.6% 18.6% 19.2% 21.2% 19.1%
% of Total 5.4% 3.2% 3.0% 4.9% 2.5% 19.1%

2009 Count 924 597 553 931 445 3450
% within ÉV2 26.8% 17.3% 16.0% 27.0% 12.9% 100.0%
% within holvetfel 20.5% 19.8% 20.6% 22.2% 22.7% 21.1%
% of Total 5.6% 3.6% 3.4% 5.7% 2.7% 21.1%

2010 Count 930 664 622 984 506 3706
% within ÉV2 25.1% 17.9% 16.8% 26.6% 13.7% 100.0%
% within holvetfel 20.6% 22.0% 23.2% 23.5% 25.8% 22.6%
% of Total 5.7% 4.1% 3.8% 6.0% 3.1% 22.6%

Total Count 4516 3022 2681 4189 1964 16372
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% within ÉV2 27.6% 18.5% 16.4% 25.6% 12.0% 100.0%
% within holvetfel 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 27.6% 18.5% 16.4% 25.6% 12.0% 100.0%

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 132.522a 16 .000
Likelihood Ratio 136.822 16 .000
Linear-by-Linear Association 77.490 1 .000
N of Valid Cases 16372   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 342.61. 
 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

68. ábra: Éves eltérések a felvettek számában 2006-2010 között a Pannon Egyetemen 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

45. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában a gazdaságtudományok képzési 

területen 2006-2010 között a Pannon Egyetemen 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

 
holvetfel 

Total térségen kívül térség régió megye település 
ÉV2 2006 Count 276 214 188 233 98 1009

% within ÉV2 27.4% 21.2% 18.6% 23.1% 9.7% 100.0%
% within holvetfel 19.5% 25.4% 18.3% 17.1% 13.9% 18.8%
% of Total 5.2% 4.0% 3.5% 4.3% 1.8% 18.8%

2007 Count 252 166 184 259 121 982
% within ÉV2 25.7% 16.9% 18.7% 26.4% 12.3% 100.0%
% within holvetfel 17.8% 19.7% 17.9% 19.0% 17.1% 18.3%
% of Total 4.7% 3.1% 3.4% 4.8% 2.3% 18.3%

2008 Count 316 175 224 291 159 1165
% within ÉV2 27.1% 15.0% 19.2% 25.0% 13.6% 100.0%
% within holvetfel 22.3% 20.7% 21.7% 21.4% 22.5% 21.7%
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% of Total 5.9% 3.3% 4.2% 5.4% 3.0% 21.7%
2009 Count 303 150 209 288 148 1098

% within ÉV2 27.6% 13.7% 19.0% 26.2% 13.5% 100.0%
% within holvetfel 21.4% 17.8% 20.3% 21.2% 20.9% 20.5%
% of Total 5.7% 2.8% 3.9% 5.4% 2.8% 20.5%

2010 Count 270 139 225 289 181 1104
% within ÉV2 24.5% 12.6% 20.4% 26.2% 16.4% 100.0%
% within holvetfel 19.1% 16.5% 21.8% 21.3% 25.6% 20.6%
% of Total 5.0% 2.6% 4.2% 5.4% 3.4% 20.6%

Total Count 1417 844 1030 1360 707 5358
% within ÉV2 26.4% 15.8% 19.2% 25.4% 13.2% 100.0%
% within holvetfel 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 26.4% 15.8% 19.2% 25.4% 13.2% 100.0%

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 56.172a 16 .000
Likelihood Ratio 55.351 16 .000
Linear-by-Linear Association 21.466 1 .000
N of Valid Cases 5358   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 129.58. 
 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

69. ábra: Éves eltérések a felvettek számában a gazdaságtudományok képzési területen 

2006-2010 között a Pannon Egyetemen 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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46. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában az informatikai képzési területen 2005-

2010 között a Pannon Egyetemen 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

 
holvetfel 

Total térségen kívül térség régió megye település 
ÉV2 2005 Count 233 161 83 153 0 630

