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I. A DISSZERTÁCIÓ TÉMAVÁLASZTÁSA ÉS FELÉPÍTÉSE 

A világ folytonos változásban van. A különböző korokban eltérő normák szerint éltek az 

emberek, a technika fejlődésével, a gyorsuló idővel az emberek tudása és ismeretei is 

folyamatos változást igényeltek/igényelnek. A tudás és az ismeretek minden korban kiemelt 

szerepet játszottak/játszanak az emberiség fejlődésében és mindennapjaiban. Az oktatás, 

valamint kiemelten a felsőoktatás kiemelt helyzetben van ma is, akkor, amikor Európa a 

stratégiáiban hangsúlyozza, hogy a tudás és az innováció lehet a versenyképesség hajtóereje.  

A világ felsőoktatása – köztük a magyar felsőoktatási rendszer is – óriási változáson ment át 

az elmúlt két évtizedben. (Barakonyi 2009b, Hrubos 2006) A hagyományosnak mondott 

funkciók jelentősen megváltoztak, a kínálati paletta átalakult – mást ígér mind a 

hallgatóknak, mind az oktatóknak –, különböző szerepet játszik az emberek, a szakmák, a 

hivatások, valamint a régiók életében. (Fábri 2005) A hazai regionális tudomány is egyre 

inkább a felsőoktatás felé fordul, továbbá egy új tényező, a verseny is megjelent az 

egyetemek életében. A kínálati oldalon új intézmények jelennek meg (magán, egyházi, 

nonprofit, külföldi), a keresleti oldalon pedig szakmák, szakmacsoportok jönnek létre, 

illetve tűnnek el a „reflektorfényből”. (Rechnitzer 2010) A tudást, valamint az innovációt 

multiplikáló intézmények, szereplők elkezdtek decentralizálódni, egyre inkább integrálódni 

a helyi, regionális gazdaságokba, melynek következtében ennek a folyamatnak a szerkezetei 

is az átalakulás szakaszába léptek. (Grosz-Rechnitzer 2005) 

A fentiek függvényében kijelenthető, hogy a gazdaság és a társadalom megváltozása, azaz a 

globalizáció jelensége kihatott a felsőoktatás szegmensére és annak átalakítását 

eredményezte. A verseny már a szabad tőkéért folyik, pontosabban ma már létkérdés, hogy 

melyik régió vagy térség tudja magához vonzani a szükséges tőkét a termékek és a 

csúcstechnológiák előállításához (Barakonyi 2009a), mely folyamatban jelentős szerep 

hárulhat a felsőoktatási intézményekre. 

Bár az Európai Unió nagy hangsúlyt fektet a tudásra, mégis számos vélemény szerint az 

európai intézmények egyre inkább lemaradnak amerikai társaiktól. Vagyis az amerikai 

felsőoktatási rendszer világelsősége széles körben elfogadott tény, de ennek számszerű 

bizonyítását még nem végezték el módszertani szempontból elfogadható módon (például 

faktoranalízissel). Ez talán azért is meglepő, mivel az elmúlt években a világon 

megszaporodtak az egyetemi rangsorok, és készítésükre egész „háziipari szektor” alakult ki. 

(Thursby 2000, Török 2006) A felsőoktatási intézmények nemzetközi rangsorolása több 
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évtizede divat, de tisztázott és széles körben elfogadott módszertani háttérrel nem 

találkozhatunk. Ez a jelenlegi, piacon lévő magyar rangsorokra is jellemző, hiszen 

módszertanilag alig vannak közös elemeik, konzekvenciáik és az egyes felsőoktatási 

intézmények pozíciói is jelentős mértékben eltérnek egymástól. A szerzők hivatkoznak 

ugyan külföldi módszertani forrásokra, de rendszerint nem törekednek a rangsorok 

színvonalas módszertani megalapozására. Nem tesznek utalást a külföldi felmérések 

módszertani sokszínűségére sem, így gyakran azt a benyomást keltik, hogy az általuk 

használt modell a többinél megbízhatóbb rangsor felállítását teszi lehetővé. (Török 2006) 

A hazai felsőoktatás egyik legfontosabb strukturális problémája a képzés és a munkaerőpiac 

kapcsolatának gyengesége és fogyatékossága, a két szféra közötti információáramlás nem 

elégséges mivolta. A munkaerő-piaci elvárások nem épülnek be az egyetemek, főiskolák 

által nyújtott képzések tartalmi, kimeneti elvárásaiba és követelményeibe, pedig szükség van 

a végzett hallgatók munkaerő-piaci pozícióját feltáró információs rendszerekre, objektív 

rangsoroló módszerekre, a munkaerő-piaci információk közvetítésére a hallgatók számára. 

Az eredményesség, a gazdaságosság, az átláthatóság és a nyomon-követhetőség 

pótolhatatlan elemei a felsőoktatási intézmények 21. századi működésének. Az egységessé 

váló Európai Felsőoktatási Térségben csak akkor lehetnek versenyképesek a magyar 

felsőoktatási intézmények, ha a legújabb IKT-alapú (Információs és Kommunikációs 

Technológia) szolgáltatásokat szükségszerűen alkalmazzák. A tervezett tevékenységek az 

intézmények irányítási és menedzsment rendszereinek hatékonyságát, flexibilitását 

eredményező – informatikai eszközökkel is támogatott – korszerűsítését teszik lehetővé, 

valamint segítik a modern, egységes szolgáltatások bevezetését célzó erőfeszítéseket. Olyan 

szervezeti, irányítási módszerek, nyilvántartási és folyamatkövetési rendszerek kifejlesztését 

segítik, amelyek lehetővé teszik a munkaerő-piaci előrejelzések rendszerezett megismerését, 

valamint támogatják az intézményeket és a hallgatókat a határozottan változó munkaerő-

piaci igények és követelmények megismerésében. (NFÜ 2009) A versenyszférában kialakult 

menedzsment irányítási rendszerek most kezdenek „átfolyni” a felsőoktatási intézményekbe 

Magyarországon, de a külső-belső bizonytalanságok következtében nehezen tervezhető, 

annak ellenére, hogy igen hasznos lenne. 

Az előzőekből következően a pályakezdők sikeres elhelyezkedése végzettségtől, földrajzi 

helytől függetlenül komoly kihívás, így a sikeres elhelyezkedésben felértékelődnek a 

gyakorlati tapasztalat, gyakorlatorientált képzések alkalmazásának előnyei, azaz 

felértékelődik az, hogy milyen körülmények között és a tanulmányok mely időpontjában 
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találkozik egymással munkavállaló és munkaadó (illetve annak képviselője), továbbá az 

egyes szereplők igényei. A sikeres oktatási rendszer egyik alapvető kritériuma a piacképes 

végzettség. Az egyik legfontosabb jelenség, hogy a munkaerő-piaci igények gyorsan 

változnak, alapvető szempont tehát, hogy a képzési, oktatás rendszer szereplői miként és 

mennyire gyorsan tudnak reagálni ezekre a gyorsan változó igényekre. Fontos, hogy ezen 

döntések meghozatalában magalapozott információk álljanak a rendelkezésükre. Mindezeket 

figyelembe véve a felsőoktatási intézmények célja az elért jó pozíciójuk megőrzése, illetve 

javítása, további feladat pedig a képzésben, továbbképzésben résztvevők céljainak 

eléréséhez való eredményes segítségnyújtás. Ehhez viszont szükséges egy olyan objektív 

visszajelzésre képes rendszer, mely mindenki által elfogadott eredményekkel szolgál, és 

egyaránt tartalmaz bemeneti és kimeneti mutatókat. Ez idáig nem született még olyan 

koncepció, amely teljesítette volna ezeket a kihívásokat. A DPR (Diplomás Pályakövető 

Rendszer) eredményei viszont arra engednek következtetni, hogy az eddig hiányos területen, 

a kimeneti oldalon kínál megfelelő minőségű mutatókat, melyekkel ki lehet alakítani egy 

komplex modellt. A diplomás pályakövető rendszer a diplomát szerzők munkaerő-piaci 

mozgásának, meghatározott életpályája-adatainak gyűjtését, rögzítését, feldolgozását és 

elemzését teszi lehetővé. A rendszer a leendő hallgatókat, felvételizőket és a munkaadókat 

tájékoztatni tudja az egyes intézmények és szakterületek, képzési területek végzettjeinek 

elhelyezkedési esélyeiről és képzési visszajelzéseiről. A pályakövetés kiterjedhet az alap-, a 

mester-, valamint a doktori képzéshez kötődő csoportokra. 

A felsőoktatási intézményekre való jelentkezést befolyásoló trendek azonosítása is történhet 

DPR hallgatói lekérdezésekkel. A DPR eredményeinek a döntéshozatali mechanizmusokba 

történő felhasználása révén az intézmény alakíthatja képzési portfolióját, versenyképességét 

és a munkaerő-piaci szereplők elégedettségét (mint a végzett hallgatók jövőbeli 

munkáltatói). Az elégedettség-felmérést minden felsőoktatási intézménynek rendszeres 

időközönként érdemes elvégeznie, mint ahogy azt már teszi is az intézmények nagy 

többsége, a minőségbiztosítás részeként. A stratégiaalkotás során ezeket a felméréseket a 

helyzetelemző és nyomonkövetési fázisában inputként fel lehet használni a stratégiai 

irányok és célok kijelöléséhez. A felmérés előnye, hogy egy olyan eszközt ad a felsőoktatási 

intézmények kezébe, mely két kulcsfontosságú célcsoport, a hallgatók és munkavállalók 

elégedettségét méri. Kiemelt előnye még ezen kívül, hogy a meglévő ügyfelek, vevők, azaz 

a hallgatók nézőpontja is bekerül a stratégiaalkotás folyamatába. A belső működésére, 

véleményre nyitott és figyelő szervezeti kultúra alakul ki, mellyel a tanuló szervezet 
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kialakítása felé léphet az intézmény. Ezen kívül a belső erőforrások, ötletek, innováció 

kiaknázásának az eszköze lehet, valamint a stratégia megalapozottságát, elfogadottságát 

növelheti. A felmérés korlátja, hogy a kérdőív esetleges helytelen összeállítása esetén 

félrevezető eredményre vezetheti az intézményt és a döntéshozókat. (OFI 2011) 

A jelenlegi felsőoktatási és piacorientált közegben a felsőoktatási intézményeknek is 

követniük kell a változásokat, melyeket fel kell tudniuk mérni és azokra mielőbb reagálni. A 

disszertációban a Széchenyi István Egyetemet vizsgáltam meg a diplomás pályakövetési 

kutatás keretein belül, áttekintettem azokat a felsőoktatási intézményekre jellemző 

versenyképességi tényezőket, output mutatókat, melyek az intézményi stratégia kialakítását, 

továbbá a minőségbiztosítás fejlesztését is szolgálhatják. Választásomat indokolja, hogy a 

vizsgált Egyetem Magyarországon az új évezredben elsőként alapított, egyik legnagyobb 

munkaerő-piaci hátérrel rendelkező és egyik legnagyobb ütemben fejlődő intézmény, amely 

a nyugat-dunántúlon példaértékű gazdálkodást folytatva, nyolc képzési területen 

tevékenykedve igyekszik megfelelni a kihívásoknak és helyt állni a hazai felsőoktatás egyre 

erősödő versenyében. 

