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A témaválasztás indoklása 
A múlt században lezajlott közlekedési, informatikai és telekommunikációs technológiai 

fejlődés nyomán kialakult globalizációs folyamatok a XXI. századra alapjaiban 

változtatták meg a gazdasági és társadalmi viszonyokat a világban. Az exponenciális 

ütemben gyorsuló fejlődés eredményeképpen kialakult a tudásgazdaság, illetve ennek 

nyomán létrejött a tudásalapú társadalom. A világban a tudás jelentősége, és ezáltal az oda 

vezető út, vagyis az oktatás szerepe felértékelődött. Ma tanúi lehetünk annak, hogy 

meglévő szakmák alakulnak át és közben újak jönnek létre. A gyors fejlődés 

eredményeképpen elképzelhető, hogy bizonyos képzések során átadott ismeretek már azok 

befejezése előtt elavulttá válhatnak. Ezek következménye az „élethosszon át tartó tanulás” 

tendenciája. 

A tudásgazdaságba vezető átmenet a felsőoktatásban radikális változásokat 

eredményezett. Martin Trow (1974; 2000) vizsgálta az elitből a tömeges felsőoktatásba 

való átmenet problémáit, és arra a megállapításra jutott, hogy az elit felsőoktatás 

korszakának végét 15%-os részvételi arány átlépésében lehet meghatározni. Ezt követően 

általános korszakról beszélhetünk, mivel ennél nagyobb részvétel esetén a felsőoktatás 

rendszere átalakul. A tömeges felsőoktatás korszakában a felsőoktatásba való belepés 

feltételei, szelekció, tantervek, az oktatás formája és módszerei, a vizsgáztatás formája, az 

elérhető kvalifikáció jellege döntően megváltozik. De változnak a hallgatók motivációi, az 

oktatók rekrutációja, szocializációja, a sztenderdek és betartatásuk, a morális kérdések, a 

hallgatói szolgáltatások, a munkahelykeresés támogatása, a finanszírozás, az intézményi 

kormányzás és adminisztráció, a kapcsolat a középfokú oktatással és az oktatást szolgáló 

kutatások is. Hrubos Ildikó (2014) szerint míg ez a folyamat, vagyis a felsőoktatás 

expanziója az Egyesült Államokban az 1950-es években kezdődött, Európában kb. egy 

évtizeddel később indult meg, míg hazánkban jelentős lemaradással csak a rendszerváltást 

követő időszakban.  

Miközben a tudásgazdaság humánerőforrás igényei döntően megváltoztak, a 

felsőoktatás hazánkban éppúgy, mint Európa többi államában alig változott annak 

érdekében, hogy az új típusú igényeknek hatékonyabban meg tudjon felelni. A rendszer 

hierarchikus szerkezeti felépítése, az intézmények hagyományokon nyugvó szervezeti 

kultúrája nem teszik lehetővé a változásokra adott gyors reagálást. Európa országainak 

vezetői felismerve a lemaradás veszélyét sürgős változtatásokat szorgalmaztak. Az Európai 

Unió lisszaboni stratégiája, illetve az európai országok oktatási miniszterei által deklarált 
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Bologna folyamat az oktatásban soha nem látott méretű reformokat indított el Európa 

szerte. Ezek a változások az Európai Unió, illetve az európai kormányközi megállapodások 

révén elérték Magyarországot is, ahol a felsőoktatási intézmények növekvő fajsúlyuk 

mellett egyre nagyobb kihívásokkal néznek szembe.  

Az 1990-es évek elején hazánkban is megkezdődött a felsőoktatás expanziója. Új 

főiskolák és egyetemek alakultak, a meglévő intézmények bővítették képzési kínálatukat és 

székhelyen kívüli képzések indultak, melyek kiválásával számos új intézmény jött létre. A 

folyamat az évtized végére megteremtette a szinte korlátlan bejutás lehetőségét. (Hrubos, 

2014) Az 1993-as felsőoktatási törvény bevezette a normatív finanszírozási rendszert, mely 

az intézmények főbb bevételi forrását a hallgatói létszámtól tette függővé, így az egyes 

intézmények a minél nagyobb beiskolázásban lettek érdekeltek. Az intézmények kiadásai 

rövidtávon fix költségnek tekinthetők, és ezek egy részéhez középtávon is nehéz 

hozzányúlni (épületek fenntartása, állandó státuszú közalkalmazottak fizetése), míg a 

bevételek legnagyobb mértékben a felvett hallgatók számától függenek. Így mindez 

bevezette a verseny fogalmát a hazai felsőoktatásban. 

Ugyanakkor a jelenkori népesedési folyamatok okán a fejlett országokat magába 

foglaló régiókban a felsőoktatás bázisát jelentő fiatal korosztályok létszáma csökken. 

Nincs ez másképp Magyarországon sem: 1991-ben valamivel több, mint 180 ezer fő volt a 

17 éves korú népesség száma, ez a 2010-es évtized kezdetére 95 ezer körülire esett vissza. 

(Polónyi, 2011) A 2000-es évek elejére a korábban a felsőoktatásból kiszoruló rétegek 

beiskolázási tartalékai is kimerültek, így a mennyiségi expanzió elérte a határait, ami 

kiélezte ezt a versenyt.  

A 2005. évi felsőoktatási törvény új képzési szinteket és új felvételi rendszert 

eredményezett. Az elöregedő társadalom, a felsőoktatás bázisát jelentő fiatalok egyre 

csökkenő száma mellett a szabályozási környezet radikális változása a „business-like” 

intézményi működés előtérbe kerülését hozta magával. Ezzel párhuzamosan a 

munkaerőpiac nemzeti határainak eltűnése nemzetközi versenyhelyzetet is eredményezett. 

A Bologna-folyamat egyik fő célja éppen a felsőoktatás egységesítése és a nemzetközi 

átjárhatóság megteremtése lett volna. A folyamat hazai megtorpanása miatt is elmaradt 

felsőoktatásunk nemzetköziesítése, holott a fejlődő országokban a népességrobbanás és a 

szélesedő középosztály miatt óriási piac nyílt a nemzetközi relevanciájú képzések iránt. A 

hazai verseny kiéleződését tovább erősítette, hogy a rendszer képtelen volt megfelelő 

mértékben nyitni a fölös képzési kapacitásokkal a fejlődő országok felé. Nem sikerült a 
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hazai munkaerő és képzési piacra fókuszáláson túllépni, és kihasználni a felsőoktatás 

globalizálódását. 

Az elmúlt évtizedben kialakult versenyhelyzetben a hazai felsőoktatási intézmények 

harcolnak a hallgatókért, az állami támogatásért és egyéb forrásokért. A fiatalok számának 

csökkenésével az intézménybezárások és összevonások, az állami támogatás mértékének 

csökkentése, a férőhelyek számának korlátozása állandó jelleggel napirenden szerepel az 

oktatáspolitikában.  

Annak következtében, hogy Magyarországon érezhető harc indult meg az egyes 

felsőoktatási intézmények között a felvételiző fiatalokért és az elérhető forrásokért, a 

marketing szerepe is felértékelődött. Az egyes intézményeknek át kellett értékelniük 

helyzetüket és tudatosabbá tenni működésüket. A felsőoktatásban a stratégiai szemlélet a 

mindennapok részévé vált és az intézményeknek meg kellett tanulniuk tudatosan 

kommunikálni a környezetük felé. Ennek eredményeképpen az egyes intézmények olyan 

marketingeszközök alkalmazására kényszerültek, melyeket korábban csak az üzleti 

szférában tevékenykedő profitorientált vállalatok használtak céljaik elérésére.  

Ennek következtében a tudatos stratégiai tervezésnek és a korábban csak a business 

szférában alkalmazott marketingmenedzsment eszközöknek komolyan felértékelődik a 

szerepe. Önmagában a kommunikáció csak rövidtávon eredményezhet sikereket, az 

intézmények rákényszerülnek arra, hogy tudatosan építsék kapcsolataikat környezetükkel, 

odafigyeljenek volt, jelenlegi és potenciális hallgatóikra.  

A felsőoktatási intézmények számára az átfogó stratégiai tervezéshez információkra 

van szükségük a volt, jelenlegi és a jövőbeli potenciális hallgatóikról. Ennek egyes elemei 

a hazai gyakorlatban is megtalálhatók.  

Ami a diplomát szerzett hallgatókat illeti, a felsőoktatási rendszerek működésének 

fontos mutatója az ő munkaerőpiaci beilleszkedésük, későbbi pályafutásuk. Az OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development/ Gazdasági Együttműködési 

és Fejlesztési Szervezet) kezdeményezésére számos nemzetközi pályakövetési program is 

lezajlott. Magyarországon ugyan nem előzmények nélküli a pályakövetés, de 

intézményesült formában 2005 óta zajlanak felmérések, és számos hazai kutató publikált a 

témában. (Fábri, 2010; Kiss, 2011; Horváth et al 2009; Tamándl, 2011) A hazai 

gyakorlatban is megjelennek a pályakövetési rendszerekkel összhangban a hallgatói 

motivációs felmérések is.  