% within ÉV2 37,0% 25,6% 13,2% 24,3% ,0% 100,0%
% within holvetfel 27,9% 33,8% 24,1% 29,4% ,0% 26,6%
% of Total 9,8% 6,8% 3,5% 6,5% ,0% 26,6%

2006 Count 239 116 69 77 28 529
% within ÉV2 45,2% 21,9% 13,0% 14,6% 5,3% 100,0%
% within holvetfel 28,6% 24,3% 20,0% 14,8% 14,8% 22,3%
% of Total 10,1% 4,9% 2,9% 3,3% 1,2% 22,3%

2007 Count 139 68 55 80 42 384
% within ÉV2 36,2% 17,7% 14,3% 20,8% 10,9% 100,0%
% within holvetfel 16,6% 14,3% 15,9% 15,4% 22,2% 16,2%
% of Total 5,9% 2,9% 2,3% 3,4% 1,8% 16,2%

2008 Count 86 43 45 62 34 270
% within ÉV2 31,9% 15,9% 16,7% 23,0% 12,6% 100,0%
% within holvetfel 10,3% 9,0% 13,0% 11,9% 18,0% 11,4%
% of Total 3,6% 1,8% 1,9% 2,6% 1,4% 11,4%

2009 Count 67 37 49 73 45 271
% within ÉV2 24,7% 13,7% 18,1% 26,9% 16,6% 100,0%
% within holvetfel 8,0% 7,8% 14,2% 14,0% 23,8% 11,4%
% of Total 2,8% 1,6% 2,1% 3,1% 1,9% 11,4%

2010 Count 72 52 44 75 40 283
% within ÉV2 25,4% 18,4% 15,5% 26,5% 14,1% 100,0%
% within holvetfel 8,6% 10,9% 12,8% 14,4% 21,2% 12,0%
% of Total 3,0% 2,2% 1,9% 3,2% 1,7% 12,0%

Total Count 836 477 345 520 189 2367
% within ÉV2 35,3% 20,2% 14,6% 22,0% 8,0% 100,0%
% within holvetfel 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 35,3% 20,2% 14,6% 22,0% 8,0% 100,0%

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 183,009a 20 ,000
Likelihood Ratio 226,057 20 ,000
Linear-by-Linear 
Association 

95,911 1 ,000

N of Valid Cases 2367   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 21,56. 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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70. ábra: Éves eltérések a felvettek számában az informatikai képzési területen 2005-

2010 között a Pannon Egyetemen 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

47. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában a műszaki képzési területen 2006-2010 

között a Pannon Egyetemen 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

 
holvetfel 

Total térségen kívül térség régió megye település 
ÉV2 2006 Count 111 61 71 113 49 405

% within ÉV2 27.4% 15.1% 17.5% 27.9% 12.1% 100.0%
% within holvetfel 18.2% 15.8% 19.3% 18.7% 20.1% 18.3%
% of Total 5.0% 2.8% 3.2% 5.1% 2.2% 18.3%

2007 Count 117 75 71 115 39 417
% within ÉV2 28.1% 18.0% 17.0% 27.6% 9.4% 100.0%
% within holvetfel 19.2% 19.4% 19.3% 19.0% 16.0% 18.9%
% of Total 5.3% 3.4% 3.2% 5.2% 1.8% 18.9%

2008 Count 134 76 68 110 45 433
% within ÉV2 30.9% 17.6% 15.7% 25.4% 10.4% 100.0%
% within holvetfel 22.0% 19.7% 18.5% 18.2% 18.4% 19.6%
% of Total 6.1% 3.4% 3.1% 5.0% 2.0% 19.6%

2009 Count 107 81 80 133 48 449
% within ÉV2 23.8% 18.0% 17.8% 29.6% 10.7% 100.0%
% within holvetfel 17.6% 21.0% 21.7% 22.0% 19.7% 20.3%
% of Total 4.8% 3.7% 3.6% 6.0% 2.2% 20.3%

2010 Count 140 93 78 134 63 508
% within ÉV2 27.6% 18.3% 15.4% 26.4% 12.4% 100.0%
% within holvetfel 23.0% 24.1% 21.2% 22.1% 25.8% 23.0%
% of Total 6.3% 4.2% 3.5% 6.1% 2.8% 23.0%

