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I. A DISSZERTÁCIÓ TÉMAVÁLASZTÁSA ÉS FELÉPÍTÉSE 
 

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.  
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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 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, 
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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 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. 

                                                 
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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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.  

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 



7 

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 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 
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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. 

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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II. 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. 
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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 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 
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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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III. A KUTATÁS 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 
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dolgoztam fel, illetve korábban külföldön eltöltött tanulmányutakon és nyári egyetemen 

szerzett tapasztalataim alakították gondolatmenetem. 

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 
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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 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 az 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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IV. A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE ÉS A TOVÁBBI KUTATÁSI IRÁNYOK 

a) A tézisek bizonyítása 

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 
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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 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. 
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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 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.  
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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 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 
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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 

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 
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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 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. 
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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 
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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 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 
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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), 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 
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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 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 
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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 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 
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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 
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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. 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 
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(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. 

b) A kutatási további lehetséges irányai 

A téma feldolgozása során több olyan területet érintettem, amelyek további lehetséges 

kutatási irányokat nyitnak meg előttem. Az első kérdés, amely felmerült bennem, hogy 

lehetséges-e olyan kategóriarendszer felállítása mind a munkaerőpiac, mind a felsőoktatás 

oldalán, amely a két rendszer egymáshoz való kompatibilitását eredményezi. Úgy vélem, 

hogy egy egységes kompetencia rendszer megalkotásával, és ennek mind a keresleti, mind 

a kínálati oldalon való alkalmazásával a munakerőpiacot egy új szemszögből figyelhetjük 

meg, ahol egyes régi értelemben vett képzettségekkel akár több, eddig egymástól távolinak 

hitt foglalkozás tölthető be. Vagyis a kompetenciák részletes feltérképezésével a munkaerő 

konvertálhatósága, a szélesebb értelemben vett foglalkoztathatóság mértéke kifejezhetővé 

válik. Nyilván egy ember kompetenciáinak csak egy része fejleszthető az iskolarendszerű 

oktatásban, egy másik része - amely szintén egyre inkább felértékelődik - nem, vagy csak 

kevésbé. Ebből adódik a másik fő kutatási irányvonal, amely mentén szeretnék elindulni, 

hogy a felsőoktatási intézmények mely kompetenciákat, és milyen módszerekkel képesek 

fejleszteni. Hogyan mérhetőek ezek, milyen szakmai és szervezeti változásokat követelnek 

ezen új módszerek a felsőoktatási intézményektől?  

Feltételezem, hogy ezen új irányok jelenthetnek a jövőben komoly versenyelőnyt az egyes 

intézményeknek mind térségi, mind országos szinten. Fontos jövőbeli kutatási témának 

tartom továbbá a felsőoktatási intézmények helyi, térségi munkaerőpiacra gyakorolt 

hatásainak vizsgálatát, mint a regionális beágyazottság egyik fontos tényezőjét. Terveim 

között szerepel egy ilyen leíró modell felállítása és megfelelő mérőszámok kifejlesztése. 
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