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BEVEZETÉS 

 

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. 
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(Thursby 2000, Török 2006a) A felsőoktatási intézmények nemzetközi rangsorolása több 

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 2006a) 

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 
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felértékelődik az, hogy milyen körülmények között és a tanulmányok mely időpontjában 

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 
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és figyelő szervezeti kultúra alakul ki, mellyel a tanuló szervezet 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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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 
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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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AZ ELEMZÉS 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, 
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valamint munkaerő-piaci szereplők) azonban nem 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 2006a) 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 2006a) 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 2006a) 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. 
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A Széchenyi István Egyetem alakulásától fogva folyamatosan figyelemmel kíséri a hallgatói 

jelentkezések területi szerkezetét, azok időbeli alakulását. A Felsőoktatási törvényben1

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, 

 több 

pontban szerepel a hallgatói pályakövetési rendszer bevezetése. Az elfogadott 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. 

                                                           
1 2005. évi CXXXIX. törvény 
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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 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 FTT2

                                                           
2 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 
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három alapkategória és az öt 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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„A szakképzés és a tiszta tudomány ellentéte csak 

látszólagos. Igazi szakember senki sem lehet pusztán 

alkalmazott tudománnyal, tiszta tudomány nélkül; 

alapos gyakorlat nem lehetséges elméleti belátás nélkül. 

Az pedig egyáltalán nem kétséges, hogy az egyetem 

tudományos intézet. Ha nem az, nem igazi egyetem.” 

Weszely Ödön 

 

I. ELMÉLETI MEGALAPOZÁS 

 

1.1. A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, SZEREPE AZ EURÓPAI 

FEJLŐDÉSBEN 

 

Az egyetemek már a középkor óta jelentős szerepet töltenek be az európai fejlődésében. Ezek 

az intézmények a társadalmi és gazdasági innováció előállításának és terjesztésének 

legalapvetőbb intézményei. (Horváth Gy. 1999) 

Az egyetem, mint a tudomány elsődleges otthona, állandóan meghatározó szerepet töltött be a 

tudásteremtés és átadás folyamatában. (Geuna 1996) 

A tudásalapú gazdaság és társadalom tételének világszintű elterjedése természetszerűen 

kikényszerítette a tudással együtt a humánerőforrások jelentőségének felértékelődését. A 

jelenlegi gazdaságok, társadalmak fejlődési üteme, versenyképessége jelentős mértékben függ 

a humánerőforrás minőségétől és mennyiségétől. A társadalmak humánerőforrás előállító 

képességének kulcstényezői, a humán infrastruktúra legrégebbi tényezői az egyetemek. 

(Rechnitzer-Smahó 2007) 

A tudás és az intelligencia szerepe egyre jobban felértékelődik a hagyományos erőforrásokkal 

ellenében, és alapvető fontosságúvá válik a tudásba, az oktatásba történő beruházás és annak 

mértéke. (Bencsik 2009) 
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1.1.1. ÚJ ÉVEZRED KEZDETE AZ EURÓPAI FELSŐOKTATÁSBAN 

 

„A felsőoktatásnak a huszadik század második felében bekövetkezett mélyreható változásai 

jól jellemezhetők a felsőoktatás szerepével, társadalmi feladataival kapcsolatos értékek 

bővülésével, átalakulásával. A szektor belső feszültségei, a külső társadalmi környezet 

állandósuló elégedetlenségei jórészt azzal magyarázhatók, hogy a többféle legitim érték 

egymással elvileg is bizonyos ellentmondásban van, az egyes értékek viszonylagos súlyát 

illetően pedig nincs társadalmi konszenzus.” (Hrubos 2008) 

A II. világháború után az európai felsőoktatást erős centralizáció jellemezte. A kevés 

intézmény főként a nagyvárosokba koncentrálódott. Az 1960-as évekbeli decentralizáció 

megszüntette az egyetemek monopóliumát – lehetőség nyílott a főiskolák alapítására is -, 

viszont növelte az intézményi önállóságot. A változás nem pusztán új intézmények létrejöttét 

eredményezte, hanem a szervezeti újrarendezést is, így magával hozta az egyetemi hálózat 

kibővülését. Az új egyetemek alapításában a regionális gazdaságfejlesztési szempontok 

jelentős szerepet játszottak, ennek eredményeképpen az egyes térségek súlya jelentősen 

növekedett, míg másoké csökkent. (Horváth Gy. 2001a) 