A Nemzeti Ifjúsági Stratégia az ifjúság igényeire fókuszálva 2009-2024 terjedően 

határozta meg az ifjúságpolitikával kapcsolatos teendőket. (NIS, 2009) Az elmúlt 
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időszakban átfogó ifjúsági kutatások láttak napvilágot a (Somlai 2010; Domokos, 

2013; Gazsó 2013; Kitta, 2013; Nagy 2013; Nyüsti 2013). Pályaválasztással a magyar 

oktatási rendszerben az 1980-as évek óta foglalkozik a hazai irodalom (Zakar, 1988; 

Lannert 2000; 2004; 2008; Andor-Liskó, 1999; Halász, 2001; Juhász et al, 2010). A 

felsőoktasi marketing sem előzmények nélküli a hazai szakirodalomban (Kuráth, 

2007; 2010; Kozák, 2010; Kuráth-Törőcsik, 2011; Lukács, 2012).  Ezek azonban jelentős 

részben egy-egy speciális területre fókuszálnak. Hiányoznak a középiskolások átfogó szak- 

és intézményválasztását, motivációit és félelmeit feltáró országos felmérések.  

Mindemellett számos kutatás (Goddard, 1999; Etzkowitz, 2000; Hudson, 2006; 

Filep, 2008; Rechnitzer, 2009; Kovács, 2012) rávilágított az egyes felsőoktatási 

intézmények nemzetgazdasági, vagy bizonyos esetekben azon is túlmutató szerepe mellett 

a saját térségükre gyakorolt hatására. Miközben a felsőoktatási intézmények regionális 

hozzájárulásának jelentősége az elmúlt időszakban megnőtt, a legtöbb intézmény országos 

és nemzetközi jelentőségű oktatási és kutatási tevékenységre törekszik. Míg a kisebb 

közösségi főiskolák esetében azok legfontosabb szerepe elsősorban – a humán tőke 

biztosításával – a helyi fejlődés támogatása, a térségi ipar igényeinek kielégítése, 

együttműködésben a regionális vállalkozásokkal és ágazatokkal, támogatva ezzel a 

környék szociális infrastruktúrájának fenntartását és hozzájárul a helyi kulturális élethez, 

kooperációban a társadalmi közösségekkel és környezettel. Mégis jellemzően ezek az 

intézmények is számos tekintetben országos vonzó hatást gyakorolnak és országos, sőt 

nemzetközi versenykörnyezetben működnek. (OECD, 2009a) A nagyobb 

tudományegyetemek országos hatása nyilvánvaló, de ugyanakkor mára nemzetközi 

környezetben történő versenyhelyzete is vitathatatlan, elég csupán olyan nemzetközi 

beiskolázással rendelkező képzési területekre gondolni, mint az orvosi képzés.  

Azonban nem csupán az intézmények gyakorolnak hatást saját régiójukra, hanem az 

adott gazdasági térség behatárolja az adott felsőoktatási intézmény lehetőségeit, egyfajta 

működési teret biztosítva az intézmények számára. Mindez hatással van az adott intézmény 

beiskolázási lehetőségeire is.  

Mindazonáltal meggyőződésem, hogy a tudatos beiskolázási tevékenység 

megtervezéséhez és lebonyolításához nem elegendő szekunder forrásokra támaszkodni, a 

vonzáskörzet alapos ismerete, folyamatos elemzése és értékelése mindegyik felsőoktatási 

intézmény számára elengedhetetlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Jelen értekezés célja, hogy feltárja és bemutassa a hazai középiskolások 

pályaválasztási motivációit, szak- és intézményválasztási preferenciáit és a döntésükhöz 
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szükséges legfontosabb információs forrásokat. A felsőoktatási intézmények csakis ezen 

információk birtokában képesek megfelelően alkalmazkodni saját versenykörnyezetükhöz. 

Empirikus kutatásom során a győri Széchenyi István Egyetem legfőbb beiskolázási 

körzetét veszem alapul. Az intézmény ugyan országos hatókörű, de vonzása leginkább két 

NUTS 2 szintű tervezési statisztikai régióban, a Nyugat-dunántúli és az Észak-dunántúli 

régióban koncentrálódik. A felmérés során kérdőíves megkérdezést végeztem a térség 

középiskoláiban a felsőoktatási felvételi előtt álló végzős diákok körében. A hat megyére 

kiterjedő keresztmetszeti kutatást kép lépcsőben végeztem, elsőként 2012-ben 2000 fő 

megkérdezését tűztem ki célul, majd a felmérést 2015-ben megismételtem, ekkor 800 fő 

megkérdezése volt a cél. A felmérés során vizsgáltam, a térség gazdasági és társadalmi 

struktúráinak hatását is a pályaválasztásra. 

A doktori értekezésemben hét hipotézist állítottam fel. Ebből egy vonatkozik a 

pályaválasztás általános marketingelméleti megközelítésére, a továbbiak pedig az 

empirikus kutatásra építve fogalmaznak meg állításokat a diákok továbbtanulási 

preferenciáival, a jövőjükről alkotott elképzeléseikkel, és az ezt befolyásoló 

véleményformálókkal, valamint a felsőoktatási intézmények beiskolázási vonzáskörével 

kapcsolatban. 
 

  



 
 

8 

A disszertáció célja 
A vonatkozó szakirodalom feldolgozásával világossá vált, hogy miként alakul át a 

felsőoktatás. A hazai rendszer számos kihívással szembesül, aminek következtében 

piacosodási folyamatok indulnak meg, megváltoznak alapvető intézményi struktúrák és 

működési modellek, melyekben a marketing szerepe felértékelődik. Fontos a 

szolgáltatások optimalizálása, ehhez szükségesek többek közt a hallgatói motivációs 

kutatások (pl. Tamándl et al, 2010), és fontos információk nyerhetők ki a pályakövetési 

rendszerekből (Horváth T. et al, 2009; Tamándl et al, 2014) is a folyamatok tervezésében.    

Komoly probléma azonban, hogy a felsőoktatásban a marketingtevékenység nem 

lépett stratégiai szintre, a döntéselőkészítésbe nem vonják be a marketinges szakembereket, 

nincs tényleges marketingstratégia. Érdemi előrelépések leginkább a kommunikáció 

fejlődésében, illetve az alumni rendszerek kiépülésében történtek (Kuráth – Törőcsik, 

2011) 

Az átfogó stratégiai szintű tervezéshez a motivációs vizsgálatok és a pályakövetési 

rendszerek mellett integrálni kell a felsőoktatási felvételi előtt álló fiatalok pályaválasztási 

motivációinak vizsgálatait. Ez a tervezés információs inputjainak harmadik lába. 

Számos kutatás vizsgálja ezt a célcsoportot valamely szempontból (GfK, 2008; GfK, 

2015; Deloitte, 2015), de komplex motivációs kutatások nem tárják fel teljes egészében a 

pályaválasztási motivációkat. A generációváltás, az oktatási rendszer átalakítása, a változó 

munkaerőpiaci igények pedig indokolják a felmérést.  

A doktori értekezés célja, hogy feltárja és bemutassa a hazai középiskolások 

pályaválasztási motivációit, különös tekintettel a győri ipari körzetben tanuló fiatalok 

esetében, vizsgálva a térség gazdasági – és társadalmi struktúráinak hatását a 

pályaválasztási motivációkra. 
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A kutatás hipotézisei 
H1: A felsőoktatási továbbtanulási döntés – ezen belül a szak- és intézményválasztás – 

értelmezhető úgy, mint egy fogyasztói döntés, melyre adaptálható a fogyasztói 

magatartás vásárlási döntéssel kapcsolatos modellje. (Elméleti hipotézis) 

A vásárlási döntés folyamata régóta áll a fogyasztói magatartás vizsgálatok érdeklődésének 

középpontjában. Számtalan modell született, Amstuzt megalkotta a vásárlási döntés 

folyamatmodelljét (Amstuzt, 1967), Hawkins, Best és Coney a vásárlási folyamat és 

üzletválasztás kapcsolatát vizsgálta (Hawkins et al 1986), Mowen pedig a vásárlási döntést 

öt alapvető szakaszra bontotta (Mowen, 1988). Klasszikus modelljében ezek a szakaszok 

(1) a problémafelismerés, (2) az információgyűjtés, (3) az alternatívák értékelése, (4) a 

vásárlási döntés és (5) és a vásárlás utáni értékelés. Kottler és Keller rávilágított arra, hogy 

a fogyasztó a döntés során nem minden esetben megy végig a folyamat valamennyi 

szakaszán, egy impulzus-vásárlás során pl. a folyamat lerövidül, más komplexebb döntések 

esetében összetettebbé válhat (Kottler-Keller, 2006). 