Értekezésem három fejezetből áll. Az elméleti részben az európai felsőoktatás 

aktualitásaival, trendjeivel, modelljeivel, versenyképességi tényezőivel, valamint a 

rangsorok hatásainak, módszertanainak bemutatásával foglalkozom. Ennek keretében szót 

ejtek a rangsorok előnyeiről és hátrányairól, továbbá megvizsgálom a magyar felsőoktatási 

intézmények helyzetét és azok rangsorokban elfoglalt pozícióit. A második részben 

bemutatom a diplomás pályakövetést, annak nemzetközi és hazai összefüggéseit, és a 

Széchenyi István Egyetem DPR kutatásának keretén belül szemléltetem a hallgatói 

visszajelzéseket magában foglaló output mutatókat. Végül a harmadik fejezetben felállítok 

egy objektív versenyképességi modellt, amely reményeim szerint a jövőben használható lesz 

a felsőoktatási intézmények versenyképességének mérésére. 
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II. A KUTATÁS HIPOTÉZISEI 

H1. A felsőoktatási rangsorok egyre nagyobb szerepet töltenek be az intézmények 

életében, amelyekben az intézményi versenyképesség és az üzleti alapú szolgáltatások 

szempontjából kiemelt hangsúlyt kap a jelentkezők, a hallgatók és az öregdiákok 

véleménye. 

Az elmúlt évtizedekben sok tudományterülethez hasonlóan a felsőoktatásban is megjelentek 

a rangsorok, ranglisták, melyek alkalmasak összehasonlítani a hazai és a nemzetközi 

egyetemek teljesítményét. Az utóbbi időszakban a felsőoktatási rangsorok jelentősége 

világszerte megnövekedett. Ez a módszertanok folyamatos fejlesztését és az aktuális 

tendenciákhoz való igazítását jelentette, mely lehetővé tette a globális 

összehasonlíthatóságot, valamint a jelentkezők, az öregdiákok és a munkaerőpiac 

véleményének beépítését. A felhasználói elégedettség a versenyképesség vizsgálata 

szempontjából olyan kihagyhatatlan mutatókat tartalmaz, melyek a felsőoktatási 

intézményekbe jelentkezők választásáról, a kikerülő diplomások elhelyezkedéséről és 

oktatással kapcsolatos visszajelzéseiről szolgáltat adatokat. 

 

H2. A frissdiplomások pályaválasztási várakozásaik és a tényleges elhelyezkedés között 

(hely, időpont, szakterület, munkabér) kimutatható összefüggés van, így a várakozás és 

a megvalósulás között nincs jelentős különbség. 

A 21. század világa olyan tudást, készségeket vár el a diplomásoktól a boldogulásuk 

érdekében, melynek központjában a tudatos szakmaválasztás, kompetencia-fejlesztés és az 

egész életen át tartó tanulás áll. Egyre fontosabb, hogy a frissdiplomások azokkal a 

kompetenciákkal rendelkezzenek, melyeket a munkaadók elvárnak tőlük. Így lényeges, hogy 

a megfelelő szak, szakma mellett döntsenek, illetve olyan felsőoktatási intézményekben 

szerezzenek diplomát, amely elegendő a munkaerő-piaci elhelyezkedéshez. Az utóbbi 

években látható egyfajta tudatosság körükben a szakma, a munkahely és a szükséges 

ismeretek megszerzésében, mely részben az aktuális gazdasági és társadalmi környezetnek 

köszönhető. 

 

H3. Az egyetemek versenyképességére a térségben betöltött szerepkörük is jelentős 

befolyással van, így a győri Széchenyi István Egyetem folyamatosan törekszik a  



7 

munkaerő-piaci igényeknek megfelelő diplomások képzésére, mely a frissdiplomások 

esetében az elhelyezkedés kiemelkedően pozitív körülményeiben nyilvánul meg. 

Az felsőoktatási intézmények az elmúlt száz évben jelentős változásokon mentek keresztül. 

A felsőoktatás és a regionalitás összekapcsolása ma már egyértelmű. Egy régió akkor 

sikeres, ha a munkavállalók a gazdasági szolgáltatásokban, illetve a feldolgozóiparban 

összpontosulnak, ellenben a versenyelőnyük az üzleti szolgáltatásokból és a 

tudásközpontoktól, azaz a felsőoktatási és kutatóintézmények kutató és fejlesztő 

aktivitásából származik. Az egyetemeknek egyre nagyobb szerepet kell vállalniuk a 

gazdaság számára szükséges diplomás szakemberek képzésében, melynek meg kell 

mutatkoznia a helyi, regionális elhelyezkedési mutatókban. 

 

H4. A magyar intézmények földrajzi elhelyezkedésüktől függetlenül (akár fővárosi, 

akár vidéki intézmény) egyaránt lehetnek versenyképesek, azaz a regionális 

elhelyezkedés nem minden esetben befolyásolja hátrányosan a versenyképességet. 

Az elmúlt években számos szakértő elemezte és kimutatta, hogy a magyar felsőoktatásban 

az intézmények földrajzi fekvése jelenthet előnyt, illetve hátrányt, azaz minden szempontból 

(hallgatói létszám, képzési paletta, stb.) a főváros képviseli a vezető szerepet. Ez idáig nem 

létezett olyan rangsor vagy mutató, mellyel az intézményeket össze lehetett volna 

hasonlítani. Ahhoz, hogy a fenti elemzés szerinti különbségeket csökkenteni lehessen, fel 

kell tárni az eltérés okait. A versenyképességi modell felállításával kimutatom azokat a 

mutatókat, kategóriákat, melyek szerint a vidéki intézmények egyaránt versenyképesek, 

vagy versenyképesebbek, mint a fővárosi egyetemek. 

 

H5. A hasonló méretű (hallgatói létszámú) felsőoktatási intézmények versenyképessége 

között nincs jelentős eltérés. 

A felsőoktatási versenyképességi modell tesztelésénél szereplő felsőoktatási intézményeket 

be lehet sorolni olyan csoportokba, amelyek az intézményi méret alapján közel azonosnak 

tekinthetők. A csoportokba való tartozás a méretből adódóan erős összefüggést mutat az 

állami szerepvállalás mértékével, így ebből következik, hogy feltételezhetően a 

versenyképességük is hasonló. A versenyképességi modell mutatói alapján vizsgált 

csoportok a 10-12 ezer hallgatóval rendelkező észak-dunántúli intézmények (NYME, PE, 

SZE), illetve a kb. 20-25 ezres egyetemek (BME, PTE, SZTE). 
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III. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

Az értekezés témaválasztásának legnagyobb inspirációját egy 2006-ban elkezdett diplomás 

pályakövetési kutatás szolgáltatta. A vizsgálat egy újfajta, országos szintű felmérés, amely 

már a doktori iskolába történt jelentkezésemkor is motivált, mivel Magyarországon még 

nincsenek jelentős hagyományai, valamint a szakirodalmi háttere sem számottevő. Ezzel 

ellentétben a rangsorkutatásnak jelentős szakmai háttere és módszertana ismert, viszont a két 

téma összefüggéseinek vizsgálatára, illetve közös alkalmazására az egyetemek 

versenyképességét illetően még nem történt kísérlet. 

Az értekezés hipotéziseivel arra keresem a választ, hogy az európai egyetemek jelenlegi 

helyzete, versenyképessége miképp kapcsolható össze a térségben betöltött szerepükkel, 

hogyan használhatók a rangsorok az intézmények minőségének meghatározásához, milyen 

módon fűzhetők össze a diplomás pályakövető kutatások eredményei (output mutatói) és az 

egyetemi rangsorok, illetve milyen pozitívumok származhatnak egy ilyen újfajta rangsorból. 

Az értekezés első részében a hazai és nemzetközi szakirodalmi források, szakkönyvek, 

publikációk, folyóiratcikkek és internetes szakmai anyagok feldolgozásával az elméleti 

alapok áttekintését és rendszerezését tűztem ki célul. Rávilágítottam az európai felsőoktatás 

helyzetére, trendjeire, elemeztem a modelljeit, valamint megvizsgáltam az egyetemek és a 

regionalizmus közötti összefüggéseket és az egyetemek szerepét a régiók, térségek 

fejlesztésében. Ezt követően elemeztem a felsőoktatásban lévő versenyt és a 

versenyképesség mérésének eszközét, az egyetemi rangsorokat, végül kitértem a magyar 

felsőoktatás elmúlt két évtizedének bemutatására, ezen belül a nyugat-dunántúli 

intézmények működésére és a versenyben elfoglalt pozícióira. 

A második évezred utolsó évtizedeiben a politika, a gazdaság és a technológia változásai új 

szempontokat eredményeztek. A globalizáció, a tudás növekvő jelentősége, a 

versenyképesség növelésének szükségszerűsége a felsőoktatási intézményeket is új 

kihívások elé állította. (Rechnitzer-Smahó 2007) A felsőoktatás látványos átalakuláson ment 

keresztül, mely során az elitképzést felváltotta a tömegképzés, így átalakult az 

intézményrendszer és az egyetemek társadalmi-gazdasági szerepe. (Hrubos 2004) Ezek a 

tények az elmúlt időszakban gyakran felszínre hozták az oktatás hatékonyságának és 

minőségének kérdését, azt viszont látni kell, hogy az egyetemek szolgáltató szervezetekké 

váltak, akik a tudás átadásával, azaz a képzéseikkel tudnak részt venni a piaci körforgásban. 