Total Count 609 386 368 605 244 2212
% within ÉV2 27.5% 17.5% 16.6% 27.4% 11.0% 100.0%
% within holvetfel 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 27.5% 17.5% 16.6% 27.4% 11.0% 100.0%

Chi-Square Tests 
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 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 11.379a 16 .786
Likelihood Ratio 11.489 16 .778
Linear-by-Linear Association .061 1 .805
N of Valid Cases 2212   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 44.67. 
 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

71. ábra: Éves eltérések a felvettek számában a műszaki képzési területen 2006-2010 

között a Pannon Egyetemen 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

48. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában a társadalomtudományi képzési 

területen 2006-2010 között a Pannon Egyetemen 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

 
holvetfel 

Total térségen kívül térség régió megye település 
ÉV2 2006 Count 46 18 15 20 10 109

% within ÉV2 42.2% 16.5% 13.8% 18.3% 9.2% 100.0%
% within holvetfel 24.0% 15.9% 16.1% 14.3% 10.1% 17.1%
% of Total 7.2% 2.8% 2.4% 3.1% 1.6% 17.1%

2007 Count 23 10 16 16 9 74
% within ÉV2 31.1% 13.5% 21.6% 21.6% 12.2% 100.0%
% within holvetfel 12.0% 8.8% 17.2% 11.4% 9.1% 11.6%
% of Total 3.6% 1.6% 2.5% 2.5% 1.4% 11.6%

2008 Count 47 21 13 28 21 130
% within ÉV2 36.2% 16.2% 10.0% 21.5% 16.2% 100.0%
% within holvetfel 24.5% 18.6% 14.0% 20.0% 21.2% 20.4%
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% of Total 7.4% 3.3% 2.0% 4.4% 3.3% 20.4%
2009 Count 38 19 23 39 25 144

% within ÉV2 26.4% 13.2% 16.0% 27.1% 17.4% 100.0%
% within holvetfel 19.8% 16.8% 24.7% 27.9% 25.3% 22.6%
% of Total 6.0% 3.0% 3.6% 6.1% 3.9% 22.6%

2010 Count 38 45 26 37 34 180
% within ÉV2 21.1% 25.0% 14.4% 20.6% 18.9% 100.0%
% within holvetfel 19.8% 39.8% 28.0% 26.4% 34.3% 28.3%
% of Total 6.0% 7.1% 4.1% 5.8% 5.3% 28.3%

Total Count 192 113 93 140 99 637
% within ÉV2 30.1% 17.7% 14.6% 22.0% 15.5% 100.0%
% within holvetfel 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 30.1% 17.7% 14.6% 22.0% 15.5% 100.0%

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 32.621a 16 .008
Likelihood Ratio 32.449 16 .009
Linear-by-Linear Association 11.088 1 .001
N of Valid Cases 637   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 10.80. 
 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

72. ábra: Éves eltérések a felvettek számában a társadalomtudományi képzési területen 

2006-2010 között a Pannon Egyetemen 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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49. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában a természettudományi képzési területen 

2006-2010 között a Pannon Egyetemen 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

 
holvetfel 

Total térségen kívül térség régió megye település 
ÉV2 2006 Count 12 13 10 18 2 55

% within ÉV2 21.8% 23.6% 18.2% 32.7% 3.6% 100.0%
% within holvetfel 16.7% 26.0% 20.0% 21.4% 10.0% 19.9%
% of Total 4.3% 4.7% 3.6% 6.5% .7% 19.9%

2007 Count 18 5 14 18 5 60
% within ÉV2 30.0% 8.3% 23.3% 30.0% 8.3% 100.0%
% within holvetfel 25.0% 10.0% 28.0% 21.4% 25.0% 21.7%
% of Total 6.5% 1.8% 5.1% 6.5% 1.8% 21.7%

2008 Count 10 4 5 7 1 27
% within ÉV2 37.0% 14.8% 18.5% 25.9% 3.7% 100.0%
% within holvetfel 13.9% 8.0% 10.0% 8.3% 5.0% 9.8%
% of Total 3.6% 1.4% 1.8% 2.5% .4% 9.8%