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 20. század második felében a felsőoktatás mélyreható változás keretében látványos 

átalakuláson ment keresztül, mely főként az expanzió következménye. A 1960-as évektől 

kezdődően a hallgatói létszám gyors növekedésnek indult, mely folyamat még napjainkban is 

– bár kisebb mértékben – érzékelhető. A folyamat hatására a felsőoktatási elitképzést 

felváltotta a tömegképzés, mely következtében az intézmények társadalmi-gazdasági szerepe, 

valamint intézményrendszere megváltozott. (Hrubos 2004) 

A tömegesedéssel együtt sajnálatos módon együtt járt az átlagszínvonal csökkenése is, ami 

elsősorban az akadémiai világban elégedetlenséget okozott, az országok vezetői pedig a 

diplomások munkaerő-piaci elhelyezkedési problémái, illetve az evvel összefüggő diploma 

értéke miatt nyugtalankodtak. (Hrubos 2008) 

A felsőoktatás tömegessé válását kísérő strukturális változások egyik nélkülözhetetlen 

tényezője az intézményrendszer differenciálódása. A differenciálódás egyik legszembetűnőbb 
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megnyilvánulása, hogy a tanulmányi idő hosszúsága és a képzés irányultsága szerint az 

oktatási programok széles skálája jött létre. Ennek következtében nyilvánvaló módon főleg a 

20. század második felében maguk a tudományok is differenciálódtak. A korábban egységes 

tudományokból a specializálódott részek leváltak és önálló státuszra tartottak igényt. Az előző 

változások logikus következményeként megkezdődött a felsőoktatási tantárgyak és 

programok burjánzása. (Hrubos 2002) 

Eközben nem csupán a politikai prioritások és az államok vezetőinek, kormányainak 

szerepvállalásának súlypontjai tolódtak el, de megváltoztak azok az értékek is, amelyeket a 

társadalom remél és vár el a felsőoktatástól. Eleinte a demokratizálás, a kapuk nyitása volt a 

fő prioritás, majd pedig a gazdasági értelemben vett hatékonyság, míg az 1990-es években a 

nagy növekedés miatt veszélybe került minőség ügye lett a központi kérdés. (Hrubos 2006) 

Fenti megállapítások elsődlegesen Nyugat-Európára vonatkoznak, a kelet-közép-európai, 

egykori szocialista országok ugyanis egyéni fejlődési pályát jártak be, mivel a nyugatiakhoz 

képest kissé megkésve, ellenben sokkal gyorsabban is kellett reagálniuk a felsőoktatás 

világméretű változásaira. 

A jövő történészei valószínűleg az 1988-as évtől fogják számolni az európai felsőoktatás 21. 

századának kezdetét. Ekkor jelent meg ugyanis az európai felsőoktatás „Magna Chartája”, 

melyet 430 rektor aláírása szentesített. A bolognai egyetem 900. évfordulójának ünneplésére 

összegyűlt rektorok egy ünnepélyes nyilatkozatban fogalmazták meg az egyetemekre 

vonatkozó legfontosabb követendő elveket, melyek a következők voltak: 

• az egyetem autonóm intézmény, minden politikai, gazdasági és ideológiai hatalommal 

szemben; 

• az oktatási és kutatási tevékenység egysége; 

• a kutatás, az oktatás és a képzés szabadsága, melyet az államnak és az egyetemeknek 

kell biztosítani; 

• az egyetem az európai humanista hagyományok letéteményese, küldetéseként 

hangsúlyoznia kell a kultúrák kölcsönös ismeretének és kölcsönhatásának 

létfontúságát (földrajzi és politikai határok nélkül). (Magna Charta Universitatum 

1988, Hrubos 2006) 

A fenti dokumentum kijelölte az európai felsőoktatás útját, azaz új szemléletet kell követni, 

valamint meg kell találni az intézmények új funkcióját. (Hrubos 2006) 
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Az európai felsőoktatást áthatotta a 20. század végére az Egyesült Államok egyetemei mögött 

való lemaradás érzése, és egyre erősödött a félelem, hogy Európa véglegesen 

marginalizálódik. Pedig a II. világháborúig az európai egyetemek voltak az etalon, így a világ 

fiataljai mind itt szerettek volna egyetemre járni és tanulni. A helyzet ezt követően teljesen 

megváltozott, mivel a nemzetközi hallgatók számára az USA egyetemei váltak a legfőbb 

célponttá. A fiatalok az európai intézmények tradicionális értékeivel szemben egyre többre 