A fogyasztók (leendő hallgatók, szülők, valamint munkaerő-piaci szereplők) azonban nem 
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egységesen válaszolnak arra a kérdésre, hogy melyik a jó egyetem, illetve mitől jó egy 

egyetem. A leendő hallgatók számára az a jó egyetem, ahová sokan jelentkeznek, ahol a 

hallgatók elégedettek az oktatókkal, az oktatás színvonalával, körülményeivel, a 

vállalatoknak pedig az, ahonnan hasznos tudással érkeznek a frissdiplomások. Egy 

felsőoktatási intézmény hatékonyságának, a képzés nívójának legfőbb mérőeszköze az 

onnan kikerülők elhelyezkedési mutatója. (Fehérvéri–Szemerszki 2005) A leendő hallgatók 

választási szempontjait – a diplomák minősége és az oktatás színvonala mellett – olyan 

tényezők is befolyásolják, mint a képzés helye (a megélhetési költségek, az utazási 

távolság), a képzés időtartama, a pénzügyi (szociális) támogatások mértéke, a jelentkezés 

sikeressége, esélye, illetve az egyéb preferenciák. (Török 2006) A felsőoktatási (egyetemi) 

intézményi rangsorok elméleti háttér, tudományos igényesség és közös módszertani alapok 

nélkül készültek, gyakran csak bemeneti adatokat alapul véve a képzésben részt vevő 

hallgatók véleményét is figyelmen kívül hagyva. (Török 2006) Ezek a rangsorok többnyire 

szórakoztató jellegűek, valószínűleg segítik a hallgatók és az oktatók jelentkezési vagy 

munkavállalási szándékait, s akár hozzájárulhatnak az intézmények pénzügyi helyzetének 

javításához vagy segíthetik a felvételi stratégiát, marketinget. (Thursby 2000, Török 2006) 

Az országos vizsgálatok mellett intézményi szintű felmérések is készültek. A felsőoktatási 

expanzió egyre látványosabb kereteket öltött, viszont nem volt olyan kutatás, vizsgálat és 

előrejelzés, amely felmérte volna a diplomás fiatalok véleményét és munkaerő-piaci 

beilleszkedését az egyes intézményeket, illetve térségüket illetően. A 1990-es évek végén, a 

2000-es évek elején sorra jelentek meg a pályakövető vizsgálatok. A Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem jogelődje intézményeinek 

felmérései mellett megtalálhatók a Széchenyi István Egyetem kutatásai is. 

A disszertációm második és harmadik fejezete a kutatás módszertani kérdéseit részletezi, 

melyben ismertetem a kutatás adatainak elemzését. Kutatásom célja, hogy a fentebb 

megfogalmazott tézisekre választ kapjak. Ezek alapján dolgozatomban kutatom, hogy a 

diplomás pályakövetés eredményei miképp építhetők be az egyetemi rangsorokba, azaz az 

egyetemi versenyképesség mérésére vonatkozóan rendelkezik-e kimeneti mutatókkal, 

továbbá alkalmas-e egy piramis-modell logikájára alkalmazott modell a felsőoktatási 

versenyképesség mérésére. 

A Széchenyi István Egyetem alakulásától fogva folyamatosan figyelemmel kíséri a hallgatói 

jelentkezések területi szerkezetét, azok időbeli alakulását. A Felsőoktatási törvényben  több 

pontban szerepel a hallgatói pályakövetési rendszer bevezetése. Az elfogadott 
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jogszabályokat megelőzően a Széchenyi István Egyetemen már 2006-ban elkezdtem a 

jelenlegi, a végzős és a végzett hallgatók pályakövetéses vizsgálatának kialakítását, szem 

előtt tartva a korábbi kutatások gyakorlatát. A Széchenyi István Egyetem jelenlegi és volt 

hallgatóinak körében lefolytatandó kérdőíves adatfelvételek egyik célja egy olyan, 

folyamatosan bővülő, a hallgatói életpályák megfigyelésére és időbeli változások, 

elmozdulások követésére alkalmas adatbázis kialakítása volt, amely integrált, dinamikus 

vizsgálatok elvégzésére nyújt lehetőséget, a több elemből álló struktúra időbeli kifutásával 

pedig panelvizsgálatként funkcionálhat bizonyos alminták esetében. További cél, hogy a 

diplomások elhelyezkedéséről megfelelő adatok álljanak rendelkezésre, és ezen adatok által 

a képzési területekre, nemekre, illetve szakokra lebontott legfontosabb tendenciákat mérni 

lehessen, másrészt ezzel a felméréssel hozzájáruljon az egyetem minőségbiztosítási 

rendszerének fejlesztéséhez, színvonalasabbá tételéhez. Ez a rendszer megfelelő alapja lehet 

a jelenlegi és végzett hallgatók együttműködési attitűdjének, továbbá az Egyetem 

igényeinek pontos feltárásának és nem utolsó sorban – legfontosabb elemeként – az 

öregdiák programok és szolgáltatások minőségi kialakításának és működtetésének. A 

megjelölt főirányokon (hallgatói motivációs- és pályakövetési felmérés) kívül a kérdőíves 

vizsgálatok alkalmasak arra, hogy alapvető információkat nyújtsanak az egyetemi hallgatók 

szocio-demográfiai státuszáról (életkörülmények, földrajzi elhelyezkedés, mobilitás). A 

fentiekben bemutatott kérdőíves vizsgálatok mindegyike önkitöltős módszerrel készült. Az 

adatfelvétel jellegéből kiindulva figyelmet fordítottam egyrészt a kérdőívek terjedelmére, 

másrészt pedig arra, hogy a kitöltés menete a hallgatók számára egyszerű és egyértelmű 

legyen. Ennek érdekében egyrészt úgy lettek meghatározva a kérdőívekben szereplő 

kérdések, témakörök mennyisége, hogy a kitöltés 5-10, maximum 15 perc alatt 

végrehajtható legyen, másrészt pedig a lehető legegyszerűbb kérdéstechnikák (egyszeres 

választás, többszörös választás, preferenciaválasztás, egyszerű négy- és ötfokozatú skálák) 

kerüljenek alkalmazásra. A vizsgálatban szereplő kérdőívek úgy kerültek összeállításra, 

hogy a lehető legszélesebb lehetőséget nyújtsák az összehasonlításokra és longitudinális 

elemzések elvégzésére. 

Ezek alapján került sor az egyes évfolyamokban felvett és elemzett adatok összevetésére 

mind az elsős, mind a végzős és a végzett hallgatók esetében. A változók térbeli 

elhelyezkedésének, eloszlásának, szerkezetének meghatározására leíró statisztikai 

eljárásokat alkalmazok, amelyek az adatok összesítését jelentik. A vizsgálatok adatainak 

kiértékelése az adatok összesítésére irányul, majd az adatok alapján következtetéseket vonok 
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le a vizsgált csoportot illetően. Ennek eszközéül szolgálhatnak az SPSS adatbázis 

segítségével elvégzett statisztikai próbák vagy statisztikai vizsgálatok, amelyekkel a 

feltevéseket (hipotéziseket) ellenőriztem. A magyarázó modellek kialakításához 

varianciaanalízist és lineáris regressziót használtam. A nemparaméteres próbák közül az 

elemzésben a khí-négyzet próbákat alkalmaztam. Az eredmények megfogalmazása során az 

adatok, összefüggések szemléletes megjelenítésére a legtöbb esetben grafikus, míg a 

továbbiaknál a táblázatos szemléltetést választottam. 

Egyre több elméleti és gyakorlati kutatás foglalkozik az országok, a térségek, a régiók 

versenyképességével úgy nemzetközi, mint magyar viszonylatban. Számos példa mutatja, 

hogy ma a versenyképesség kérdése – a vállalatok, a nemzetek mellett – a felsőoktatásban is 

megjelenik. Verseny van a hallgatókért, az oktatókért, a K+F+I munkákért és a képzéshez 

szükséges anyagiakért. Az elmúlt évben egy speciális módszertan, a Lengyel-féle 

versenyképességi piramis (2010) alapján próbáltam meg egy egyetemi versenyképesség 

mérésére alkalmas modellt felállítani. A harmadik fejezet a modell továbbgondolását, 

módszertani kidolgozását és tesztjét mutatja be. A modellben többek közt a NEFMI, az 

AVIR, az Educatio Nonprofit Kft., az OTDT, a TEMPUS Közalapítvány, az OH, az FTT1

                                                 
1 NEFMI – Nemzeti Erőforrás Minisztérium, AVIR – Adattáralapú Vezetői Információs Rendszer, OTDT - Országos 
Tudományos Diákköri Tanács, OH - Oktatási Hivatal, FTT - Felsőoktatási és Tudományos Tanács 

 és 

a felsőoktatási intézmények szöveges beszámolójára támaszkodtam. A modell 

összeállításánál módszertani szempontból fontosnak tartottam, hogy közgazdasági elméleten 

alapuljon, matematikai-statisztikai szempontból konzekvens legyen, mutasson rá a 

versenyképesség elérésének módjára és jövőbeli fejlesztésére. További szempont, hogy 

alkalmas legyen felsőoktatási intézmények összehasonlítására, és a tudományos kutatás, 

valamint a gyakorlati alkalmazás számára is hasznosítható legyen. Technikai szempontból 

pedig az átláthatóság, széleskörűség, hitelesség, a használhatóság (informális és kutatási) és 

az arányosság szempontjait tartottam fontosnak. A felsőoktatási versenyképességi 

modellnek nagyobb a spektruma, mint a meglévő – akár magyar, akár nemzetközi – 

rangsoroknak. A fentiekben ismertetett szempontokat figyelembe véve a 42 különböző 

indikátort 3 alapkategóriába és 5 alaptényezőbe soroltam, melyekben megtalálhatók az 

oktatás, a kutatás és a szolgáltatás hármas egységének mutatói is. Az alapkategóriákhoz 

soroltam a hallgatói-, öregdiák- és munkaerő-piaci elégedettséget, és mind az 

alapkategóriák, mind az alaptényezők mindegyikét több mutatóval jellemeztem. A 

vizsgálatot kilenc kiválasztott intézménnyel végeztem. A három alapkategória és az öt 
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alaptényező mindegyikét több mutató jellemezte. Ugyanazon alapkategóriához (illetve 

alaptényezőhöz) tartozó mutatók sztenderdizált (0-1 közötti skálára transzformált) értékeit 

összeadtam és átlagoltam. A végső statikus versenyképesség mérése az alapkategóriák és az 

alaptényezők mutatóinak a módszertanban meghatározott súlyok figyelembe vételével 

történt, majd az így kapott értékek ismételt 0-100 közé transzformálásával alakult ki a 

végeredmény. 

E módszer alapján ugyan még nem történt egyetemek, felsőoktatási intézmények mély 

összehasonlító vizsgálata, mégis olyan modellnek tartom, melyet szisztematikusan 

használva, az adatokat összegyűjtve eredményt hozhat nemcsak országos, hanem 

nemzetközi vizsgálatokban is. Mindez a kutatás széleskörű kiterjesztésének lehetőségét 

jelentheti. 
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IV. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 

a) A felsőoktatási intézmények versenyképessége 

Az előzőekben részletesen áttekintettük a kiválasztott 9 egyetem versenyképességi mutatóit, 

továbbá láthatók a felsőoktatási versenyképességi modell alapján elfoglalt pozícióik. Az 

összesített eredményeket az 1. táblázat és az 1. ábra tartalmazza. 

 

1. táblázat: A felsőoktatási intézmények versenyképességi modell szerinti helyezése 

Megnevezés2 BCE BME DE ELTE NYME PE PTE SZE SZTE 

Alapkategóriák 5. 4. 3. 1. 9. 7. 6. 8. 2. 

Alaptényezők 5. 1. 2. 4. 9. 8. 6. 7. 3. 