2009 Count 7 14 7 16 6 50
% within ÉV2 14.0% 28.0% 14.0% 32.0% 12.0% 100.0%
% within holvetfel 9.7% 28.0% 14.0% 19.0% 30.0% 18.1%
% of Total 2.5% 5.1% 2.5% 5.8% 2.2% 18.1%

2010 Count 25 14 14 25 6 84
% within ÉV2 29.8% 16.7% 16.7% 29.8% 7.1% 100.0%
% within holvetfel 34.7% 28.0% 28.0% 29.8% 30.0% 30.4%
% of Total 9.1% 5.1% 5.1% 9.1% 2.2% 30.4%

Total Count 72 50 50 84 20 276
% within ÉV2 26.1% 18.1% 18.1% 30.4% 7.2% 100.0%
% within holvetfel 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 26.1% 18.1% 18.1% 30.4% 7.2% 100.0%

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 17.179a 16 .374
Likelihood Ratio 17.979 16 .325
Linear-by-Linear Association .001 1 .972
N of Valid Cases 276   
a. 6 cells (24.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1.96. 
 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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73. ábra: Éves eltérések a felvettek számában a természettudományi képzési területen 

2006-2010 között a Pannon Egyetemen 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

 

4.4 Intézményi adatok képzési területenként – Széchenyi István Egyetem 

50. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában 2006-2010 között a Széchenyi István 

Egyetemen 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

 
holvetfel 

Total térségen kívül térség régió megye település 
ÉV2 2006 Count 1103 1100 501 687 566 3957

% within ÉV2 27.9% 27.8% 12.7% 17.4% 14.3% 100.0%
% within holvetfel 26.7% 22.9% 21.9% 20.4% 20.9% 22.9%
% of Total 6.4% 6.4% 2.9% 4.0% 3.3% 22.9%

2007 Count 704 837 418 618 564 3141
% within ÉV2 22.4% 26.6% 13.3% 19.7% 18.0% 100.0%
% within holvetfel 17.1% 17.4% 18.3% 18.4% 20.9% 18.2%
% of Total 4.1% 4.8% 2.4% 3.6% 3.3% 18.2%

2008 Count 701 912 377 593 421 3004
% within ÉV2 23.3% 30.4% 12.5% 19.7% 14.0% 100.0%
% within holvetfel 17.0% 19.0% 16.5% 17.6% 15.6% 17.4%
% of Total 4.1% 5.3% 2.2% 3.4% 2.4% 17.4%

2009 Count 741 928 471 671 491 3302
% within ÉV2 22.4% 28.1% 14.3% 20.3% 14.9% 100.0%
% within holvetfel 18.0% 19.3% 20.6% 19.9% 18.2% 19.1%
% of Total 4.3% 5.4% 2.7% 3.9% 2.8% 19.1%

2010 Count 876 1028 522 796 661 3883
% within ÉV2 22.6% 26.5% 13.4% 20.5% 17.0% 100.0%
% within holvetfel 21.2% 21.4% 22.8% 23.7% 24.5% 22.5%
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% of Total 5.1% 5.9% 3.0% 4.6% 3.8% 22.5%
Total Count 4125 4805 2289 3365 2703 17287

% within ÉV2 23.9% 27.8% 13.2% 19.5% 15.6% 100.0%
% within holvetfel 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 23.9% 27.8% 13.2% 19.5% 15.6% 100.0%

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 90.273a 16 .000
Likelihood Ratio 88.872 16 .000
Linear-by-Linear Association 25.861 1 .000
N of Valid Cases 17287   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 397.76. 
 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

74. ábra: Éves eltérések a felvettek számában 2006-2010 között a Széchenyi István 

Egyetemen 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

51. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában a gazdaságtudományok képzési 

területen 2006-2010 között a Széchenyi István Egyetemen 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

 
holvetfel 

Total térségen kívül térség régió megye település 
ÉV2 2006 Count 213 204 92 152 154 815