értékelték az amerikai egyetemek jobb infrastrukturális (könyvtárak, laboratóriumok stb.) 

körülményeit, a gyakorlatias oktatást, a tanulás melletti munka- és pénzkereseti lehetőségeket, 

valamint a diploma megszerzését követő előnyös munkaerő-piaci kilátásokat. S bár az európai 

felsőoktatás az amerikai földrészt elkerülő társadalmi és gazdasági változások (újjáépítés, 

megosztottság, hidegháború, vasfüggöny, újraegyesítés) idején végletekig ellenállónak 

bizonyult, el kellett fogadnia, hogy akadémiai teljesítményben messze lemaradt az USA 

egyetemei mögött. (Hrubos 2006)  

Ez a beletörődés az ezredforduló táján kezdett megváltozni és ennek hatására az egyetemek 

vezetői radikális változásokra szánták el magukat, mely egy európai felsőoktatási reformban, 

ismertebb nevén a bolognai folyamatban öltött testet. Hrubos egy új „társadalmi szerződés” 

megkötésében látja a megoldást az európai intézmények előtt álló kihívásokra. (Hrubos 2006) 

A Bolognai és az azt követő Prágai Nyilatkozat konkrét célokat és feladatokat fogalmazott 

meg a 2010-ig létrehozandó egységes Európai Felsőoktatási Térség, valamint az ide belépni 

kívánók számára. (Barakonyi 2002a, 2002b) A folyamat magját a minőség fogalom- és 

tárgykörébe tartozó aggodalom adja. A reformfolyamatot elindító Bolognai Nyilatkozatot 

aláíró országok önként vállalták, hogy az európai felsőoktatás versenyképességének céljából 

összehangolják felsőoktatási rendszerüket és politikájukat. A nyilatkozat a gyakorlati 

megvalósítás kapcsán hat érdemi területet jelölt meg: 

1. a könnyen áttekinthető és összehasonlítható oklevelek rendszerének bevezetését, 

amely a legfontosabb célként és az átláthatósági (transzparencia) elv megvalósítását 

tűzi ki, amely mind az Unió munkavállalóinak mobilitása és az EU gazdasági 

versenyképessége, mind magának az Európai Unió felsőoktatási versenyképessége 

szempontjából kulcsfontosságú; 

2. az alapvetően kétciklusú felsőfokú képzési rendszer kialakítását; 

3. a hallgatói mobilitást segítő kreditrendszer létrehozását; 

4. a mobilitás elősegítését, a hallgatók, tanárok és más egyetemi munkatársak szabad 

mozgásának segítését az egyenlő esélyek elvének követésével; 
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5. az európai együttműködés kialakítását a minőségbiztosítás terén; valamint 

6. az európai identitás, értékek és könnyebb eligazodás megjelenítését a felsőoktatásban. 

A reform legjelentősebb és legnagyobb változást elindító eleme a képzési rendszerek 

összehangolása; továbbá a duális rendszerről a lineáris, több ciklusú modellre való áttérés. A 

nagy jelentőségű változást kiváltó ok az a tudományos felismerés, hogy rengeteg előnye van 

az angolszász országokban használt lineáris modellnek az Európában honos duális modellel 

szemben. A nemzetközi tapasztalatok alapján a lineáris modell számos előnye, hogy 

rugalmasabb a hallgatói mobilitás szempontjából, alkalmasabb és eredményesebb a hallgatói 

tömegek befogadására, kezelésére, továbbá, hogy olcsóbb. (Hrubos 2006) 

A bolognai folyamat előrehaladását az érintettek azóta többször is áttekintették, legutóbb 

2010 márciusában Bécsben, illetve Budapesten, ahol meghirdették az Európai Felsőoktatási 

Térséget (EFT), ahogyan azt a Bolognai Nyilatkozat 1999-ben megcélozta. A létrejött Európai 