 A pályaválasztás, azon belül a felsőoktatási továbbtanulás fontos döntés a fiatalok 

életében. Noha a tudásgazdaságban felgyorsult a technológiai fejlődés üteme, és ez 

magával hozta a tudástársadalomban a lifelong learning tendenciáját, aminek 

eredményeképp egy ma pályát választó fiatal élete során még számtalanszor fog szakmát 

váltani, mégis e döntés meghatározó jelentőséggel bírhat a fiatalok jövőbeli életútjára. 

Maga a pályaválasztási döntési folyamat akár több éven keresztül is tarthat, és az egyéni 

információkeresésen felül befolyásolja egy sor olyan tényező, mint a szülők foglalkozása 

és legmagasabb iskolai végzettsége, a család pályaorientációja, valamint a közép- és 

általános iskolai véleményformálók, köztük tanárok, osztálytársak és barátok. Így e döntés 

tekintetében a klasszikus döntési modell kiegészítésre szorul, további lépések beiktatása 

szükséges. 

 

H2: A felsőoktatásban továbbtanulni nem szándékozók esetében e döntés indokai 

közt a követelményeknek való meg nem felelés mellett megjelennek egyéb motivációk 

is úgy, mint mielőbbi külföldre költözés, korai családalapítás, szakmunkás 

végzettséggel jobb kereseti lehetőségek. 

A tudással kapcsolatos egyik paradoxon, hogy leértékelődik a hagyományos szaktudás, de 

a képzésekre fordított idő növekszik. Az élethosszig tartó tanulás válik általánosan 

jellemzővé, az iskolarendszer expanziója pedig tovább folytatódik. Az elektronikus médiák 
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jelentőségét az oktatásban is felértékelik. A pályakezdő munkanélküliek legfőképp az 

alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen fiatalokból állnak. Általánosan elismert állítás, 

hogy a magasabb végzettségűeknek jobb esélyeik vannak a munkaerőpiacon. (Somlai, 

2010).  

A felsőoktatás expanziója évtizedek óta megfigyelhető, általános jelenség Nyugat-

Európa fejlettebb országaiban. 1998 és 2007 között a felsőoktatásban tanulók száma az 

unió országaiban másfélszeresére növekedett. Magyarországon a kilencvenes évek első 

felében vett komoly lendületet a felsőoktatás expanziója, amely egyrészt mind a 

jelentkezők, mind a felvettek számának nagyarányú növekedésében, másrészt a 

felsőoktatási intézmények gyarapodásában mutatkozott meg. Ennek következtében 2010-re 

Magyarország hallgatói arány tekintetében elérte a fejlett nyugat-európai országok szintjét. 

(Fábri I., 2010)  

Ez egybevág az Európa 2020 stratégiai célkitűzéseivel, amik között szerepel a 30–34 

éves korcsoportban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aranyának 40%-ra növelése. 

Ennek keretében hazánk vállalta, hogy 2020-ig 30,3%-ra emeli a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők aranyát. (European Commission, 2012a; Eurostat, 2015).  

A pályaválasztásnak számos buktatója van. Az azt övező problémák közül a 

leggyakoribb a pályaválasztási érettség hiánya. Sok gondot okoznak azok a tanulók, 

akiknél megfelelő időre nem alakul ki a szükséges pályaválasztási érettség, ami miatt 

azután nem tudnak kellő megalapozottsággal és megfontoltsággal dönteni, vagy éppen a 

nem megfelelő döntési irányba indulnak el. (Zakar, 1988) 

Mindazonáltal jól látszik, hogy a felsőoktatási képzésben résztvevők növekvő aránya 

még a jövőre vonatkozó stratégiai törekvések között sem jelenti a teljes továbbtanulást, ez 

egyetlen célkitűzésben sem jelenik meg. A diákok egy része tanulmányi eredményeiből, 

képességeiből adódóan nem alkalmas a felsőoktatásban való továbbtanulásra. Emellett 

azonban feltételezhetően vannak olyan diákok is, akiket egyéb célok motiválnak úgy, mint 

mielőbbi munkavállalás, családalapítás, külföldre költözés, vagy csak szimplán a jobb 

kereseti lehetőségek egy szakma birtokában.   

 

H3: A középiskolások pályaválasztásában meghatározó szempontok: a szülői irányok, 

a család pályaorientációja, valamint a képzés által kínált elhelyezkedési esélyek. 

Amióta a polgári társadalom felváltotta a rendi társadalmat, az életben elérhető különböző 

típusú előnyökhöz az iskolán keresztül vezet az út. A gyerekek a jobb iskolázottság által 

remélhetnek jobb munkakörülményeket, magasabb jövedelmet és az ezekkel járó 
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társadalmi megbecsülést. Az elérendő iskolázottsági szintet a legtöbb esetben a szülők 

aspirációi határozzák meg, a szülők pedig legalább olyan vagy még jobb társadalmi 

helyzetbe szeretnék hozni gyermekeiket, mint amilyenben ők vannak. A szülők célja az 

iskoláztatással, hogy ezen keresztül minél jobb életesélyt adjanak gyermekeinek, hogy 

minél magasabbra tudjanak kerülni a társadalmi hierarchiában. A szülők iskoláztatási 

aspirációi pedig elsősorban saját iskolázottságukkal és az életben való „boldogulásra” 

vonatkozó élettapasztalataikkal állnak összefüggésben. (Halász, 2001) 

A pályaválasztás nagy lehetőség a felnövekvő nemzedék számára, hogy kifejezze 

saját igényeit és törekvéseit, amelyek végeredményben az egyes fiatalok önmegvalósítási 

elképzeléseinek tartalmi kereteit jelentik. Az egyén oldaláról ez feltételezi a 

személyiségében rejlő értékek optimális felhasználását, társadalmi szempontból pedig 

igényli a munkamegosztásba való hatékony és aktív beilleszkedést, valamint a 

munkakörnyezethez (személyi és tárgyi feltételekhez) való megfelelő alkalmazkodást. 

(Zakar, 1988.)  

Az ifjúsági életszakasz tovább tart ma, mint évtizedekkel korábban, ezzel 

párhuzamosan a bizonytalanság is fokozottabbá vált. A fiatalok nem terveznek hosszú 

távra, a közvetlen céljaik eléréséhez nagy mozgási szabadságra van szükségük. A 

fogyasztási statisztikák alapján egyre jelentősebb piaci célcsoporttá is válnak. A jelenkor 

fiataljaira az individualizmus erősen jellemző, értékrendjükben elsődleges helyen a 

pályatervek állnak (a korábbi családi élet helyett). (Somlai, 2010) 

Ezért a kutatás egy fontos kérdése, hogy milyen súllyal esnek a latba a 

pályaválasztási kérdések kapcsán az elhelyezkedési esélyek, mennyire tudatosak a 

pályaválasztás előtt álló fiatalok e kérdés tekintetében. 

  

H4: A felvételizők intézményválasztáskor inkább olyan térséget választanak, ami 

lehetőséget nyújt letelepedésre, munkavállalásra. 

A felsőoktatás a tudásgazdaságban mára stratégiai fontosságú erőforrássá vált. Az 

intézmények elősegítik térségük fejlődését, hallgatókat és oktatókat vonzanak oda, bővítik 

a humán tőkét, munkahelyeket teremtenek, megrendelőként lépnek fel a térség szolgáltatói 

felé, pályázati forrásokat kötnek meg, mindeközben kulturális értékeket közvetítenek, 

közösséget építenek és a térségük fejlődését szolgálják. (Hudson, 2006) 

A nemzetgazdasági szint mellett azonban a felsőoktatási intézmények térségi 

szinten is központi szerepet játszanak a humán erőforrás reprodukciójában és 

adaptációjában, valamint a társadalmi tőke termelésében, így növekvő jelentőséggel bírnak 
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a regionális résztvevők közül. A tudásgazdaságban az oktatás egy kulcsfontosságú 

stratégiai erőforrás a gazdasági siker elérésében az emberi tőke révén. Ezért egyre nő a 

nyomás a régiókon, hogy tanuló, tudást előállító közösségekké váljanak, akik a folyamatos 

fejlődésre, új ötletek előállítására, szervezeti tanulásra és tudástranszferre fókuszáljanak, 

támogatva ezzel a regionális fejlődést és jólétet. Mindez azt jelenti, hogy a felsőoktatási 

intézményeknek, mint a tudás központjainak, még prominensebb szerepet kell tulajdonítani 

a gazdasági növekedés felerősítésében, nemcsak nemzeti, hanem regionális szinten is. Az 

igények eltolódtak a kiaknázható tudás, valamint annak elterjesztésének elősegítése 

irányába. (Forman-Fábián 2008) 

A pályaválasztás nagy lehetőség a felnövekvő nemzedék számára, hogy kifejezze 

saját igényeit és törekvéseit, amelyek végeredményben az egyes fiatalok önmegvalósítási 

elképzeléseinek tartalmi kereteit jelentik. Az egyén oldaláról ez feltételezi a 

személyiségében rejlő értékek optimális felhasználását, társadalmi szempontból pedig 

igényli a munkamegosztásba való hatékony és aktív beilleszkedést, valamint a 

munkakörnyezethez (személyi és tárgyi feltételekhez) való megfelelő alkalmazkodást. 