% within ÉV2 26.1% 25.0% 11.3% 18.7% 18.9% 100.0%
% within holvetfel 35.0% 27.7% 29.4% 23.4% 21.9% 27.1%
% of Total 7.1% 6.8% 3.1% 5.0% 5.1% 27.1%

2007 Count 89 143 55 128 158 573
% within ÉV2 15.5% 25.0% 9.6% 22.3% 27.6% 100.0%
% within holvetfel 14.6% 19.4% 17.6% 19.7% 22.4% 19.0%
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% of Total 3.0% 4.7% 1.8% 4.3% 5.2% 19.0%
2008 Count 90 125 44 122 121 502

% within ÉV2 17.9% 24.9% 8.8% 24.3% 24.1% 100.0%
% within holvetfel 14.8% 17.0% 14.1% 18.8% 17.2% 16.7%
% of Total 3.0% 4.2% 1.5% 4.1% 4.0% 16.7%

2009 Count 84 123 44 112 114 477
% within ÉV2 17.6% 25.8% 9.2% 23.5% 23.9% 100.0%
% within holvetfel 13.8% 16.7% 14.1% 17.3% 16.2% 15.8%
% of Total 2.8% 4.1% 1.5% 3.7% 3.8% 15.8%

2010 Count 132 142 78 135 157 644
% within ÉV2 20.5% 22.0% 12.1% 21.0% 24.4% 100.0%
% within holvetfel 21.7% 19.3% 24.9% 20.8% 22.3% 21.4%
% of Total 4.4% 4.7% 2.6% 4.5% 5.2% 21.4%

Total Count 608 737 313 649 704 3011
% within ÉV2 20.2% 24.5% 10.4% 21.6% 23.4% 100.0%
% within holvetfel 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 20.2% 24.5% 10.4% 21.6% 23.4% 100.0%

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 47.885a 16 .000
Likelihood Ratio 47.680 16 .000
Linear-by-Linear Association 8.969 1 .003
N of Valid Cases 3011   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 49.59. 
 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

75. ábra: Éves eltérések a felvettek számában a gazdaságtudományok képzési területen 

2006-2010 között a Széchenyi István Egyetemen 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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52. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában az informatikai képzési területen 2005-

2010 között a Széchenyi István Egyetemen 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

 
holvetfel 

Total térségen kívül térség régió megye település 
ÉV2 2005 Count 118 131 62 122 0 433

% within ÉV2 27,3% 30,3% 14,3% 28,2% ,0% 100,0%
% within holvetfel 27,6% 19,7% 17,2% 25,3% ,0% 19,9%
% of Total 5,4% 6,0% 2,8% 5,6% ,0% 19,9%

2006 Count 74 129 49 77 45 374
% within ÉV2 19,8% 34,5% 13,1% 20,6% 12,0% 100,0%
% within holvetfel 17,3% 19,4% 13,6% 15,9% 18,3% 17,1%
% of Total 3,4% 5,9% 2,2% 3,5% 2,1% 17,1%

2007 Count 60 102 63 71 55 351
% within ÉV2 17,1% 29,1% 17,9% 20,2% 15,7% 100,0%
% within holvetfel 14,1% 15,4% 17,5% 14,7% 22,4% 16,1%
% of Total 2,8% 4,7% 2,9% 3,3% 2,5% 16,1%

2008 Count 54 97 55 46 50 302
% within ÉV2 17,9% 32,1% 18,2% 15,2% 16,6% 100,0%
% within holvetfel 12,6% 14,6% 15,2% 9,5% 20,3% 13,8%
% of Total 2,5% 4,4% 2,5% 2,1% 2,3% 13,8%

2009 Count 47 92 68 81 45 333
% within ÉV2 14,1% 27,6% 20,4% 24,3% 13,5% 100,0%
% within holvetfel 11,0% 13,9% 18,8% 16,8% 18,3% 15,3%
% of Total 2,2% 4,2% 3,1% 3,7% 2,1% 15,3%