Felsőoktatási Térség, mely korábban nem látott példáját jelenti az európai felsőoktatás 

regionális, határokon átnyúló együttműködésének, jelentős érdeklődést váltott ki a világ más 

részein is. Kijelentették azt is, hogy bár a bolognai reformok megvalósítása terén már jelentős 

előrelépések történtek, a jelentések azt mutatják, hogy az Európai Felsőoktatási Térség 

különböző célkitűzései – úgymint a képzési szerkezet és tantervek reformja, a 

minőségbiztosítás, az elismerés, a mobilitás és a szociális dimenzió – különböző mértékben 

valósultak meg. A felsőoktatási közösség – intézményi vezetők, oktatók, kutatók, 

adminisztratív munkatársak és hallgatók – kulcsszerepet játszik az Európai Felsőoktatási 

Térség létrehozásában, így teljes mértékben támogatják az oktatók és hallgatók bevonását a 

döntéshozatali struktúrákba európai, nemzeti és intézményi szinteken egyaránt. A jelenlegi 

nehéz gazdasági helyzet dacára elkötelezettek amellett, hogy a felsőoktatási intézmények 

számára biztosítottak legyenek a szükséges források az állami hatóságok által kijelölt és 

felügyelt keretek között. (Budapest-Vienna Declaration 2010) 
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1. ábra: A háromciklusú felsőfokú képzési struktúra, az ECTS3

 

 és az oklevélmellékletek 

alkalmazási szintje a bolognai folyamathoz csatlakozó országokban (2010) 

 Háromciklusú képzési rendszer bevezetése 1999 után   Az ECTS-t és térítésmentes oklevélmellékletet bevezették 

 A háromciklusú képzési rendszer már 1999-ben működött   
Az ECTS és az oklevélmelléklet közül az egyiket már 
bevezették 

 Nincs bevezetve  
 
Nem vezették be sem az ECTS-t, sem az 
oklevélmellékletet 

Forrás: Eurydice, 2010. 

 

Az Eurydice 46 országra kiterjedő adatgyűjtése alapján a szerzők megállapítják, hogy a 

háromciklusú képzést lényegében minden országban bevezették, a legtöbb intézményre és 

képzésre kiterjedően. (1. ábra) A legtöbb országban olyan képzések, mint például az orvosi, a 

mérnöki vagy építészeti, kimaradt ebből a struktúrából. Az alapszinten (BA képzés) 19 

országban a 180 kredites (3 éves) formát vezettek be, míg 11 országban a 240 kredites (4 

éves) programot. Mesterszinten (MA képzés) 29 országban a 120 kredites (2 éves) program a 

domináns. A leggyakoribb modell tehát a 180+120 kredites (3+2 éves). 17 országban ez a 

domináns, 22 országban pedig, ahol nincs egységes modell, szintén használjak. 

Időközben a Bolognai Nyilatkozat hat pontja mellé újakat is felvettek, melynek következtében 

most már az Európai Felsőoktatási Térség és az Európai Kutatási Térség közötti kapcsolat 

szorosabbra fűzése a fő cél, közben a minőség egy újabb dimenziója – az elit- és kutató 

egyetemek pozíciójának veszélybe kerülése – került a figyelem középpontjába. Az új, lineáris 

képzési rendszer bevezetésével egyetemek és főiskolák közti határok még inkább 

elhalványulnak. Mivel a nyilvánvaló verseny körülményei között, a régi, patinás intézmények 

                                                           
3 Európai Kredit Átviteli Rendszer 
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meg tudják őrizni helyzetüket, ugyanis az egyetemek magas akadémiai és társadalmi 

megítélése továbbra is csábítja mind a hallgatókat, mind a kutatási megbízásokat, így 

fennmaradhat és talán újratermelődhet az intézmények hierarchiája. Ezekre az eredményekre 

azonban csak akkor számíthatnak a kutató- és elit egyetemek, ha maguk is alkalmazkodnak a 

megváltozott körülményekhez. (Vught 1989, Hrubos 2004) 

Mindezek tükrében kijelenthető, hogy az európai felsőoktatás felismerte helyzetét és megtette 

az első lépéseket a sikerhez vezető úton. Azonban azt is le kell szögezni, hogy az amerikai 

egyetemek utolérése egyenlőre csak az „álom” kategóriájában szerepel, mivel a távolság 

nemhogy csökkent, inkább nőtt az elmúlt évtizedben. 