(Zakar A. 1988.) 

Így okkal feltételezhető, hogy az intézményválasztás során a térségválasztás is 

meghatározó szempont a diákok számára. 
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H5: A magyar felsőoktatási intézmények között kiemelt szerepet töltenek be az ország 

legfejlettebb gazdasággal rendelkező térségében elhelyezkedő fővárosi intézmények, 

melyek az önálló élet, jobb anyagi viszonyok és magasabb oktatási kínálat miatt 

vonzzák az Észak-dunántúli régióban élő hallgatókat nagy számban Budapestre. 

A magyar felsőoktatási beiskolázási vonzáskörzetekre erősen jellemző a regionális 

tagoltság, illetve a főváros, Budapest jelentős szerepe. Budapesten kívül a hazai 

hagyományos tudományegyetemek vonzáskörzete számottevő, ezek az intézmények 

elsősorban a környező települések továbbtanulóit vonzzák: Debrecen, Pécs, Szeged, 

Miskolc, Győr. Ezek a települések továbbá képesek a végzett hallgatókat helyben tartani. 

(Teperics – Dorogi, 2014) 

A területi hatások érvényesülésében, a vonzáskörzetek alakulásában és 

átalakulásában nagy hatása van az intézmények jellegének és a képzés specializáltságának. 

A nagy tömegeket megmozgató, általános – közgazdász, tanár, jogász – szakok jól 

elhatárolható vonzáskörzetekkel rendelkeznek, mely a már említett észak-nyugat 

magyarországi térségre terjed ki. Rechnitzer-Smahó (2007) szerint tapasztalható, hogy az 

intézményi vonzáskörzetek a 2000-es évek első felében besűrűsödtek 80-100 km-es 

körzetekre és nem húzható éles határ az egyes szakok vonzáskörzetei közt, mivel állandóan 

változnak az átfedések és az átjárások.  

Az intézmények speciális, egyedi képzéseinek (erdőmérnöki, faipari mérnöki, 

előadóművészeti, tanár-zenetanári, speciális mérnöki-mechatronikai, járműmérnöki, 

logisztikai mérnöki-szakok) esetében a regionális hatások nem érvényesülnek. Ezeknél a 

szakoknál megfigyelhetők a tradicionális jegyek, melyek eredményeképpen az ország 

egész területéről iskoláznak be hallgatókat. A harmadik jelenség az országhatáron kívüli 

vonzás, mely alapján egyre nő a szlovákiai magyarok érdeklődése az intézmények képzései 

iránt. (Rechnitzer-Smahó, 2007; Tamándl, 2009) 

Budapest hagyományos központi szerepe és túlsúlya az ország gazdasági, társadalmi 

struktúrájában és közigazgatási rendszerében szerves történelmi fejlődés eredménye. Tény, 

hogy ez a központi szerep érvényesül a felsőoktatásban is, az intézmények közel fele 

Budapesten működik, a felsőoktatásban tanuló hallgatók 40%-a tanul a fővárosban. 

(Hrubos, 2005) 

Mindez megalapozottá teszi azt, hogy a pályaválasztás és felsőoktatási felvételi 

tekintetében a főváros elszívó hatása érvényesül. 
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H6: A Dunántúl északi felén belül a gazdaságilag fejlett Győr-Moson-Sopron megye a 

később várható jobb elhelyezkedési esélyek és magasabb jövedelmek reményben 

vonzóbb továbbtanulási irány a középiskolások számára, így elszívó hatást gyakorol a 

térségben. 

A Nyugat-dunántúli tervezési-statisztikai régióhoz három megye – Győr-Moson-Sopron, 

Vas és Zala tartozik, területe az ország területének 12,21 %-át fedi le, lakosságszáma 

szerint pedig az ország második legkisebb régiója, a népesség 9,95 %-a lakik ebben a 

térségben. Mégis ez az ország egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. A rendszerváltást 

követően az addigi fejlődést gátló határ melletti fekvés a térség előnyére vált. A határnyitás 

következtében elindult az idegenforgalom, a beruházási kedv felélénkült. A térség 

komparatív előnyét ma is az ipar (főként a gép- és járműipar) képezi, amelyet időben 

felismertek és ki is használnak a multinacionális vállalatok. A térség az országos GDP több 

mint 10 %-át állítja elő, az egy főre jutó GDP pedig jóval meghaladja az országos átlagot. 

A külföldi tőkebeáramlás fellendülést, ami az egy főre jutó GDP emelkedését, a 

nagymértékű munkahelyteremtést, a bérek multiplikátor hatását, a know-how transzfer és a 

K+F együttműködések erősödését, a helyi iparűzési adó növekedését eredményezte. 

(Tamándl, 2014) 

A Nyugat-dunántúli régióban két egyetem és egy főiskola székhelye található. A 

székhelyet illetően kettő intézmény (Széchenyi István Egyetem, Győri Hittudományi 

Főiskola) működik győri székhellyel és egy sopronival (Nyugat-Magyarországi Egyetem). 

Ezeken az intézményeken kívül rengeteg régión kívüli székhellyel rendelkező intézmény 

tart fent kart, intézetet vagy képzési helyet a három megyében, mellyel biztosítja a régió 

sokrétű képzési palettáját. A Nyugat-dunántúli régióból 32,91 ezer hallgató folytat 

felsőfokú tanulmányokat valamilyen formában, és közel 1300 oktató dolgozik a 

felsőoktatásban.  (Tamándl, 2014) 

A vizsgált térség részét képezi még a Közép-dunántúli régió, melynek felsőoktatása 

tradicionális, és újonnan alapított felsőoktatási intézményei a felsőoktatási piac 

átalakulására sikeresen reagáltak, hiszen a 90-es évek elején alig két és fél ezres hallgatói 

létszámuk az elmúlt időszakban több mint 27 ezer főre nőtt. Így a legtöbb 

tudományterületen a helyben található felsőoktatási intézmények képesek a régió 

gazdaságának szakember ellátottságát kielégíteni. (KSH, 2009) 

Így megalapozottnak tekinthető az a feltevés, hogy a gazdaságilag fejlettebb térségbe 

a jobb elhelyezkedési esélyek és magasabb jövedelmek reményében több diák jön tanulni. 
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H7: A középiskolások a felsőoktatási felvételi döntés meghozatalának idején nem 

rendelkeznek reális pályaképpel, a diploma megszerzését követő évekről alkotott 

elképzeléseik nem fedik a valódi lehetőségeket. A munkavégzés formájáról, a 

letelepedés helyszínéről és a várható jövedelemről sajátos elképzeléseik vannak. 

Számtalan nemzetközi és hazai szerző foglalkozik az úgynevezett „Y generáció”, vagyis a 

80-as évek végén, illetve a 90-es évek elején születettek tagjaival (Parment, 2008; Parment 

2013; Williams – Page, 2011; Tari, 2010; Baranyi – Komlósi, 2015), a napjaink során 

felsőoktatásba belépők pedig már a „Z generáció” tagjai. Számos hazai felmérés is 

rámutatott, hogy az új nemzedék tagjai eltérően viszonyulnak a munkához és másként 

ítélik meg a munka és a szabadidő optimális egyensúlyát (GfK, 2008; Deloitte 2013; 

Deloitte, 2015; GfK 2015). Ezen felmérések mindegyike arra a következtetésre jut, hogy a 

fiataloknak mind a középiskolai évek során, mind a hallgatói évek alatt a valóságtól 

elrugaszkodott a bérigénye és túlzottan optimisták az elhelyezkedési esélyeiket illetően. A 

Deloitte (2013, 2015) felmérései szerint a felsőoktatási intézményeknek jobban fel kellene 

készíteniük hallgatóikat a munka világának kihívásaira és a munkakeresés folyamatára.  

Kérdés az, egy olyan térségben, mint a győri ipari körzet, ahol a gazdasági szereplők 

intenzív jelenléte árnyalhatja ezt a képet, és ahol az oktatásnak több kapcsolata van a 

gazdasági szférával, szintén azonosítható-e a középiskolások valóságtól, munkaerőpiactól 

való elrugaszkodott képe. 
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A kutatás módszertana 
A 2012-es felmérés során a kutatás célja a célcsoport akkori igényeinek felmérése, és az 

ebből nyert információk azonnali felhasználása. Ezért kutatási módszerként az egyszeri 

keresztmetszeti kutatást választottam. Ez az eljárás a sokaság elemeiből egyszeri 

alkalommal vett egyetlen mintán alapult. Azért, hogy a felsőoktatásban zajló folyamatok 

továbbtanulási motivációkra gyakorolt hatását ellenőrizzem, 2015-ben ismételten 

elvégeztem a felmérést. Így a kutatás során kétszeri mintavételt követően korlátozottan, de 

lehetőség nyílt idősoros vizsgálatok lefolytatására is. A primer kutatás kvantitatív típusú, 

ami a tömegszerű jelenség számszerű általánosítására törekszik. 