2010 Count 74 113 64 86 51 388
% within ÉV2 19,1% 29,1% 16,5% 22,2% 13,1% 100,0%
% within holvetfel 17,3% 17,0% 17,7% 17,8% 20,7% 17,8%
% of Total 3,4% 5,2% 2,9% 3,9% 2,3% 17,8%

Total Count 427 664 361 483 246 2181
% within ÉV2 19,6% 30,4% 16,6% 22,1% 11,3% 100,0%
% within holvetfel 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% of Total 19,6% 30,4% 16,6% 22,1% 11,3% 100,0%

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 111,726a 20 ,000
Likelihood Ratio 158,219 20 ,000
Linear-by-Linear 
Association 

22,651 1 ,000

N of Valid Cases 2181   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 34,06. 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 
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76. ábra: Éves eltérések a felvettek számában az informatikai képzési területen 2005-

2010 között a Széchenyi István Egyetemen 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

53. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában a jog- és igazgatási képzési területen 

2006-2010 között a Széchenyi István Egyetemen 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

 
holvetfel 

Total térségen kívül térség régió megye település 
ÉV2 2006 Count 145 138 65 76 71 495

% within ÉV2 29.3% 27.9% 13.1% 15.4% 14.3% 100.0%
% within holvetfel 38.8% 27.6% 29.1% 21.6% 21.8% 27.9%
% of Total 8.2% 7.8% 3.7% 4.3% 4.0% 27.9%

2007 Count 50 69 30 61 61 271
% within ÉV2 18.5% 25.5% 11.1% 22.5% 22.5% 100.0%
% within holvetfel 13.4% 13.8% 13.5% 17.3% 18.7% 15.3%
% of Total 2.8% 3.9% 1.7% 3.4% 3.4% 15.3%

2008 Count 48 98 30 79 51 306
% within ÉV2 15.7% 32.0% 9.8% 25.8% 16.7% 100.0%
% within holvetfel 12.8% 19.6% 13.5% 22.4% 15.6% 17.2%
% of Total 2.7% 5.5% 1.7% 4.5% 2.9% 17.2%

2009 Count 67 112 48 72 67 366
% within ÉV2 18.3% 30.6% 13.1% 19.7% 18.3% 100.0%
% within holvetfel 17.9% 22.4% 21.5% 20.5% 20.6% 20.6%
% of Total 3.8% 6.3% 2.7% 4.1% 3.8% 20.6%

2010 Count 64 83 50 64 76 337
% within ÉV2 19.0% 24.6% 14.8% 19.0% 22.6% 100.0%
% within holvetfel 17.1% 16.6% 22.4% 18.2% 23.3% 19.0%
% of Total 3.6% 4.7% 2.8% 3.6% 4.3% 19.0%

Total Count 374 500 223 352 326 1775
% within ÉV2 21.1% 28.2% 12.6% 19.8% 18.4% 100.0%
% within holvetfel 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 21.1% 28.2% 12.6% 19.8% 18.4% 100.0%

 Chi-Square Tests 
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 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 53.766a 16 .000
Likelihood Ratio 52.544 16 .000
Linear-by-Linear Association 14.873 1 .000
N of Valid Cases 1775   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 34.05. 
 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

77. ábra: Éves eltérések a felvettek számában a jog- és igazgatási képzési területen 2006-

2010 között a Széchenyi István Egyetemen 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

54. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában a műszaki képzési területen 2006-2010 

között a Széchenyi István Egyetemen 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

 
holvetfel 

Total térségen kívül térség régió megye település 
ÉV2 2006 Count 541 495 246 280 218 1780

% within ÉV2 30.4% 27.8% 13.8% 15.7% 12.2% 100.0%
% within holvetfel 24.1% 21.9% 20.3% 19.3% 22.7% 21.9%
% of Total 6.7% 6.1% 3.0% 3.4% 2.7% 21.9%

2007 Count 405 408 233 287 220 1553
% within ÉV2 26.1% 26.3% 15.0% 18.5% 14.2% 100.0%
% within holvetfel 18.1% 18.1% 19.2% 19.8% 22.9% 19.1%
% of Total 5.0% 5.0% 2.9% 3.5% 2.7% 19.1%