Versenyképesség 
összesen 5. 1. 3. 4. 9. 8. 6. 7. 2. 

Forrás: saját szerkesztés 

1. ábra: A felsőoktatási intézmények rangsora a versenyképességi modell alapján 

 

Forrás: saját szerkesztés  

                                                 
2 BCE - Budapesti Corvinus Egyetem; BME- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem; DE - Debreceni 
Egyetem; ELTE - Eötvös Loránd Tudományegyetem; NYME - Nyugat-magyarországi Egyetem; PE - Pannon 
Egyetem; PTE - Pécsi Tudományegyetem; SZE - Széchenyi István Egyetem; SZTE - Szegedi Tudományegyetem 
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Az eredmények alapján a következő megállapítások fogalmazhatók meg: 

•A versenyképességi tényezők alapján a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem került a lista elejére (86,87 ponttal), így a felmérés alapján a BME a 

legversenyképesebb magyar felsőoktatási intézmény. 

•A legjobb intézmény a maximális 100 pontból 86,87-et szerzett, ami 44,9%-kal, pontosan 

26,94 ponttal magasabb a legalsó megszerzett értéknél. 

•A dobogóra a BME-n kívül a Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem fért fel 

84,62, illetve 83,91 pontos eredménnyel. 

•Az alapkategóriákban és az alapmutatóknál mért eredmény, sorrend esetenként eltér az 

egyes intézményeknél. (Érdekes például, hogy a BME annak ellenére került a lista élére, 

hogy az alapkategóriákat vizsgálva csak a 4. pozíciót foglalta el.) 

•A méret szerinti összehasonlítást illetően az észak-dunántúli intézmények esetében a 

mérleg a Széchenyi István Egyetem felé billen, az NYME mind az alapkategóriák, mind az 

alaptényezők esetében az összes vizsgált intézmény közül a leggyengébb mutatóval 

rendelkezik. A SZE és a PE az alapkategóriák esetében közel azonos versenyképességgel 

bír, így a SZE versenyelőnye az alaptényezők mutatóinál tapasztalható. 

•A másik vizsgált három egyetem (BME, PTE, SZTE) esetében szintén találkozunk nagyon 

szignifikáns különbséggel. Míg a BME és SZTE összességében hasonló versenyképességgel 

rendelkezik (az alapkategóriában a BME, az alaptényezőknél az SZTE nyújtja a jobb 

teljesítményt), addig a PTE minden kategóriában messze elmarad. 

A piramis-modell mintáján kialakított felsőoktatási versenyképességi modell alkalmazása 

során a legnehezebb feladatot az adatok kigyűjtése jelentette. Számos adat nem található 

meg intézményi vagy országos szinten, mely az elemzést és a modell tesztelését nehezítette. 

Az idősoros vizsgálat, hosszabb időszakra vonatkoztatva többet elárulna a folyamatokról, de 

ahhoz kevesebb adatot lehet figyelembe venni és az adatok megfelelő szintű kiválasztását jól 

át kell gondolni. Az így nyert elemzés tehát egy statikus állapotot tükröz, mely az adott 

állapotot mutatja a kilenc felsőoktatási intézményre vetítve, de szükséges van, és kell is a 

jövőben idősoros vizsgálatot végezni.  

A hazai és a nemzetközi irodalomban – a múltban és jelenleg is – rengeteg területen 

folytatnak versenyképességi vizsgálatokat (országok, régiók, térségek, városok, 

szakterületek, vállalatok, stb. összehasonlítása), viszont egyetemek, felsőoktatási 

intézmények – annak ellenére, hogy számos felsőoktatási rangsor létezik – mutatók szerinti 
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összehasonlítására, és a versenyképességük definiálására, meghatározására tett próbálkozás 

egy újszerű megközelítés.  

Összegezve: a felsőoktatási intézmények adatai alapján egyértelmű, hogy a magyar 

felsőoktatás növekedése, versenyképessége intézményenként eltér és egyenlőtlenül változik. 

Ezek alapján különösen fontosnak tartom a későbbi összehasonlítások sikeressége 

érdekében a szakemberek és az egyes hivatalok és közigazgatási szervezetek (NEFMI, 

Educatio, ÁSZ, KSH3

 

) együttműködését, mivel a hiteles adatokhoz elkerülhetetlenek a 

precíz és széleskörű mintavételek, felmérések és elemzések. 

b) A tézisek bizonyítása 

1. A felsőoktatási rangsorok egyre nagyobb hangsúlyt töltenek be az intézmények 

életében, amelyekben az intézményi versenyképesség és az üzleti alapú szolgáltatások 

szempontjából kiemelt hangsúlyt kap a jelentkezők, a hallgatók és az öregdiákok 

véleménye. 

Az elmúlt években, évtizedekben – több területhez hasonlóan – a felsőoktatási szektorban is 

megjelentek a rangsorok, ranglisták, melyek a hazai és nemzetközi összehasonlítást is 

lehetővé teszik. Az egyetemi rangsoroknak fontos szerepük van és lehet abban, hogy 

igazolják vagy cáfolják a felsőoktatási szolgáltatások kínálati és keresleti oldalán hozott 

kormányzati, intézményi, vállalati, illetve családi döntéseket. A rangsorok megjelenését 

rengeteg vita követte, mely főként a listák módszertanát, szempontrendszerét, valamint 

mutatószámait kérdőjelezte meg, bár abban a legtöbben egyetértenek, hogy a felsőoktatási 

intézmények versenyképességének mérésére szakmai és tudományos szempontból egyaránt 

jelenleg ez a legjobb megoldás. A rangsorok mindezek mellett hosszú távon csak akkor 

lehetnek értékállóak, ha megjelenik bennük az intézményi minőség, képesnek bizonyulnak 

az intézmények tudományos színvonalának összehasonlítására, visszatükrözik az egyetemek 

helyét a hallgatókért és forrásokért zajló versenyben, továbbá konkrét információkkal 

szolgálnak a diplomások visszajelzéséről és a diploma értékéről. 

A felsőfokú tanulmányokra jelentkező fiatalok elégedettségén vagy megítélésén magát az 

intézménybe jelentkezést is felfoghatjuk, de talán ennél is fontosabbak azok a szempontok, 

melyek az intézményválasztásnál szerepet játszanak. A hallgatók, öregdiákok 

elégedettségéről akkor beszélünk, amikor a szolgáltatatást nyújtó felsőoktatási intézmény, a 

hallgató számára fontos szempontokban az előzetes elvárásoknak megfelelő teljesítményt 

                                                 
3 ÁSZ – Állami Számvevőszék, KSH – Központi Statisztikai Hivatal 
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nyújtja. Elégedettség-mérésről pedig az erre irányuló, a szubjektív véleményeken alapuló 

számszerűsítését célzó vizsgálati módszert. (GKI 1999) 

Az „európai rangsor” kialakításának gondolata 2006-ban jelent meg. Ez azért említésre 

méltó, mivel előtérbe helyezi a hallgatói elégedettség jelentőségét (tanítás minősége, 

közösségi élet jellemzői, stb.) és nagy súllyal veszi figyelembe a rangsor kialakításakor.  

Az elégedettségi mutatók ereje abban rejlik, hogy mérési módszerük alapvetően eltér az 

„objektív” mutatókétól, mely statisztikai adatbázisok kétségkívül hasznos és pontos 

információkkal szolgálhatnak az egyes felsőoktatási intézmények jellegéről, működéséről, 

minőségi és mennyiségi mutatóiról. ezzel ellentétben a véleményrangsorok esetében 

megjelennek a személyes elemek is, pl. a hallgatók szubjektív megítélése, amely egyfajta 

„puha” mutatóként kiválóan képes árnyalni az intézmények teljesítményéről, működéséről 

kialakított képet. A felsőoktatási versenyképességi modell értékei azt mutatják, hogy a 

statisztikai mutatók alapján összeálló kategóriák és az elégedettségmutatókat tartalmazó 

kategória élcsoportja nagymértékben eltér egymástól. Ennek magyarázata, hogy nem 

valószínű, hogy abban az intézményben a legjobb hallgatónak lenni, ahol a legkiválóbb 

oktatók tanítanak, vagy ahova a legtöbb elsőhelyes hallgató nyert felvételt. A felsőoktatási 

intézmények feladata – ebből is láthatóan – szerteágazó, és az egyes intézmények eltérő 

célokkal rendelkeznek. A kérdőíves elégedettség-felmérésen alapuló adatok éppen ennek a 

sokszínűségnek a megragadására alkalmasak, meg tudják mutatni, hogy a leginkább 

érintettek, azaz a hallgatók szerint miben jó, vagy éppen miben fejleszthető egy-egy 

intézmény. A végzettek felméréséből retrospektív értékek, értékelések nyerhetők, melyek az 

intézmény munkaerő-piaci kapcsolatait is bemutathatják, illetve árnyalhatják a tisztán 

adatalapú kimeneti rangsorokat. Természetesen, mint minden szociológiai alapú 

felmérésnél, így a hallgatói vélemények felmérésénél is be kell tartani a szigorú módszertani 

szabályokat (megfelelő mintavétel, megfelelő kérdezési technika, elegendő elemszám, 

reprezentativitás). A véleményfelmérések által azonban egy rendkívül hatékony mérőszám-

rendszert kaphatunk, amely nélkülözhetetlen információkat szolgáltat mind döntés-

előkészítési, fejlesztési szempontból, mind az intézményi stratégiák megalkotásához, 

alakításához. (OFI 2011) 

A kutatásaim alapján a magyar diplomás pályakövetési vizsgálatok teljesítik azokat a 

követelményeket, mely alapján alkalmasak a felsőoktatási rangsorok mutatóit elégedettségi 

tényezőkkel kiegészíteni, így egy komplett és hiteles listát felállítani. Az ilyen típusú 

vizsgálatok csak abban az esetben lehetnek sikeresek, akkor lehet az eredményeket egy 
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országos rangsorban konkrét mutatószámként felhasználni, ha egységes, egész országot 

lefedő felmérés készül, melyben az összes intézmény minden hallgatója, öregdiákja 

ugyanazokat a kérdéseket kapja. Fontos szempont a fentieken kívül, hogy a vizsgálatok 

évente megismétlődjenek és a kapott eredményekből tendenciákat is ki lehessen mutatni. 

Ezek a felmérések rendelkeznek a fenti feltételekkel. A DPR elsős vizsgálataiból származó 

mutatók a következők: az első helyen felvett hallgatók száma, a bejutási arány, az államilag 

elismert nyelvvizsgával rendelkező elsőhelyes jelentkezők száma, intézményválasztás 

szempontja. A végzős és a végzett hallgatói felmérésből származó mutatószámok az 

alábbiak lehetnek: a hallgatói eredményesség, az oktatás minősége, az elhelyezkedési idő, a 

szakmában ill. a régióban való elhelyezkedés, az elvárt és realizált jövedelem, a képzés 

hasznosíthatósága, valamint a szakmai karrierben való előrelépés. Mindezek bizonyítják, 

hogy a diplomás pályakövetési vizsgálat felmérései tartalmazzák azokat a mutatószámokat, 

melyek a diploma valós értékét, felhasználását tartalmazó paramétereit adhatják a listákba. 