A szükséges adatok beszerzéséhez rövid, legfeljebb 20 perc alatt kitölthető kérdőívet 

használtam, amit a diákok maguk töltöttek ki saját iskolai környezetükben felügyelet 

mellett. A kérdőív a célkitűzéseknek megfelelő szakaszokra tagolódik. Ennek összeállítása 

során törekedtem a zárt, főképp skálaszerű kérdésekre.  

A 2012-es mintavételi eljárás során kvótás mintavételt alkalmaztam, hogy a Győri 

ipari körzet oktatási vonzáskörzetének arányait jobban reprezentálja a minta, a 

kontrolljellemző a Széchenyi István Egyetem beiskolázási adatain alapuló földrajzi 

elhelyezkedés volt az alábbi arányok szerint: 

A mintába kerülő középiskolások  

• 20%-a származik Győr középiskoláiból, 

• 15%-a származik Győr-Moson Sopron megye további középiskoláiból, 

• 15%-a származik Vas megye középiskoláiból,  

• 15%-a származik Zala megye középiskoláiból, 

• 15%-a származik Komárom-Esztergom megye középiskoláiból, 

• 10%-a származik Veszprém megye középiskoláiból,  

• 10%-a származik Fejér megye középiskoláiból. 

A mintába kerülő 31 intézmény kiválasztása során a térségben található valamennyi 

középiskolát figyelembe vettem. A teljes középiskolai adatbázisba azok az intézmények 

kerültek be, akik a felmérés idején folytattak érettségi vizsgával záruló középiskolai 

képzést, és a 2007/2008-as tanévben is indítottak ilyen képzés keretében középiskolai 

osztályt. Az adatbázisból történő mintavétel a fenti kvótáknak való megfeleltetés után a 

véletlenen alapult. 

Noha statisztikai értelemben hasonló felmérések során az 1000 fős mintanagyság 

elegendő a statisztikai hiba kiküszöbölésére, én a kutatás során ennek dupláját tűztem ki 
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célul, így 2000 fős mintanagyság volt a cél. Az adatrögzítés és feldolgozás fázisában aztán 

az adattisztítást a területi arányok szerinti súlyozást követően 1731 kérdőív került a 

mintába. A mindazonáltal nem tekinthető minden összetevőjét nézve reprezentatívnak. 

A kérdőív felépítése alapvetően négy főbb részből állt. 

1. A továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatos preferenciák felmérése:  

a. információforrások, befolyásoló tényezők azonosítása 

b. a képzési területekkel kapcsolatos attitűdök felmérése 

c. a felsőoktatási továbbtanulással, szak- és intézményválasztással kapcsolatos 

információforrások azonosítása, azok erejének mérése. 

2. A Széchenyi István Egyetem és a régió más meghatározós intézményeinek 

megítélésének felmérése. 

3. A Széchenyi István Egyetemmel kapcsolatos attitűdök felmérése a képzés jellege, 

az oktatott szakok tekintetében. 

4. Demográfiai kérdések a célcsoport azonosítása érdekében. 

A kérdőívben alkalmazott kérdéstípusok: attitűdökkel és preferenciákkal kapcsolatos 

kijelentésekkel való egyetértés mérése 5-fokozatú, nem kényszerítő jellegű Likert skálán 

kérdésenként táblázatos formában. Az oktatás értékelésének jellegéből adódóan a diákok 

könnyen megértik és alkalmazzák az ötfokozatú értékelést, a középérték meghagyásával 

pedig lehetőség nyílik a semleges véleményem megfogalmazására is. Egyes 

kérdéstípusoknál alkalmazunk rangsorolási kérdéseket is. A kérdőív terjedelme összesen 

32 egyszerű, illetve összetett kérdés. A felmérés során használt kérdőív a tanulmány 1. 

számú mellékleteként tekinthető meg.  

A kitöltés anonim volt, ezért nem tettem lehetővé a válasz megtagadását, csupán a 

leginkább érzékeny demográfiai kérdések esetében – úgy, mint a megkérdezett szüleinek 

legmagasabb iskolai végzettsége, vagy a család jövedelmi helyzetének szubjektív 

értékítélete – volt lehetőség a diszkrét „nem tudom” válaszlehetőség megjelölésére. Éppen 

ezért egyes attitűdöket jellemző kérdéseknél nem alkalmaztunk kényszerítőskálát, így 

lehetővé téve a válaszadónak a semleges állásfoglalást abban az esetben, ha nem tudja 

megítélni az adott kérdést. 

A lekérdezés időszaka a felsőoktatási felvételi eljárásra történő jelentkezési 

határidőhöz igazodva 2011. október 1. 2012. február 24. közé esett. A kérdőívet online 

formában lehetett elérni és kitölteni. A felállított informatikai rendszer számos biztosítékot 

tartalmazott arra vonatkozóan, hogy elkerüljük a hibás, hiányos kitöltéseket. A 
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középiskolai diákok órarendi keretek között iskolai számítógép teremben töltötték ki a 

kérdőívet tanáraik, legtöbbször osztályfőnökük jelenléten, egybekötve továbbtanulással, 

pályaorientációval kapcsolatos beszélgetéssel, felkészítéssel. A kitöltéshez az online 

felületen az intézmény OM kódjából generált azonosítóval lehetett csak belépni, amit 

előzetesen megadtunk a kérdőívet kitöltető, a felmérésben résztvevő intézményeknek. Így 

elkerülhető volt az, hogy az interneten a kérdőívre véletlenül rátaláló jogosulatlanul töltse 

ki azt. Az intézmény azonosítása után az elsődleges kérdés azt volt, hogy a jövőben 

tervezi-e a továbbtanulást felsőoktatási intézményben a diák. Aki az igen válaszra 

kattintott, az melléklet szerinti teljes kérdőívet kapta meg. Aki a nem válaszra, az egy 

rövidített, csupán a középiskolai tanulmányokra és a demográfiai adatokra vonatkozó 

kérdéssorát kapta meg a kérdőívnek, kiegészítve egy a továbbtanulni nem akaró szándék 

mögöttes indokait vizsgáló motivációs kérdéssorral. 

A beérkezett adatok feldolgozását SPSS matematikai-statisztikai program 

segítségével végeztem el. A kódolás során ügyeltem arra, hogy elkülönítsem a 

továbbtanulni akaró és nem akaró diákok kérdéssorát. A mindkét csoportra vonatkozó 

kérdések együttesen kerültek feldolgozásra, míg csak az egyik vagy másik csoportra 

vonatkozó kérdések esetében csak a tisztított adatsoron végeztem el az elemzést. 

A 2015-ös felmérés során a kérdőív, és a rögzítés módszere teljesen megegyezett a 2012-es 

felmérésben alkalmazottal, mivel azonban ez az idősoros elemzések lefuttatásához 

alkalmazott kontroll minta volt, így kisebb elemszámmal dolgoztam. Az adatbázis 

ellenőrzése és tisztítása után 606 diák került a mintába. A területi arányok itt nem követték 

a 2012-es mintavétel során alkalmazottat, a mintába főleg győri és Győr környéki 

középiskolások kerültek be, így bizonyos vizsgálatoknál a területi kérdések a 2015-ös 

felmérés eredményein korlátozottan értelmezhetők. 

Jelen kutatási kérdése, hogy feltárja és bemutassa a hazai középiskolások 

pályaválasztási motivációit, különös tekintettel a győri ipari körzetben tanuló fiatalok 

esetében, vizsgálva, a térség gazdasági – és társadalmi struktúráinak hatását pályaválasztási 

motivációkra.  

A kutatási kérdések részben leíró jellegűek, ezek célja, hogy azonosítsák térség 

középiskolásainak: 

• a továbbtanulással kapcsolatos preferenciáit, 

• szakválasztással kapcsolatos igényeit, 

• felvételi eljárással kapcsolatos információszerzésük módját, 
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• az egyes intézményekről való informálódás módját, 

• felvételi döntéseik során figyelembe vett tényezőket, különös tekintettel a 

- regionális és 

- gazdasági tényezőkre, 

- jövőbeli karrier elvárásokra, 

- és intézményi szempontokra, 

• a Széchenyi István Egyetemmel kapcsolatos attitűdjét. 

A kutatási kérdések másik része a pályaválasztási motivációkkal kapcsolatos fontosabb 

összefüggések vizsgálatára hivatott: 

• Miként hatnak a pályaválasztási motivációkra a térség gazdasági- és társadalmi 

struktúrái? 

• Milyen tényezők alapján történik a képzési terület kiválasztása? 

• Mi alapján választanak képzési intézményt a pályaválasztás előtt állók? 

• Felállítható-e egy döntési modell a pályaválasztással kapcsolatban? 