Az európai intézmények előnye az amerikaihoz képest, hogy az itteni értékek stabilak, a 

térség befogadó és a többnyelvűség, a sokszínűség kifejezetten pozitív, mivel érzékennyé tesz 

az eltérésekre és a finomságokra. A tradíciók, a szervezeti kultúra, az akadémiai élet 

színessége szintén előnyöket rejt magában és vonzó lehet a vándordiákok számára. (Hrubos 

2006) 

 

  



19 
 

1.1.2. AZ EURÓPAI FELSŐOKTATÁS TRENDJEI 

 

A XX. század utolsó évtizedeinek mélyreható társadalmi-gazdasági átalakulása és a 

globalizáció kihatásai a felsőoktatási intézmények számára is teljesen új környezetet 

teremtettek. A tudás alapú gazdaság és társadalom ideájának felkarolása nemcsak a tudásnak, 

mint a fejlődés mozgatórugójának a felértékelődésével járt, hanem azon szervezetek 

szerepének és fontosságának a teljes átalakulásával is járt, akik a tudás létrehozásában, 

átadásában, elterjesztésében és hasznosításában vesznek részt. Lényegesen megváltoztak azok 

a körülmények, melyek körülvették az egyetemeket, az államot és a társadalmat. Ezek olyan 

tudáspiaci viszonyokat teremtettek, amely következtében fejlett országok intézményei maguk 

is átalakultak. (Barakonyi 2006) 

A felsőoktatás térbeli helye, szerepe az expanzió hatására megváltozott. (Horváth Gy. 2001a) 

A tömegképzés hátterében a társadalmi igények átalakulását kell keresni, aminek több, 

egyetemeket érintő komponense is ismert (Barakonyi 2006): 

• A munkaerő-piaci kilátások előremozdítása, javítása érdekében a mai napig növekszik 

az igény az intézmények oktatási funkcióinak igénybevételére. 

• Az egyetemek erőforrásaikkal már kevésbé bánhatnak tetszésük szerint, mivel az 

adófizetők egyre határozottabban bele kívánnak szólni a belső gazdálkodási ügyeikbe, 

továbbá számon kérik döntéseik hatékonyságát. 

• Az intézményekben folyó oktatás és kutatás már nem az intézmények belügye. A 

társadalom, a tudáspiac fogyasztói ráfordításaiért megfelelő ellenértéket követel meg; 

egy olyan tudást, ami számukra értéket jelent és alkalmazható a gyakorlatban is. 

• A modern társadalom azt várja el az intézményektől, hogy a gazdasági, társadalmi és 

regionális fejlődés motorjául szolgáljanak. 

• Az intézmények határokon átnyúló oktatási és kutatási együttműködése napról-napra 

erősödik, és növekszik a hallgatók és oktatók mobilitása. 

A világ felsőoktatásában számos olyan trend figyelhető meg, amely hat az intézményekre. A 

legfontosabb trendek OECD által 2008-ban közreadott elemző tanulmány és Barakonyi 

Károly (2009a) alapján a következőkkel egészíthetőek ki a fenti megállapítások: 

• A felsőfokú képzés expanziója, a hallgatói létszám közel kétszeresére nőtt. 

• A kínálat diverzifikálódott, új intézmények jöttek létre és új szakok, oktatási formák 

alakultak ki, az intézményeknél megjelent a magánszféra. 
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• A hallgatóság összetétele megváltozott, mivel megnőtt a női hallgatók aránya, a 

hallgatói átlagéletkor, színesebb lett az etikai összetétel és változatosabb a felvettek 

szociológia háttere. 

• Prioritás lett a teljesítmény és a felelősség. A minőségbiztosítási rendszerek 

segítségével előtérbe került a minőség. 

• Új intézményirányítási formák, döntéshozatali rendszerek, új struktúrák jelentek meg, 

mely által az intézményvezetők fokozatosan menedzserekké, vállalkozókká alakulnak 

át.  

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: Melyik régió vagy 

térség tudja magához vonzani a szükséges tőkét a termékek és a csúcstechnológiák 

előállításához? (Barakonyi 2009a) Ebben jelentős szerep hárulhat a felsőoktatási 

intézményekre. 