Ezek nélkül egy megbízható modell felállítása elképzelhetetlen, továbbá mutatja azt a tényt 

is, hogy a hallgatói és öregdiákok véleményén alapuló felmérések egyre nagyobb szerepet 

töltenek be a felsőoktatási rangsorokban. 

Az állítás igaznak bizonyult.  

Ezek szellemében sikerült igazolni, hogy a rangsorok jelentős szerepet játszanának mind a 

felsőoktatási politikában, mind az intézmények életében, hiszen ráirányítják a figyelmet az 

intézményi teljesítményre és minőségre, melyben nagy jelentőséggel bírnak az elégedettségi 

mutatók. A felsőoktatási intézmények célja kimondatlanul is, hogy minél előkelőbb helyen 

szerepeljenek a rangsorban, azaz a listák ösztönzik az egyetemeket, főiskolákat, hogy 

folyamatosan fejlődjenek, javítsák az oktatás és kutatás minőségét, annak körülményeit. 

(Kozma 2006) Amennyiben e téren sikerrel járnak, garantált, hogy az intézményi 

versenyképességük is javulni fog. 

 

2. A frissdiplomások pályaválasztási várakozásaik és a tényleges elhelyezkedés között 

(hely, időpont, szakterület, munkabér) kimutatható összefüggés van, így a várakozás és 

a megvalósulás között nincs jelentős különbség. 

A végzett hallgatókra vonatkozó statisztikai elemzések során elsősorban azt kutattam, hogy 

mennyiben egyeznek meg az intézményből való kilépéskori elképzelések és a később 

ténylegesen bekövetkezők. Az elképzelt – vagy megcélzott, illetve valóságos lakóhelyek 

között minden esetben szignifikáns különbségeket találhatunk. Ez alapján kijelenthető, hogy 
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az elképzelt térbeli mobilitási irányok és az ehhez kapcsolódó csatornák szűkebbek annál, 

mint amit a törekvések mutatnak. A Győrből, illetve a Nyugat-dunántúlnál fejletlenebb 

térségekből, régiókból való „kirajzás” a valóságban szignifikánsan alacsonyabb szintű, mint 

ahogy azt az elképzelések, vágyak mutatják. Ez természetesen nemcsak a térbeli mobilitás 

korlátozott mértékét hordozza magában, hanem a másik oldalról azt is, hogy Győr és a régió 

jelentős vonzást képes gyakorolni az itt tanuló hallgatókra. 

Mind a 2009-es, mind a 2010-es adatok tekintetében szignifikáns különbséget fedezhetünk 

fel az elhelyezkedés elképzelt és valós időpontja között is, de utóbbi esetében az eltérések 

élesebbek. Amint látható, a valós folyamatok – törvényszerűen – hasonlók, az elvárások 

szerkezete alakul át egyik évről a másikra. 

A szakmában való elhelyezkedés esetében azt láthatjuk, hogy a két év felvételei nem 

mutatnak hasonló képet. Míg a 2009-es felvételek esetében szignifikáns különbséget 

találhatunk az elképzelt és a megvalósult adatok között, addig a következő évről 

elmondható, hogy az értékelések megegyeznek egymással. A trendvizsgálat jellegből 

kiindulva korlátozott érvénnyel kijelenthetjük tehát, hogy a 2010-es adatokra vonatkozóan 

realisztikus elvárásokkal találkozhatunk. 

A munkabér esetében ugyancsak eltérést találhatunk a különböző felvételek adatai között. 

Míg a 2009-es elvárások megegyeznek a bekövetkezett megoszlásokkal, addig 2010-re 

vonatkozóan már máshogy épül fel a modell. Az előző évihez képest az átlagot és mediánt 

magában hordozó „középkategória” aránya csökken, de nem tendenciózus az egyirányú 

elmozdulással. 

Az elvégzett statisztikai próbáknál ugyan az elvárt és jelenlegi lakhely, elhelyezkedési 

időpont között szignifikáns különbség mutatható ki, de a szakterület és a munkabér esetében 

csak részben látható egyezés, ezért az állítás nem bizonyult igaznak. 

 

3. Az egyetemek versenyképességére a térségben betöltött szerepkörük is jelentős 

befolyással van, így a győri Széchenyi István Egyetem is folyamatosan törekszik a 

munkaerő-piaci igényeknek megfelelő diplomások képzésére, mely a frissdiplomások 

esetében az elhelyezkedés kiemelkedően pozitív körülményeiben nyilvánul meg. 

Kétségtelen tény, hogy mind az európai és mind a magyar felsőoktatás jelentősen átalakult 

az utóbbi időszakban, mely alatt annak modelljei és trendjei is megváltoztak. A legfontosabb 

változáson értem a felsőoktatás expanzióját, a hallgatói összetétel megváltozását (női 

létszámemelkedés, átlagéletkor-növekedés), a szerkezeti átalakulást (új intézmények és 
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szakok születtek), a minőség kérdésének előtérbe kerülését (minőségbiztosítás és újszerű 

intézményirányítás), és nem utolsó sorban a strukturális változásokat, azaz a magánszféra 

térnyerését, a regionális beágyazottság jelentőségének felértékelődését és a vállalkozói 

forma megjelenését. (Barakonyi 2009a) Ezek függvényében kijelenthető, hogy a gazdaság 

és a társadalom megváltozása, azaz a globalizáció jelensége kihatott a felsőoktatás 

szegmensére, így a professzionális termékek és technológiák előállításához, az ehhez 

szükséges kutatás és innovatív módszerek fejlesztéséhez jelentős szerep hárul a felsőoktatási 

intézményekre. Ezen változásokkal egyúttal a példák alapján több ország felsőoktatási 

intézménye felismerte vagy az őket körülvevő térség arra ösztönözte az egyetemeket, hogy a 

kutatásnak és az innovációnak köszönhetően ki kell aknázni a térségben lévő jelentős 

fejlesztési potenciálokat. A lehetőségek hasznosításához közösen egy olyan rugalmas 

struktúrát kellett kialakítani, mely számba veszi a regionális adottságokat, a térségek 

lehetőségeit és szükségleteit, továbbá az intézmény szerkezete alkalmas a technológiai, 

gazdasági és társadalmi innovációk befogadására, valamint szoros együttműködésre, 

kommunikációra képes a regionális gazdasággal. (Rechnitzer 2009) Ezt támasztják alá a 

dolgozatban bemutatott példák, melyek alapján az elmúlt évtizedekben azok az intézmények 

váltak igazán sikeressé, amelyek a gazdasággal szorosan együttműködésre, jó kapcsolatra 

képesek, mely a gazdaság számára megfelelő szakemberek kibocsátásában is 

megmutatkozik. 

Az elmúlt évtizedekben ebben az irányban indult el az észak-dunántúli térség legfiatalabb 

egyeteme, a Széchenyi István Egyetem is. A Széchenyi István Egyetem a Nyugat-dunántúli 

régió egyik szellemi és kulturális központjaként számon tartott intézmény, fontos 

feladatának tartja, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a régió munkaerő-piaci igényeit, 

szerkezeti változásait. Ebben jelentős szerepet tulajdonít a város és a régió humán 

potenciáljának fejlesztésében s ezen keresztül a gazdaság teljesítőképességének 

növelésében. A dolgozatomban arra vállalkoztam, hogy a friss kutatási adatok alapján a főbb 

mutatók érintésével feltérképezzem a széchenyis végzettek átmeneti időszakát, és ezen belül 

részletesen feltárjam az észak-dunántúli térségre jellemző sajátosságait az elhelyezkedéssel 

kapcsolatban. 

Az elvégzett statisztikai próbák egyértelműen megmutatták, hogy az elhelyezkedés ideje, 

szakterülete nem befolyásolja, hogy a frissdiplomások az ország mely részén helyezkednek 

el. A nullhipotézis szerint becsült és mért adatok megegyeznek, a khí-négyzet értéke 

mindkét esetben magas, így a nullhipotéziseket nem tudom elvetni, így nincs szignifikáns 
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összefüggés a változók között. Ha pusztán a válaszadási értékeket leíró statisztikával 

próbáljuk igazolni, nagyobb összefüggés és konkrét elhelyezkedési tendencia is látható, 

mely alapján az eredmények pozitívnak tekinthetők. A diplomás pályakövetési vizsgálatok 

adatai, azaz a 90% feletti fél éves intervallumon belül történő munkába állás, a 80%-ot 

meghaladó szak szerinti- és nem utolsó sorban az 50% körüli regionális elhelyezkedés 

(amely az észak-nyugat dunántúli térséget illetően kb. 70%) feltételezi a munkaerőpiaccal 

való jó kapcsolatot és a regionális beágyazottságot. 

A munkába állás pozitívumait szintén alátámasztják a diplomás pályakövetés országos 

adatai, melyek esetében az intézmények a súlyozott adatok segítségével összehasonlíthatók. 

(Ezen AVIR-ból származó adatokat használtam fel a versenyképességi modell „Öregdiák- és 

munkaerő-piaci elégedettség” alapkategóriánál.) A vizsgálatok alapján a széchenyis 

végzettek a jogi- és igazgatási, a társadalomtudományi és a műszaki oktatói képzési 

területen országos szinten a legrövidebb idő alatt találnak munkát (összességében 2,26 

hónap alatt), míg a SZE öregdiákjai munkabérük tekintetében (bruttó 233 ezer Ft) a legjobb 

négy intézmény között találhatók. (Veroszta 2011) Az elhelyezkedés helyét illetően a 

61,25%-os régióban történő elhelyezkedés a harmadik legmagasabb arány a felmért 

intézmények között, míg a felmérés szerint a vezetői beosztottak aránya az intézmény 

tekintetében a legmagasabb (26,57%). 

A tézis csak részben sikerült igazolni. A széchenyis hallgatók munkaerő-piaci integrációja 

sikeres, melyhez szükségesek a jó munkaerő-piaci kapcsolatok. Ezt támasztják alá a DPR 

országos vizsgálat súlyozott adatai. Ezzel szemben a ennek tényét a statisztikai próbákkal 

nem sikerült igazolni. 

 

4. Az magyar intézmények földrajzi elhelyezkedésüktől függetlenül (akár fővárosi, 

akár vidéki intézmény) egyaránt lehetnek versenyképesek, azaz a regionális 

elhelyezkedés nem minden esetben befolyásolja hátrányosan a versenyképességet. 