2008 Count 397 452 211 272 140 1472
% within ÉV2 27.0% 30.7% 14.3% 18.5% 9.5% 100.0%
% within holvetfel 17.7% 20.0% 17.4% 18.8% 14.6% 18.1%
% of Total 4.9% 5.6% 2.6% 3.4% 1.7% 18.1%
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2009 Count 447 418 256 279 159 1559
% within ÉV2 28.7% 26.8% 16.4% 17.9% 10.2% 100.0%
% within holvetfel 19.9% 18.5% 21.1% 19.2% 16.6% 19.2%
% of Total 5.5% 5.1% 3.2% 3.4% 2.0% 19.2%

2010 Count 452 483 265 332 222 1754
% within ÉV2 25.8% 27.5% 15.1% 18.9% 12.7% 100.0%
% within holvetfel 20.2% 21.4% 21.9% 22.9% 23.1% 21.6%
% of Total 5.6% 5.9% 3.3% 4.1% 2.7% 21.6%

Total Count 2242 2256 1211 1450 959 8118
% within ÉV2 27.6% 27.8% 14.9% 17.9% 11.8% 100.0%
% within holvetfel 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 27.6% 27.8% 14.9% 17.9% 11.8% 100.0%

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 44.827a 16 .000
Likelihood Ratio 44.924 16 .000
Linear-by-Linear Association 2.056 1 .152
N of Valid Cases 8118   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 173.89. 
 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

78. ábra: Éves eltérések a felvettek számában a műszaki képzési területen 2006-2010 

között a Széchenyi István Egyetemen 

 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

55. táblázat: Éves eltérések a felvettek számában a társadalomtudományi képzési 

területen 2006-2010 között a Széchenyi István Egyetemen 

ÉV2 * holvetfel Crosstabulation 

 
holvetfel 

Total térségen kívül térség régió megye település 
ÉV2 2006 Count 36 34 22 35 40 167

% within ÉV2 21.6% 20.4% 13.2% 21.0% 24.0% 100.0%
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% within holvetfel 25.9% 23.1% 40.0% 31.8% 25.5% 27.5%
% of Total 5.9% 5.6% 3.6% 5.8% 6.6% 27.5%

2007 Count 30 35 8 19 34 126
% within ÉV2 23.8% 27.8% 6.3% 15.1% 27.0% 100.0%
% within holvetfel 21.6% 23.8% 14.5% 17.3% 21.7% 20.7%
% of Total 4.9% 5.8% 1.3% 3.1% 5.6% 20.7%

2008 Count 19 32 8 17 26 102
% within ÉV2 18.6% 31.4% 7.8% 16.7% 25.5% 100.0%
% within holvetfel 13.7% 21.8% 14.5% 15.5% 16.6% 16.8%
% of Total 3.1% 5.3% 1.3% 2.8% 4.3% 16.8%

2009 Count 26 20 9 23 24 102
% within ÉV2 25.5% 19.6% 8.8% 22.5% 23.5% 100.0%
% within holvetfel 18.7% 13.6% 16.4% 20.9% 15.3% 16.8%
% of Total 4.3% 3.3% 1.5% 3.8% 3.9% 16.8%

2010 Count 28 26 8 16 33 111
% within ÉV2 25.2% 23.4% 7.2% 14.4% 29.7% 100.0%
% within holvetfel 20.1% 17.7% 14.5% 14.5% 21.0% 18.3%
% of Total 4.6% 4.3% 1.3% 2.6% 5.4% 18.3%

Total Count 139 147 55 110 157 608
% within ÉV2 22.9% 24.2% 9.0% 18.1% 25.8% 100.0%
% within holvetfel 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 22.9% 24.2% 9.0% 18.1% 25.8% 100.0%

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 15.684a 16 .475
Likelihood Ratio 15.350 16 .499
Linear-by-Linear Association .041 1 .840
N of Valid Cases 608   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 9.23. 
 

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján 

79. ábra: Éves eltérések a felvettek számában a társadalomtudományi képzési területen 

2006-2010 között a Széchenyi István Egyetemen 

 