Összhangban áll a térség oktatási kínálata a munkaerő-piaci kereslettel? 
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A kutatás eredményei, a hipotézisek igazolása 
Értekezésem elején hét hipotézist fogalmaztam meg, amelyek értékeléséhez törekedtem a 

vonatkozó szakirodalom széleskörű megismerésére és értelmezésére, a kapcsolódó 

szekunder adatok feltárására és értelmezésére és két darab nagymintás primer kutatás 

lefolytatására is sort kerítettem. Az első kutatás során lehetőségem nyílt nagyobb minta 

elemszámmal dolgozni, a vizsgált térség területi arányainak jobb figyelembevétele mellett. 

A második, megismételt felmérés során, noha a mintába nagyobb arányban kerültek győri 

és Győr környéki iskolák diákjai, illetve a minta elemszáma is elmaradt az első 

felmérésben alkalmazottól, mégis a legtöbb kérdés tekintetében közel azonos eredményt 

kaptam, ami a kutatási módszertan megalapozottságát igazolta, illetve azt, hogy ilyen rövid 

időtávon, pár év elteltével nem változnak döntő mértékben a fiatalok pályaválasztási 

motivációi és szempontrendszerük. 

 

H1: A pályaválasztással kapcsolatos döntés értelmezhető úgy, mint egy fogyasztói 

döntés, melyre adaptálható a fogyasztói magatartás vásárlási döntéssel kapcsolatos 

modellje. (Elméleti hipotézis) 

A felsőoktatás piaci megközelítésben jellemezhető egy olyan klasszikus piaci modellel, 

ahol a felsőoktatási képzés iránti keresletet a hallgatók, a kínálatot pedig maguk a 

felsőoktatási intézmények testesítik meg. A képet árnyalja, hogy mind a keresleti, mind a 

kínálati oldal differenciáltan jelenik meg, megoszlik a nyújtott szolgáltatás finanszírozása 

(állam – hallgató –hallgató családja), és az intézmény-hallgató közti interakció is, a tisztán 

piaci szabályozók mellett megjelenik a kínálati oldal részéről az állam a keresleti oldal 

részéről a család. 

A fogyasztói magatartás vizsgálatok a marketingben a vásárlási döntést különféle 

modellek segítségével ábrázolják. A legáltalánosabban elfogadott Kotler-Keller (2006) 

fogyasztói döntés modellje adaptálható a pályaválasztási folyamatra. A legnagyobb 

különbséget egy hagyományos termék vagy szolgáltatás vásárlási folyamatához képest az 

egyes szakaszok időtávja jelenti. A felsőoktatási felvételi döntés kapcsán az orientálódás 

valamely pálya iránt sokszor már a középiskola megkezdése előtt elkezdődik, így az 

információgyűjtés szakasza akár túl is mutathat a középiskolai éveken, de leginkább az 

egyes döntések idejében értékelődik fel (középiskola kiválasztása, tagozat megválasztása, 

fakultációk és felkészítők, érettségi jelentkezés, felsőoktatási jelentkezési határidő 
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közeledte.) Ugyanígy a vásárlást követő visszacsatolás nem csupán a felsőoktatásban 

eltöltött évek alatt, hanem azt követően a munkaerőpiaci integráció idejére is kitolódhat. 

A pályaválasztással kapcsolatos döntés tehát felfogható úgy, mint egy fogyasztói 

döntés és megfelelő adaptáció mellett értelmezhetők rá a fogyasztói magatartás modelljei, 

így a H1 hipotézist elfogadottnak tekintem. 

 

H2: A felsőoktatásban továbbtanulni nem szándékozók esetében e döntés indokai 

közt a követelményeknek való meg nem felelés mellett megjelennek egyéb motivációk 

is úgy, mint mielőbbi külföldre költözés, korai családalapítás, szakmunkás 

végzettséggel jobb kereseti lehetőségek. 

Még a tudásgazdaság új típusú munkaerőpiaci szükségletei és a tudástársadalom új 

struktúrái mellett sem várható, hogy a jelenleginél lényegesebben nagyobb arányban 

lépnek majd be a fiatalok a felsőoktatásba. Így fontos kérdés lesz az, hogy azok, akik nem 

terveznek felsőoktatási továbbtanulást, miért döntenek így. A 2012-es és 2015-ös 

primerkutatás során egyértelműen kiderült, hogy azok, akik nem terveznek felsőoktatási 

továbbtanulást nem csupán az alkalmatlanságuk, vagy attól való félelmükben döntenek így. 

Az attitűdvizsgálat alapján végzett klaszterelemzések egyértelműen megmutatták, hogy a 

emellett a csoport mellett ugyanis megjelenik azok csoportja, akik jobb elhelyezkedési 

esélyeket, jobb jövedelmet várnak egy szakma birtokában a munkaerőpiacon, illetve azok 

csoportja, akik további oktatás helyett az ország mielőbbi elhagyását tervezik 

munkavállalás céljából. Szintén a hipotézist erősíti, hogy az alapvetően felsőoktatásra 

készítő gimnáziumi osztályok tanulói közül is vannak, akik mégsem döntenek 

továbbtanulás mellett.  

Fenti megállapítások tükrében a H2 hipotézist elfogadottnak tekintem.  

 

H3: A középiskolások pályaválasztásában meghatározó szempontok a szülői irányok, 

a család pályaorientációja valamint a képzés által kínált elhelyezkedési esélyek. 

A vizsgálatok rávilágítottak arra, hogy a felsőoktatásban továbbtanulni szándékozó diákok 

valamennyi vizsgált tényező közül a jövőbeli elhelyezkedési esélyeket tartották a 

legfontosabb szempontnak a döntésük során mindkét felmérés alkalmával. Ugyanakkor az 

is megállapítást nyert, hogy a vizsgált diákok az egyes képzési területek közül a műszaki- 

és gazdaságtudományi képzési területek által biztosított jövőbeli elhelyezkedési esélyeket 

tartották a legjobbnak. E két terület valamelyikét mindkét felmérés során a megkérdezzetek 
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mintegy 60%-a választaná, ami szintén megerősíti a kapcsolatot. Így tehát a H3 hipotézist 

a fenti vizsgálatok tükrében igazoltnak látom. 

 

H4: A felvételizők intézményválasztáskor inkább olyan térséget választanak, ami 

lehetőséget nyújt letelepedésre, munkavállalásra. 

A képzési terület kiválasztásának vizsgálata során kimutattam, hogy a diákok többsége 

leginkább a jövőbeli elhelyezkedési esélyek és várható fizetések alapján választ magának 

képzési területet. A továbbtanulást követő évekről alkotott elképzelések vizsgálata során az 

is bizonyosságot nyert, hogy a megkérdezett diákok nagy arányban szeretnének külföldön 

letelepedni a jobb fizetések és életkörülmények reményében, a 2012-es felmérés során a 

megkérdezett diákok legnagyobb arányban e letelepedési lehetőséget választották. A 

megismételt felmérés során a külföldi letelepedés már kevéssé volt hangsúlyos cél. 

Mindkét felmérés eredményei azt mutatták viszont, hogy a hazánkban letelepedni 

szándékozók nagyobb arányban szeretnének a gazdaságilag fejlett nyugat-magyarországi 

régióban maradni, vagy az ország gazdasági központját jelentő budapesti térségben 

letelepedni. A budapesti intézményt választók elsősorban jobb elhelyezkedési és fizetési 

lehetőségeket remélnek. Így összességében a H4 hipotézis igazolást nyert. 

 

H5: A magyar felsőoktatási intézmények között kiemelt szerepet töltenek be az ország 

legfejlettebb gazdasággal rendelkező térségében elhelyezkedő fővárosi intézmények, 

melyek az önálló élet, jobb anyagi viszonyok és magasabb oktatási kínálat miatt 

vonzzák az Észak-dunántúli régióban élő hallgatókat nagy számban Budapestre. 

A H5 hipotézis vizsgálatához a kérdést két részre bontom. Egyrészt a felsőoktatási 

intézmény kiválasztása során milyen mértékben választanak budapesti felsőoktatási 

intézményt a vizsgált diákok, másrészt az intézményválasztáson túl a képzést követően 

milyen mértékben tervezik, hogy Budapesten telepednek le. Ami a továbbtanulási irányt 

jelenti, a 2012-es felmérés során a megkérdezettek közel 50%-a jelölne meg fővárosi 

intézményt a legértékesebbnek számító első helyen, és az első három helyen történő 

tervezett jelentkezések alapján a diákok közel kétharmada számol budapesti intézményben 

történő továbbtanulással. A 2015-ös felmérés eredményei alapján ugyan tapasztalható 

átrendeződés a Nyugat-dunántúli térség felsőoktatási intézményei között, de a fővárosi 

intézmények jelentős fajsúlyát ez sem töri meg, és a megkérdezettek több mint 40%-a első 

helyen valamely budapesti intézményt jelölné meg. Így az első szempont vizsgálata során 



 
 

23 

arra a következtetésre jutottam, hogy a fővárosi felsőoktatási intézmények jelentős elszívó 

hatást gyakorolnak a térségi középiskolások számára. 