Az utóbbi időszakban a verseny – több szektorhoz hasonlóan – a felsőoktatásban is 

megjelent. Ennek jele, hogy az állami intézmények mellett több intézmény (főként magán, 

non-profit, illetve egyházi intézmény) is létrejött. Az intézmények új módszerek (távoktatás, 

e-learning) alkalmazásával is igyekeztek frissíteni a palettájukat. Ezzel párhuzamosan a 

társadalmi-gazdasági trendek következtében szakok, szakmák értékelődnek fel és le, új 

szakterületek felé irányult nagyobb figyelem. A hallgatói elvárások átalakultak és nagyobb 

fajsúllyal jelentek meg az intézményválasztásnál az intézményi szolgáltatások, az 
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intézményi infrastruktúra, a lakhelytől való távolság, valamint az intézmény környezetében 

lévő jövőbeli munkalehetőségek. A vidéki intézményeknek emellett azzal a plusz 

nehézséggel is meg kell küzdeniük, hogy a szakma magasabbra testálja a fővárosi 

intézményeket. Milyen szempontok állhattak, állhatnak a kijelentés mögött? Az állami 

intézmények gyakorlatilag változatlan létszáma mellett a vidéki intézmények száma 

csökkent, a fővárosi intézményeké kissé emelkedett, mely az integrációval magyarázható. A 

fővárosi intézmények vezető szerepe állandó a hallgatói létszámot (a hallgatók közel 40%-a 

Budapesten tanul) és a képzések sokszínűségét tekintve, valamint súlyuknál fogva nyomást 

képesek gyakorolni a felsőoktatást alakító politikára. (Rechnitzer 2009) 

A fenti körülmények mellett vállalkoztam arra, hogy a felállított versenyképességi modellel 

igazolom, hogy a vidéki intézmények felveszik a versenyt, esetenként meg is előzik a 

fővárosi egyetemeket. A felsőoktatási versenyképességi alapkategóriái és alaptényezői 

igazolták a feltételezést. A nyolc versenyképességi kategóriából négyben vidéki 

felsőoktatási intézmény szerepelt a legjobban. Az alapkategóriák és az alaptényezők 

viszonylatában a legjobb három között két-két vidéki intézmény szerepel. A végleges 

rangsor dobogóján, azaz a versenyképességi lista élén szintén két vidéki egyetem (SZTE, 

DE) áll, a végső pontszám tekintetében alig elmaradva a ranglistavezető BME-től (2-3 pont). 

Az állítás igaznak bizonyult. A vidéki egyetemek felsőoktatási mutatók és  

-versenyképesség tekintetében is felveszik a verseny a fővárosi intézményekkel. 

 

5. A hasonló méretű (hallgatói létszámú) felsőoktatási intézmények versenyképessége 

között nincs jelentős eltérés. 

A felsőoktatási intézmények méretére vonatkozóan két csoportot határoltam el és 

vizsgáltam. Ez egyik a 10-12 ezer hallgatóval rendelkező észak-dunántúli intézmények 

(NYME, PE, SZE), illetve a kb. 20-25 ezres egyetemek (BME, PTE, SZTE). A választásom 

azért is esett az intézmények hallgatói létszám szerinti összehasonlítására, mivel a 

rangsorkutatók szerint a méret szerinti vizsgálat az igazán hitelt érdemlő módszer. A 

kiinduló feltételezésem szerint a hasonló méret miatt az állami szerepvállalás mértéke közel 

azonos, így az intézmények versenyképességénél sem mutatkozik jelentős eltérés. 

A méret szerinti összehasonlítást illetően, az észak-dunántúli intézmények esetében a mérleg 

a Széchenyi István Egyetem felé billen, a Nyugat-magyarországi Egyetem mind az 

alapkategóriák, mind az alaptényezők esetében az összes vizsgált intézmény közül a 
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leggyengébb mutatóval rendelkezik. A SZE és a PE az alapkategóriák esetében közel azonos 

versenyképességgel bír, így a SZE versenyelőnye az alaptényezők mutatóinál tapasztalható. 

A másik vizsgált három egyetem (BME, PTE, SZTE) esetében szintén találkozunk nagyon 

szignifikáns különbséggel. Míg a BME és SZTE összességében hasonló versenyképességgel 

rendelkezik (az alapkategóriában a BME, az alaptényezőknél az SZTE nyújtja a jobb 

teljesítményt), addig a PTE minden kategóriában messze elmarad az előbbi két 

intézménytől. 

Ez az állítás tehát nem bizonyult igaznak. Az intézményi versenyképesség tekintetében a 

vizsgált hasonló hallgatói létszámú intézmények csoportjain belül több esetben nagyobb 

eltérés mutatkozik. 

 

c) Összefoglaló megállapítások 

Az első fejezetben a külföldi és hazai szakirodalmakat felhasználva foglalkoztam az európai 

felsőoktatás helyzetével, trendjeivel, elemeztem a modelljeit, valamint megvizsgáltam az 

egyetemek és a regionalizmus közötti összefüggéseket és az egyetemek szerepét a régiók, 

térségek fejlesztésében. 

A téma vizsgálatakor arra a megállapításokra jutottam, hogy a gazdaság és a társadalom 

megváltozása, azaz a globalizáció jelensége kihatott a felsőoktatás szegmensére és annak 

átalakítását eredményezte. Az európai intézmények egyre inkább lemaradnak az amerikai 

intézményektől és az USA felsőoktatási rendszerét tekintik példának, amikor irányelveket 

tűznek ki az európai felsőoktatási és kutatási rendszer hatékonyabbá tételére. Kijelenthető az 

is, hogy az európai felsőoktatási intézmények és az európai államok valódi veszélyként 

tekintenek a lemaradásra, és megfelelő módon próbálnak reagálni a problémára, melyet a 

bolognai folyamat, illetve az egységes Európai Kutatási Térség létrehozását célzó lisszaboni 

program is mutat.  

A magyar egyetemek gazdasági formáinak, környezetének piaci koordinációra kell 

épülniük, amennyiben sikeresen szeretnének működni. (Barakonyi 2009a, Szabó 2009) 

Rámutattam, hogy a felsőoktatási intézmények egyre nagyobb szerepet vállalnak az általuk 

érintett városok és régiók fejlesztésében, viszont a városok és a régiók is igyekeznek a 

lehető legtöbbet megtenni a felsőoktatás gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődéséért. Az 

egyetem szempontjából fontos a regionális szerepvállalás, mivel így lehetősége van 

megmutatni a civil társadalom működéséhez való hozzájárulását, és igazolhatja az oktatás és 

a kutatás révén keletkezett értékeket, mellyel viszonozza a társadalom befektetéseit. Meg 
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kell jegyezni azonban, hogy nem minden magyar felsőoktatási intézménynek van csupán 

regionális beágyazottsága. A nagyobb fővárosi intézmények (ELTE, BME, BCE) országos 

lefedettséggel és kapcsolatokkal is bírnak, a regionális kötöttség pedig a vidéki 

intézményekre jellemző.  

A kilencvenes évek oktatáspolitikájának nemzetközileg uralkodó áramlata szerint a cél a 

gazdálkodó és a szolgáltató egyetem kialakítása volt, ma pedig már a vállalkozó és a 

regionális elkötelezettségű egyetem létrehozását helyezték előtérbe. A vállalkozó egyetemek 

különböző stratégiákat építettek ki, hogy tudományos képességeikkel hozzájáruljanak a 

regionális fejlesztéshez, és növeljék bevételeiket. Ezzel szemben a regionális egyetemek 

jellemzője, hogy a hallgatói a régióból kerülnek ki és itt is helyezkednek el, továbbá a régió 

üzleti és gazdasági szférájának igényeit igyekszenek kielégíteni a képzési és továbbképzési 

programjaikkal, K+F és innovációs tevékenységükkel, a fejlesztő programokban való 

részvétellel. Minden jel arra mutat, hogy az ilyen típusú egyetemek lesznek a jövő 

intézményei, és azt konkrét példákkal is sikerült igazolni. 

A verseny, versenyképesség fogalmainak tisztázását követően kifejtésre került a regionális 

versenyképesség, melynek jellemzőit a régiók közti verseny jellegzetességei érdemben 

definiálják. A régiók törekszenek a relatíve magas jövedelem és foglalkoztatási szint 

létrehozására. A versenyképességük nem öncélú, célja az ott élők jólétének, 

életszínvonalának, életminőségének a javítása, melynek alapja az innovációs képesség. A 

felsőoktatási versenyképesség ennél lényegesen nehezebbnek ígérkezett. A szakirodalmi 

elemzést követően bemutattam a felsőoktatási versenyképesség mérésére legalkalmasabb 

modelleket, a rangsorokat, majd azok okait, történetét, a legismertebb nemzetközi és hazai 

példákat, és módszertani sajátosságaikat. Reflexióként bebizonyosodott, hogy a külföldi 

modellektől eltérően a magyar felsőoktatásban nem található olyan lista, mely képes teljes 

képet alkotni az intézményekről, így ebben a formában csak mérsékelten és fenntartással 

alkalmasak a versenyképesség megállapítására. 

A disszertációm második és harmadik fejezete a kutatásom módszertani kérdéseit, valamint 

a kutatás adatainak elemzését részletezte. A kutatás célja a megfogalmazott tézisekre a 

megfelelő válaszok megtalálása volt. Ezek alapján dolgozatomban kutattam, hogy a 

diplomás pályakövetés eredményei mi módon ötvözhetők az egyetemi rangsorokkal, 

továbbá az eredményekben megtalálhatók-e az egyetemi versenyképesség mérésére szolgáló 

mutatók és ezek mérésére alkalmas-e a Lengyel-féle piramis-modell elvén felállított 

felsőoktatási versenyképességi modell. 
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A vizsgálatom középpontjában a diplomás pályakövető felmérés eredményei, mutatói, 

valamint a felsőoktatási intézmények versenyképességének vizsgálata állt. A 

versenyképességi mutatók közé igyekeztem beemelni a diplomás pályakövetés 

eredményeiből származó értékeket is, melyik lehetővé teszik, hogy egy sajátos nézőpontból, 

a felsőoktatási hallgatók és öregdiákok szemével tekintsünk a felsőoktatási intézményekre. 

A modell segítségével láthatóvá válik, hogy tömegessé vált felsőoktatásunkba a fiatalok 

milyen céllal és indítatással jelentkeznek, az intézményekben mit kapnak útravalóul, és az 

oktatásból kikerülve milyen lehetőségek, elvárások várják őket és ezeknek milyen eséllyel 

tudnak megfelelni. Az elégedettségi, oktatási, kutatási és szolgáltatási mutatók feltárása 

megmutatja az intézmény minőségi tényezőinek pozitívumait és negatívumait, valamint 

remek alapként szolgált a versenyképességi modell felállításához. Úgy vélem, fő kutatási 

célomat a vizsgálat során elértem, továbbá sikerült egy olyan modellt bemutatni és tesztelni, 

mely méltó lehet az egyetemek versenyképességének mérésére. 