Ami az állítás második részét illeti, a letelepedés tekintetében a vizsgált diákok a 

felsőoktatást követő évekről alkotott elképzelései alapján csak 17%-a kíván Budapesten 

letelepedni, ennél jóval nagyobb arányban, 33%-ban terveznek a térségben letelepedni. 

Budapestnél jóval nagyobb elszívó hatást fejt ki a külföldi letelepedés szándéka, 2012-ben 

a megkérdezettek 37%-a gondolta úgy, hogy ezt választja majd, így Budapest elszívó ereje 

jövőbeli letelepedési helyszínként érzékelhető a térség középiskolásainak körében, de nem 

meghatározó.  

A fenti megállapítások tükrében ezért a H5 hipotézist csak részben tudom elfogadni, 

a budapesti intézmények jelentős elszívó hatást fejtenek ki, de a térségre való letelepedés 

szempontjából a külföldre költözés lehetősége nagyobb elszívó hatást gyakorol. 

 

H5: A Dunántúl északi felén belül a gazdaságilag fejlett Győr-Moson-Sopron megye a 

később várható jobb elhelyezkedési esélyek és magasabb jövedelmek reményében 

vonzóbb továbbtanulási irány a középiskolások számára, így elszívó hatást gyakorol a 

térségben.  

Ismét két tényezőre bontottam a kérdés vizsgálatát. Egyrészt a továbbtanulási irány 

tekintetében a megye felsőoktatási intézményeit a 2012-es felmérés során a 

megkérdezettek mintegy 30%-a jelölné első helyen, összesen valamivel több, mint 

kétharmaduk számol megyei intézménnyel a továbbtanulás során. A 2015-ös felmérés 

alkalmával ugyanez az arány már mintegy 35% az elsőhelyes jelentkezések tekintetében, 

és több mint 80% az összesített első három helyen történő jelentkezés tekintetében. Ez 

egyértelműen mutatja a megye felsőoktatásban betöltött növekvő jelentőségét a térségben.  

A felsőoktatást követő évekről alkotott elképzelések vizsgálata során bizonyítást 

nyert, hogy a térségen belül Győr-Moson-Sopron megyéből a legkisebb arányú a tervezett 

elvándorlás mértéke. A vizsgált két NUTS 2 szintű tervezési statisztikai régió megyéi 

közül Fejér megyét leszámítva ez a legvonzóbb belföldi letelepedési helyszín. Mindezek 

által a H6 hipotézis igazolást nyert. 
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H7: A középiskolások a felsőoktatási felvételi döntés meghozatalának idején nem 

rendelkeznek reális pályaképpel, a diploma megszerzését követő évekről alkotott 

elképzeléseik nem fedik a valódi lehetőségeket, a munkavégzés formájáról, letelepedés 

helyszínéről és a várható jövedelemről sajátos elképzeléseik vannak. 

Számos felmérés mind a középiskolás diákok (GfK, 2008; Deloitte 2013; Deloitte, 2015; 

GfK 2015), mind a felsőoktatási ((Tamándl et al, 2010; Bordás et al, 2010; Tamándl et. al, 

2014) hallgatók esetében rávilágított arra, hogy a fiatalok a munkaerőpiacra való kilépés 

előtt nem rendelkeznek reális pályaképpel. Az elhelyezkedési esélyeket túlzottan 

optimistán ítélik meg, jövedelmi elvárásaik nagyobbak a valóságban realizálhatónál és nem 

rendelkeznek átfogó képpel saját munkavégzési formájukról. 

Ugyanakkor a saját 2012-ben és 2015-ben végzett felméréseim, melyek a térség 

középiskolásainak munkaerőpiaci elképzeléseit vizsgálták arról tanúskodnak, hogy ezek a 

fiatalok az országos reprezentatív felmérések és az intézményi hallgatói motivációs és 

pályakövetési vizsgálataihoz képest reálisabban látják saját jövőbeli lehetőségeiket. Az 

összefüggések vizsgálata a mögöttes motivációkra is enged következtetni. Azok esetében 

tapasztalható ugyanis nagyobb jövedelmi elvárás, akik eleve külföldön szeretnének munkát 

vállalni a felsőoktatási diploma megszerzését követően, illetve olyan, a munkaerőpiacon is 

jövedelmezőbb munkalehetőségeket kínáló területet választanak, mint műszaki, mérnöki, 

informatikai pályák. Ráadásul a magyarországi munkavállalást tervezők közül is azok 

esetében magasabb az elvárt jövedelem átlaga, akik eleve a gazdaságilag fejlettebb nyugat-

magyarországi, illetve budapesti térségekben szeretnének elhelyezkedni, ahol a 

multinacionális vállalatok eleve magasabb kezdő fizetést kínálnak. Saját felméréseim 

alapján a vállalkozói kedv is magasabbnak mutatkozik a térségben, mint az országos átlag, 

de az érték nem kiugróan magas így sem.  

Fenti megállapítások tükrében a saját empirikus kutatásomhoz tett H7 hipotézisem így nem 

tudom elfogadni, a vizsgált célcsoport saját munkaerőpiaci szerepéről alkotott elképzelései 

igenis reálisnak mondhatók. 
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Az új tudományos eredmények összefoglalása 
A szolgáltatási rendszerek átalakulásával új rendszerek jönnek létre, ezek között az 

oktatás-képzés intézményi keretei megváltoznak, és ennek újszerű kezelése szükséges. A 

tudásgazdaság munkaerőpiaci igényei az elmúlt két évtizedben döntően megváltoztak, a 

tudás, és ezáltal az oktatás szerepe felértékelődött – a felsőoktatási rendszerre új kihívások 

nehezednek. Változik a tudás jellege, ezáltal az intézményekre és hallgatókra is új 

elvárások várnak.  

A fejlett világban tapasztalható népesedési folyamatok kapcsán csökken a hazai 

fiatalok száma, ami az intézmények hazai merítési bázisát csökkenti. Amennyiben a 

felsőoktatást globális piacnak tekintjük, úgy megállapítható az is, hogy a fejlődő világban 

felősoktatási boom mutatkozik, ami az intézmények számára új lehetőséget, egyben a 

verseny új színterét is jelenti. Ez tehát egy olyan versenyhelyzetbe hozza az egyes 

felsőoktatási intézményeket, amelyben azok már nemzetközi közegben kell, hogy 

helytálljanak. A tudás és az azt előállító oktatás – kiemelten a felsőoktatás – gazdasági 

szinten stratégiai erőforrássá válik, ezért helyzete markánsan megjelenik az Európai Unió 

stratégiáiban (Lisszabon stratégia, EU 2020) is, ugyanakkor az egyes nemzetgazdaságok 

számára is a nemzetközi versenyben való helytállás kulcskérdésévé válik az oktatás. 

 Így a verseny természete kettős, verseny van az egyes nemzetek oktatási rendszerei 

között, illetve az egyes országok szintjén pedig az oktatási intézmények között. Ezek 

hatására a felsőoktatásban spontán piacosodási folyamatok indultak meg, amit nemzetközi 

szinten az Európai Unió, tagállami szinten az állami szerepvállalás irányít oktatási 

modellenként eltérő mértékben. Így a legtöbb országban egyidejűleg vannak jelen a piaci 

szabályozó mechanizmusok – részben az intézményi kínálat és hallgatói kereslet alakítja a 

folyamatokat – másrészt viszont ezek a folyamatok az állam által alakított piacon 

történnek. Az állami szerepvállalás mértéke az egyes oktatási rendszerekben eltérő.  

Szintén további kihívást tartogat a felsőoktatás számára a „Z generáció” fiataljainak 

eltérő szociológiai és pszichológiai sajátosságai, ami új típusú megközelítést igényel a 

velük történő kommunikáció során.  

A hazai felsőoktatási rendszer az 1990-es évektől sajátos fejlődési pályát járt be, a 

korábban korlátozottan hozzáférhető, erősen állami jellegű felsőoktatásban piaci 

liberalizáció történt, a nemzetközi trendeknek megfelelően a fejlett nyugati világhoz képest 

ugyan megkésve, de megkezdődött a felsőoktatás expanziója. Bővült az oktatási kínálat, új 

típusú képzések jelentek meg, egyrészt a meglévő intézmények átalakultak, bővítették 
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kapacitásaikat, másrészt új intézmények alakultak. A bővülő kapacitások mentén 

jelentősen nőtt a felsőoktatásba belépők száma, egyrészt a fiatalok a korábbiaknál jóval 

nagyobb arányban léptek be a felsőoktatásba, másrészt a korábban a felsőoktatásból 

kiszorulók számára különböző programok lévén lehetőség nyílt diploma megszerzésre. A 

képzés szerkezete csak részben követte a gazdaság szerkezetét és a munkaerőpiaci 

igényeket, torzult a térszerkezet. A demográfiai változások és a mennyiségi tartalékok 

kimerülésével a 2000-es évek ismét változást hoztak, megjelent a hallgatókért folytatott 

verseny az oktatási piacon. Az intézmények tudatos tervezésre, a folyamataik 

optimalizálására kényszerültek, megjelent a marketingszemlélet az intézmények 

irányításában.  