Összefoglalóan elmondható, hogy a DPR felmérés egyedi lehetőséget kínál a fiatal 

diplomások munkaerő-piaci helyzetének feltárására, vitathatatlanul országos jelentőséggel 

bír és rámutat a fiatalok társadalmi hátterére és életmódjára, munkaerő-piaci lehetőségeire, 

továbbképzési szándékaira, továbbá a felmérések évente történő megismétlésével lehetőség 

nyílik a tendenciák nyomon követésére is. Az utat nem könnyű megtalálni, jelentős 

erőfeszítéseket igényel a vezetőktől, az oktatóktól és a kutatóktól egyaránt. (Szekeres 2008) 

A felmérés pozitív visszajelzései azt bizonyítják, hogy az egyetemeknek fontos szerepük 

van a város és a régió humán potenciáljának fejlesztésében, s ezen keresztül a gazdaság 

teljesítőképességének növelésében. A reprezentativitás és hitelesség szempontjából 

mindennél fontosabbak a nagyarányú visszajelzések, melyet az öregdiák (alumni) 

kezdeményezések tudnak szavatolni. Az alumni szervezetek kialakítása azonban nem 

csupán a DPR viszonylatában előnyös, hiszen az itt található kapcsolati tőke valós tőkévé is 

váltható, mely hatással lehet az intézmény működésére és jövőjére. A felsőoktatás sok 

tekintetben változtatásra szorul hazánkban, új FTV is készül melyhez szintén sok 

szempontból, forrásból olvashatók ötletek, gondolatok. Meggyőződésem szerint a DPR, a 

végzettek (output) adatai és visszajelzései elengedhetetlenek az intézmények számára. Ez az 

intézményi minőségbiztosítás komoly mércéje, hiszen bizonyíthatóan nincs hiteles rangsor 

egységes módszertanra épülő output mutatók nélkül. 
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d) A kutatási további lehetséges irányai 

Jövőbeni célom a diplomások elhelyezkedését a továbbiakban is nyomon követni, a 

megfelelő adatokkal rendszerezni és ezen adatok által a képzési területekre, nemekre, illetve 

szakokra lebontva a legfontosabb tendenciákat mérni. A dolgozat folyamán többször 

felmerült, hogy a vizsgálat hozzájárul az egyetem minőségbiztosítási rendszerének 

fejlesztéséhez, színvonalasabbá tételéhez. Célom a jövőben figyelemmel követni az 

intézményi minőséggel kapcsolatos mutatókat, és az eredményeket megfelelően 

visszacsatolni. 

A felsőoktatási versenyképességi modell az elemzés alapján stabilnak tekinthető, és jó 

kiindulópontot nyújt az egyetemek minőségi fejlesztéséhez, valamint remek támpontot jelent 

az intézmények rangsorolásához és a további kutatásokhoz. Véleményem szerint mindig 

nehéz egy új modell felállítása, hiszen egy ilyen modell is több oldalról megközelíthető, 

akár bírálható, kritizálható. A teszt elvégzése után úgy értékelem, hogy már most is lényeges 

szempontot biztosít az egyetemek értékeléséhez és még tovább alakítható, fejleszthető, 

bővíthető annak érdekében, hogy hasznos eszközként szolgáljon a felsőoktatási intézmények 

fejlesztési tevékenységeihez (oktatás, kutatás, szolgáltatás). 

A további terveim között szerepel, hogy a bemutatott és tesztelt modellt országos szinten is 

kipróbálom. A modell felállítása csupán az első lépés volt, de megfelelő kiindulópontot 

nyújt a felsőoktatási intézmények versenyképességének méréséhez, emellett alakítható és 

fejleszthető, ami magában foglalja egy jövőbeni sikeres és szubjektív versenyképességi 

modell lehetőségét. A kutatás lehetséges irányai között elengedhetetlen a modell 

mutatószámainak pontosítása, így a modell dimenzióiban szereplő elemek pontos 

meghatározása, keretbe foglalása, illetve a pontozási és súlyozási módszerének kialakítása. 

A módszer – bár még nem tesztelt – véleményem szerint jó kiindulási alapot nyújthat a 

további kutatásokhoz, de ehhez fontos szempontnak ígérkezik, hogy a pontozás kialakítása 

utólagos pontosítást, mélyebb szakmai megalapozottságot igényel. 

Elhatározásaim között szerepel, hogy minél szélesebb körű információkat és tapasztalatokat 

gyűjtsek a diplomás pályakövetési és a vele rokon kutatási területeken (felsőoktatás, 

munkaerőpiac, foglalkoztathatóság), és nem utolsó sorban megvizsgáljam a pályakövető 

vizsgálatok hatásait a regionális szereplőkre és magukra a régiókra. 



26 

V. A TÉZISFÜZETBEN FELHASZNÁLT IRODALOM 

BARAKONYI K. (2009a): Egyetemi kormányzás Magyarországon. Kézirat, PTE KTK, 

Pécs 

BARAKONYI K. (szerk.) (2009b): „Bologna Hungaricum” Diagnózis és terápia. Oktatás és 

Társadalom 7. Új Mandátum Könyvkiadó. Budapest 

FÁBRI Gy. (főszerk.) (2005): Egyetemek mérlegen - hallgatói vélemények. Educatio. 

Budapest 

FEHÉRVÁRI A. – SZEMERSZKI M. (2005): Diplomások pályakövetése az Unióban. In: 

Kutatási előtanulmányok a felsőoktatásról. FKI. Budapest 

GKI GAZDASÁGKUTATÓ RT. (1999): A vevői és dolgozói elégedettség mérésének 

módszerei. Budapest 

GROSZ A. – RECHNITZER J. (szerk.) (2005): Régiók és nagyvárosok innovációs 

potenciálja Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások 

Központja. Pécs-Győr 

HRUBOS I. (2004): Gazdálkodó egyetem – Szolgáltató egyetem – Vállalkozó egyetem. In: 

Hrubos I. (szerk.): A gazdálkodó egyetem. Felsőoktatási kutatóintézet – Új Mandátum 

Könyvkiadó, Budapest 

HRUBOS I. (2006): A 21. század egyeteme – Egy új társadalmi szerződés felé. Educatio, 

15. évf. 4. pp. 665-681. 

KOZMA T. (2006): Felsőoktatási rangsorok. Educatio. 15. évf. 4. pp. 843-852. 

LENGYEL I. (2010): Regionális gazdaságfejlesztés. Versenyképesség, klaszterek és alulról 

szerveződő stratégiák. Akadémiai Kiadó. Budapest 

NFÜ (2009): Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.1.1 prioritás. Budapest 

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET (2011): Stratégiaalkotás a 

felsőoktatásban: Módszertani kézikönyv. Budapest 

RECHNITZER J. (2009): A felsőoktatás térszerkezetének változása és kapcsolata a 

regionális szerkezettel. Educatio. 18. évf. 1. pp. 50-63. 



27 

RECHNITZER J. (2010): A felsőoktatás regionalitása, a régiók és a felsőoktatás. In: 

Törőcsik M. – Kuráth G. (szerk.): Egyetemi marketing. Marketing a felsőoktatásban. Pécsi 

Tudományegyetem. Pécs 

RECHNITZER J. – SMAHÓ M. (szerk.) (2007): Unirégió. Egyetemek a határmenti 

együttműködésben. MTA RKK, Pécs-Győr 

SZABÓ T. (2009): Bepillantás az elefántcsonttoronyba. In: Barakonyi K. (szerk.): Bologna 

„Hungaricum” Diagnózis és terápia. Oktatás és Társadalom 7. Új Mandátum Könyvkiadó. 

Budapest. pp. 119-161. 

SZEKERES T. (2008): A magyar felsőoktatás a felvételi tükrében. Felsőoktatási Műhely 

2008/II. szám. 

THURSBY, J. G. (2000): What Do We Say About Ourselves and What Does It Mean? Yet 

Another Look at Economics Department Research. Journal of Economic Literature, 38. Jun. 

pp. 383-404. 

TÖRÖK Á. (2006): Az európai felsőoktatás versenyképessége és a lisszaboni célkitűzések. 

Mennyire hihetünk a nemzetközi egyetemi rangsoroknak? Közgazdasági Szemle. 53. évf. 4. 

pp. 310-329. 

TÖRÖK Á. (2008): A mezőny és tükörképei. Megjegyzések a magyar felsőoktatási 

rangsorok hasznáról és korlátairól. Közgazdasági Szemle. 55. évf. 12. pp. 1-17. 

VEROSZTA Zs. (2011): A diplomások helyzete Magyarországon a pályakövetési adatok 

tükrében. DPR-AVIR Zárókonferencia. 2011. február 24. 



28 

VI. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 

a) A témakörben megjelent publikációk  

1. Tamándl László (társszerző) (2007): „Egyetem a régióért” című könyv. MTA Tamándl 
László (társszerző) (2007): Egyetem a régióért (szerk. Lados – Rechnitzer). ISBN 978–
963–9052–84–0. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, 
Pécs-Győr 

2. Tamándl László (társszerző) (2007): Útravaló. ISBN 978-963-06-2377-3. A Nemzeti 
Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programja támogatásával. Győri Egyetemért 
Közhasznú Egyesület, Győr 

3. Tamándl László (2008): Pályakezdés és elhelyezkedés a Széchenyi István végzős 
hallgatói körében. ISBN 978-963-7290-62-6. In: Kovács B. (szerk.): Társadalom és 
gazdaság – új trendek és kihívások. Eötvös József Főiskola. Nemzetközi tudományos 
konferencia kiadványa. Baja. pp. 41-46. 

4. Tamándl László (2009): A karrier irodák, mint sikeres innováció a felsőoktatási 
intézményekben. ISBN 978-963-9558-87-8. In: Csath M. (szerk.) 
Innovációmenedzsment. Kodolányi János Főiskola. Konferenciakötet. Budapest. pp. 
220-228. 

5. Tamándl László (2009): Fenntarthatóság és a felsőoktatási intézmények, a Széchenyi 
István Egyetem példáján. ISBN 978-963-9821-08-8. In: Szente V. (szerk.): Gazdasági 
versenyképesség – életminőség – fenntarthatóság. II. Kaposvári Nemzetközi 
Gazdaságtudományi Konferencia. Konferenciakötet CD. Kaposvár. pp. 1-5. 

6. Tamándl László (2009): Az elsős hallgatók előzetes elvárásai és kezdeti tapasztalatai, 
különös tekintettel a Széchenyi István Egyetem hallgatóira. ISBN 978-963-87553-5-3. 
In: Svéhlik Cs. (szerk.) A tudomány felelőssége a gazdasági válságban. IV. Kheops 
Tudományos Konferencia. Előadáskötet. Mór. pp. 336-345. 

7. Tamándl László (2009): Graduate survey at the Széchenyi István University. ISBN 978-
80-225-2808-5. Medzinarodna Vedecka Konferencia - Ekonomika, Finance A 
Manazment Podniku-Rok 2009 Bratislava, konferencia CD. University of Economics, 
Bratislava. pp. 1-6. 

8. Tamándl László (2009): Expectation of young-graduates – research at Széchenyi István 
University. ISBN 978-80-970277-0-4. Zborník Príspevkov z Medzinárodnej 
Konferencie „Vyznam Ludského Potenciálu V Regionálnom Rozvoji” organizovanej 
pod záštitou strostu obce Podhájska a vedenia termálneho kúpaliska („The importance of 
human potential in the regional development” the academic international conference. 
Eastern European Development Agency n.o.). Podhájska. pp. 293-300. 

9. Tamándl László (2009): Az alumni és a pályakövetés helye a Széchenyi István Egyetem 
intézményi struktúrájában. Széchenyi István Egyetem – Educatio Kht. – OFIK. Kézirat. 

10. Tamándl László (2009): A diplomás pályakövetés külföldön és Magyarországon. ISBN 
978-963-9696-88-4. In: Szekretár M. (szerk.): Növekedés, Gyorsítás, Vállalati 
kibontakozás. III. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia – Tanulmánykötet. Pannon 
Egyetem. Veszprém 



29 

11. Tamándl László (2010): A frissdiplomások végzéskori elvárásainak és három éves 
munkaerő-piaci tapasztalatainak összehasonlítása. ISSN 1788-7593. Jelenkori 
társadalmi és gazdasági folyamatok – Az SZTE Mérnöki Kar Ökonómiai és 
Vidékfejlesztési Intézetének tudományos folyóirata. V. évfolyam 1-2. szám 2010/1-2. V. 
Szeged. pp. 135-140. 

12. Tamándl László (2010): Hallgatói jelentkezések és elhelyezkedések vizsgálata a 
Nyugat-dunántúli Régióban, kiemelten a Széchenyi István Egyetemen. ISBN 978-963-
473-277-8. In: Juhász E. (szerk.): Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. 
Régió és oktatás sorozat V. kötet. Debrecen. pp. 286-291. 

13. Tamándl László - Filep Bálint - Kovács Zsolt (2010): Észak-dunántúli vállalkozói elit 
elvárásai a Széchenyi István Egyetemmel és hallgatóival szemben. ISSN 0237-7683. Tér 
és Társadalom 24. évf. 2. sz. 93-105. old. 

14. Tamándl László (társszerző) (2010): Ember tervezz! ISBN 978-963-88385-2-0. 
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. Budapest 

15. Tamándl László (szerk.) (2010): DPR Füzetek I. A Széchenyi István Egyetem hallgatói 
motivációs vizsgálata. ISSN 2062-2333. Széchenyi István Egyetem. Győr 

16. Tamándl László (szerk.) (2010): DPR Füzetek II. A Széchenyi István Egyetem 
pályakövetési vizsgálata. ISSN 2062-2333. Széchenyi István Egyetem. Győr 

17. Tamándl László (szerk.) (2011): DPR Füzetek III. A Széchenyi István Egyetem 
hallgatói motivációs vizsgálata. ISSN 2062-2333. Széchenyi István Egyetem. Győr 

18. Tamándl László (szerk.) (2011): DPR Füzetek IV. A Széchenyi István Egyetem 
pályakövetési vizsgálata. ISSN 2062-2333. Széchenyi István Egyetem. Győr 

19. Tamándl László (szerk.) (2011): DPR Évkönyv 2010. A Széchenyi István Egyetem 
diplomás pályakövető programjának eredményei. ISSN 2062-9060. Széchenyi István 
Egyetem. Győr 

 

b) A témához kapcsolódó konferencia előadások 

1. Tamándl László (2008): Hallgatói jelentkezések és elhelyezkedések vizsgálata a 
Nyugat-dunántúli Régióban, kiemelten a Széchenyi István Egyetemen. „A harmadfokú 
képzés szerepe a regionális átalakulásban (TERD)” című nemzetközi konferencia a 
Debreceni Egyetem szervezésében. Debrecen, 2008. június 24. 

2. Tamándl László (2008): Pályakezdés és elhelyezkedés a Széchenyi István végzős 
hallgatói körében. „Társadalom és gazdaság – új trendek és tendenciák” című 
tudományos konferencia az Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási 
Fakultásának szervezésében. Baja, 2008. szeptember 19. 

3. Tamándl László (2009): A karrier irodák, mint sikeres innováció a felsőoktatási 
intézményekben. „Innovációmenedzsment” című nemzetközi konferencia a Kodolányi 
János Főiskola szervezésében. Budapest, 2009. március 27. 

4. Tamándl László (2009): Fenntarthatóság és a felsőoktatási intézmények, a Széchenyi 
István Egyetem példáján. „Gazdasági versenyképesség – életminőség – fenntarthatóság” 



30 

című II. Kaposvári Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia a Kaposvári Egyetem 
szervezésében. Kaposvár, 2009. április 2-3. 

5. Tamándl László (2009): Az elsős hallgatók előzetes elvárásai és kezdeti tapasztalatai, 
különös tekintettel a Széchenyi István Egyetem hallgatóira. „A tudomány felelőssége a 
gazdasági válságban” című IV. Kheops Tudományos Konferencia a Kheops Automobil-
Kutató Intézet szervezésében. Mór, 2009. május 20. 

6. Tamándl László (2009): A diplomás pályakövetés külföldön és Magyarországon. 
„Növekedés, gyorsítás, vállalati kibontakozás” című nemzetközi konferencia a Pannon 
Gazdaságtudományi Konferenciasorozat keretében a Pannon Egyetem szervezésében. 
Veszprém, 2009. szeptember 4. 

7. Tamándl László (2009): Graduate survey at the Széchenyi István University. „Economy, 
cash-flow and management” conference. University of Economics, Bratislava, 2009. 
szeptember 17-18. 

8. Tamándl László (2009): Diplomás pályakövetés Magyarországon és a karrier irodák 
fejlődési lehetőségei. „Karrierépítés és diplomás pályakövetés a Széchenyi István 
Egyetemen” című konferencia a Széchenyi István Egyetem szervezésében. Győr, 2009. 
szeptember 21. 

9. Tamándl László (2009): A frissdiplomások végzéskori elvárásainak és három éves 
munkaerő-piaci tapasztalatainak összehasonlítása. „V. Európai Kihívások” című 
nemzetközi tudományos konferencia a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának 
szervezésében. Szeged, 2009. október 16. 

10. Tamándl László - Filep Bálint - Kovács Zsolt (2009): Észak-dunántúli vállalkozói elit 
elvárásai a Széchenyi István Egyetemmel és hallgatóival szemben. „A lokális, regionális 
elit – elit kutatások a Széchenyi István Egyetemen” című konferencia a Széchenyi István 
Egyetemen. Győr, 2009. november 6. 

11. Tamándl László (2009): Expectation of young-graduates – research at Széchenyi István 
University. „The importance of human potential in the regional development” the 
academic international conference. Eastern European Development Agency, Podhájska, 
2009. december 1-2. 

12. Tamándl László (2010): A karrier irodák szerepe a hallgatók munkaerő-piaci 
versenyének támogatásában. A Szolnoki Főiskola Új Magyarország Fejlesztési Terv 
TÁMOP 4.1.1-es projektjének Nyitókonferenciája. Szolnok, 2010. február 10.  

13. Tamándl László - Filep Bálint - Kovács Zsolt (2010): A felsőoktatási intézmények 
versenyképessége Magyarországon és azok mérésének dilemmái. „Tanulás – Tudás – 
Gazdasági sikerek” avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében 
c. Tudományos konferencia a Széchenyi István Egyetem szervezésében. Győr, 2010. 
április 14. 

14. Tamándl László (2010): Diplomás pályakövető vizsgálatok és a karrier-szolgáltatások 
kapcsolata a felsőoktatási intézményekben, kiemelten a Széchenyi István Egyetemen. 
Diplomás pályakövetés - nemzetközi és hazai gyakorlatok c. konferencia az Educatio 
Nonprofit Kft. Szervezésében. Budapest, 2010. június 10. 



31 

15. Tamándl László (2010): Az északnyugat-magyarországi térség vállalatai körében 
végzett felmérés eredményei. MRTT VIII. Vándorgyűlés.(A tudás szerepe a regionális 
fejlődésben) Debrecen, 2010. november 18-19. 

16. Tamándl László – Kovács Zsolt (2011): Diplomás pályakövetési rendszer a Széchenyi 
István Egyetemen. „Új trendek és kihívások a hazai felsőoktatásban” c. 
műhelykonferencia a Széchenyi István Egyetem és a HÖOK szervezésében. Győr, 2011. 
május 27.  

17. Tamándl László (2011): A hallgatói szolgáltatások és a pályakövetés az elmúlt évek 
fejlesztéseinek tükrében. A Szolnoki Főiskola Új Magyarország Fejlesztési Terv 
TÁMOP 4.1.1-es projektjének Zárókonferenciája. Szolnok, 2011. szeptember 28.  

 

c) A témához kapcsolódó kutatási projektekben való részvétel 

1. Tamándl László (2005-2007): szakmai részvétel a ROP 3.3.1. „Híd a piaci szereplők és 
a Széchenyi István Egyetem között” című projektben és kutatási tevékenységben. A 
pályázat megvalósítója: MTA RKK. Győr. 

2. Tamándl László (2006-2007): szakmai részvétel a ROP 3.3 „A régióban működő karrier 
irodák szolgáltatási körének kialakítása a munkaerőpiac szereplőinek bevonásával” című 
projektben és kutatásban. Konzorciumi partnerek: Perintpart Alapítvány, Berzsenyi 
Dániel Főiskola, Széchenyi István Egyetem, Pannon Egyetem, Nyugat-magyarországi 
Egyetem. 

3. Tamándl László (2008, 2009): szakmai részvétel az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
BSc hallgatók követése című kutatásban. Megvalósító: Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet. Témavezető: Szemerszki Mariann, Gábor Kálmán. 

4. Tamándl László (2008-2009): szakmai részvétel a TAMOP 4.1.3. DPR győri pilot 
vizsgálatokhoz kapcsolódó társadalomtudományi kutatásban. A pályázat megvalósítója: 
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest. 

5. Tamándl László (2009-2010): szakmai vezető a Széchenyi István Egyetem TAMOP 
4.1.1-es pályázati projektjében, mely keretében megvalósultak a 2010-es intézményi 
DPR felmérések (hallgatói motivációs felmérés, pályakövető felmérés). A pályázat 
megvalósítója: Széchenyi István Egyetem, Győr. 

6. Tamándl László (2010-2012): szakmai vezető a Széchenyi István Egyetem TAMOP 
4.1.1.A-es pályázati projektjében, mely keretében 2010-ben megvalósult a SZE 
képzéseinek munkaerő-piaci monitoringja. A pályázat megvalósítója: Széchenyi István 
Egyetem, Győr. 

 