A marketingkommunikáció alkalmazásának kezdeti sikerei után az intézményeknek 

tovább kellett lépni, tudatosabb minőségi törekvések indultak meg, alaposabb tervezésre a 

pályaválasztásra való nagyobb odafigyelésre volt szükség. Kialakult és kiforrott a 

pályakövetési rendszer, a hallgatói motivációk vizsgálata és a középiskolások 

pályaorientációja. A piacosodás, a kereslet-kínálatra való nagyobb odafigyelés a marketing 

eszközrendszerének adaptációját hozta az intézmények életében. 

Így ebben a helyzetben kiemelt fontossággal bír a felsőoktatás iránti keresleti 

viszonyok, vagyis a továbbtanulás előtt álló fiatalok pályaválasztási motivációinak pontos 

ismerete. Noha országos és átfogó vizsgálatok mutatják be a felsőoktatási hallgatók 

motivációit, illetve a diplomát szerzettek pályakövetésből származó eredményeit, 

viszonylag kevés kutatás létezik a középiskolások felsőoktatási intézmény- és 

szakválasztását illetően. Ezek nagyobb része valamely speciális célt vizsgál (GfK-

Provident, Deloitte - jövedelmi elvárások, pénzügyi ismeretek stb.), és nem komplexen 

értelmezi a felsőoktatási továbbtanulási döntést. Az általam elvégzett kutatások fontosságát 

így pont az adja, hogy bár nem országos reprezentatív felmérésben, hanem térségi szinten, 

de átfogóan és idősorosan vizsgálja a középiskolások pályaválasztását. Az eredmények 

tekintetében látható, hogy sok esetben árnyaltabb képet kaphatunk, mint például a 

jövedelemi elvárásokat bemutató kutatások során. A felmérések eredményei jól 

összevethetők az országos felmérések eredményeivel, és a nyugat-dunántúli térség sajátos 

munkaerőpiaci struktúrái is kirajzolódnak a térség középiskolásainak pályaválasztási 

aspirációiban. Magasabb a műszaki, ill. gazdasági pályára készülő fiatalok aránya, ami a 

térség erős iparának és gazdaságának hatása.  
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Empirikus kutatásom újszerű eredményeit az alábbiakban határozhatom meg: 

1. A felmérésem igazolta, hogy a felsőoktatási továbbtanulási döntés hátterében 

komplex döntési változók húzódnak meg. Azok, akik nem kívánnak részt venni a 

felsőoktatásban heterogén csoportot alkotnak, döntésükben két faktor jelenik meg, 

egyrészt a továbbtanulástól való félelmek (rossz tanulmányi eredmények, nem 

megfelelő anyagi feltételek, családi támogatás hiánya), másrészt egy szakma 

birtokában a jövőről alkotott pozitív kép. Így e csoport nem homogén, motivációi 

szerint több klaszterre bontható, és ezek között a felsőoktatásra alkalmatlanokon 

kívül megjelenik egy a jó szakma birtokában magas fizetést, gyors külföldi 

elhelyezkedést remélő csoport is. Ez utóbbi csoport tagjai például a bővülő 

felsőoktatási szakképzés számára jelenthetnek komoly utánpótlási bázist. 

2. Szintén igazolást nyert, hogy a felsőoktatási továbbtanulást választó diákok szak- 

és intézményválasztási preferenciáik, a jövőről alkotott elképzeléseik alapján 

heterogén csoportot alkotnak. Ezen igények megismerésével és klaszterelemzés 

segítségével csoportosíthatjuk a felvételi előtt álló középiskolásokat, vagyis 

szegmentálhatjuk a felsőoktatási intézmények elsődleges fogyasztói piacát. A 

vizsgált térségre nézve például megállapítható, hogy a diákok az elhelyezkedési 

esélyek és várható fizetések alapján, a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetből 

kiindulva hozzák meg döntésüket. (Más kérdés, hogy ez a helyzet mennyiben 

változik, mire kikerülnek majdan a munkaerőpiacra.) A gazdaságilag fejlettebb 

térségben élő fiatalok rácáfolnak az országos felmérések azon eredményeire, 

miszerint a valóságtól elrugaszkodott képük lenne a munkaerőpiacról. A felvételi 

döntés során elsőként szakot választanak, teszik ezt kompetenciáik, a család és 

más követett minták, valamint korábbi tanulmányaik alapján, és csak 

másodsorban választanak intézményt. Az intézményválasztás szempontjai 

nagyban eltérnek a minőség orientáltak, az önmegvalósítók, vagy a szociális 

biztonságra törekvők klaszterében. Ezeket a csoportokat az Egyetemnek eltérő 

szolgáltatáscsomagokkal, illetve eltérő kommunikációval kell megszólítania.  

3. Bizonyítást nyert, hogy a felsőoktatási intézmények beiskolázási tevékenységének 

megszervezésében (ami ugyan csak egy, de fontos szelete az intézményi 

marketingkommunikációnak) nincs „best practice”. Mindegyik intézménynek a 

sajátos térségi feltételekhez igazodva kell kialakítania a „good practice”-ét – így 

például a Széchenyi István Egyetemnek is. Az intézmény számára fontos tényező, 

hogy az erős ipari kultúrával rendelkező térségben élő fiatalok másképp látják 
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saját munkaerőpiaci lehetőségeiket, külföldi munkavállalási, ebből adódóan talán 

továbbtanulási esélyeiket is. Ezért a felsőoktatási intézményeknek saját térségi, 

gazdasági és társadalmi struktúráik pontos ismeretében, valamint a térség 

diákjainak, mint saját potenciális „vásárlóik” preferenciájának ismeretében kell 

egyidejűleg egy több célcsoportnak megfelelő kommunikációt folytatni. 

4. Lévén, hogy a 2012-es és 2015-ös felmérés adatai lehetőséget nyújtottak idősoros 

elemzésekre, sikerült rávilágítani arra, hogy e hároméves időtávon annak ellenére 

alig változtak a vizsgált célcsoport pályaválasztással kapcsolatos preferenciái, 

hogy ebben az időszakban több változás is érintette a felvételi rendszert, 

intézményi átszervezések és integrációk is történtek. Mind ezek a tényezők a 

továbbtanulási döntés előtt álló középiskolások értékrendszerére és motivációira 

csak nagyon kis mértékben gyakoroltak hatást. Kisebb mértékben erősödött a 

műszaki pályák iránti érdeklődés a korábban legnépszerűbb gazdasági pályákhoz 

képest, némiképp változtak a tájékozódással kapcsolatos preferenciák és a 

pályaválasztást érintő véleményvezérek befolyása, de a főbb arányok 

változatlanok. Ebből arra lehet következtetni, hogy ezek lassan változó és nehezen 

befolyásolható attitűdök, ezért a felsőoktatás bármilyen szintű átalakítása, a 

pályaorientációs rendszerekben történő módosítások hosszan ható folyamatok, 

néhány év távlatában a hatásuk elhanyagolható.  

A felmérések ugyanakkor rávilágítottak arra is, hogy milyen további feladatok várnak rám, 

milyen irányba érdemes a jövőben tovább bővíteni a kutatást. Az előttem álló feladatokat 

az alábbiakban határozhatom meg: 

• A hároméves távlatban lassan változó motivációk arra sarkallnak, hogy a további 

idősoros elemzések elvégzése érdekében folytassam a kutatást nagyobb időtávon, 

hogy ezáltal be lehessen mutatni a dinamikusan változó tendenciákat – hasonlóan a 

hallgatói motivációs és pályakövetési felmérésekhez.  

• A vizsgált diákok nagy arányban válaszoltak úgy, hogy a jövőben külföldön 

kívánnak majd letelepedni. Ezzel összhangban a külföldi, elsősorban határ menti 

felsőoktatási intézmények (pl. Bécs egyetemeit) is be kell emelni a vizsgálatokba, 

és vizsgálni kell a hazai diákok külföldi továbbtanulási motivációit is.  

• Az időközben bekövetkezett változások, pl. a térség felsőoktatási intézményeit 

érintő integrációk és strukturális változások hatásával, valamint a közoktatási 

rendszert érintő átszervezések hatásával is számolni kell a jövőbeli vizsgálatok 

során. 
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• A felsőoktatási intézmények célcsoportját a jövőbeli vizsgálatok során ki kell 

bővíteni a külföldi, pl. harmadik világbeli diákok irányába, hiszen ez egyre bővülő 

piacot jelent a hazai intézményeknek. 

• Fontos a felsőoktatási szakképzés bővülő kínálata iránt támasztott piaci kereslet 

felmérésére, ami a célcsoportot tekintve feltehetőleg új megközelítést igényel. 
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