Az 1960-as években az expanzióval együtt decentralizációs folyamatok kezdődtek meg 

(Horváth Gy. 2001a), miután több országban is ráébredtek, hogy a felsőoktatásban nem 

csupán országos, hanem térségi és regionális fejlesztési potenciálok is találhatók (Rechnitzer–

Smahó 2007, Rechnitzer 2009): 

• Fontos felismerés, hogy az államok területi szerkezete, felépítése, egyértelműen 

körülhatárolja a felsőoktatás regionális szerkezetét. Kimutatható, hogy az 90-es évekre 

jelentősen mérséklődtek a hallgatói létszámok a decentralizáció hatására, mely sokkal 

differenciáltabbá tette a felsőoktatás térbeli elhelyezkedését az elsődleges, azaz a 

fővárosi centrumokban. Ebben a polarizáltabb térszerkezet kialakításában azok az 

államok voltak az élenjárók, ahol az ezt megelőző évtizedekben a decentralizációnak 

nagyobb szerep jutott az államszervezésben. 

• A kutatásnak – mint a felsőoktatás másik (oktatás melletti) meghatározó 

alapfunkciójának – jelentős regionális hatásai vannak a térségek megújításában és 

fejlesztésében, ezért a nemzeti felsőoktatási- és technológiapolitikában szükségszerű 

érvényesíteni a regionális struktúrákat. Így az intézményhálózat kialakításánál és 

fejlesztésénél, továbbá az arra épülő, kutatás-fejlesztést szolgáló infrastruktúra 

esetében számba kell venni a regionális adottságokat, a térségek lehetőségeit és 

szükségleteit. 
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• A felsőoktatásban egy rugalmas struktúrát kell kialakítani, mely olyan intézményi 

szerkezetet tesz lehetővé, ami alkalmas a technológiai, gazdasági és társadalmi 

innovációk befogadására. Azok az országok és térségek voltak sikeresek az elmúlt 30 

esztendőben, ahol a hasonló típusú intézmények megszülettek (pl. Észak-Olaszország, 

Észak-Spanyolország, Észak-kelet Franciaország, Dánia, Írország). Ezekben az 

országokban fellelhetők azok az intézmények, amelyek a gyors technológiai váltást, 

egyben a gazdasági innovációt érvényre juttatták azzal, hogy kéz a kézben 

együttműködtek a regionális gazdasággal és meg tudták teremteni lényeges integrációt 

(kommunikációt). 

Török Ádám (2006a) szerint az európai intézmények egyre inkább lemaradnak az amerikai 

intézményektől. Ez összhangban van azzal a szintén általánosan elfogadott 

megállapítással, amely alapján az Egyesült Államok K+F és innovációs rendszere jobb 

teljesítményt produkál, mint az Európai Unió, és ebben számottevő részt vállalnak az 

amerikai intézmények. Ez alapján nem véletlen, hogy az EU-s dokumentumok az USA 

felsőoktatási rendszerére tekintenek példaként, amikor irányelveket tűznek ki az európai 

felsőoktatási és kutatási rendszer hatékonyabbá tételére. (Török 2006a) Hrubos Ildikó 

(2006) szerint a felsőoktatás színvonalát górcső alá véve nem ilyen drámai a helyzet, sőt 

szerinte nincs jelentősebb különbség a két térség felsőoktatása között, mivel az átlagos 

színvonal közel azonos. Ezek tükrében kijelenthető, hogy az oktatást és a kutatást 

vizsgálva nem kapunk valódi képet, továbbá félrevezethető lehet az is, ha a publikációs 

tevékenységeket vizsgáljuk. Az előbbi nehézségek ellenére az európai felsőoktatásban és 

kutatásban tapasztalt jelenségek (bolognai folyamat, az egységes Európai Kutatási Térség 

létrehozását célzó lisszaboni program) arra engednek következtetni, hogy az európai 

felsőoktatási intézmények és az európai államok valódi veszélyként tekintenek a 

lemaradásra és megfelelő módon próbálnak reagálni a problémára. 
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1.1.3. FELSŐOKTATÁSI MODELLEK 

 

A felsőoktatási szektor megértéséhez Burton Clark (1983) a hatalmat gyakorló három 

szereplő – az akadémiai oligarchia, az állami bürokrácia és a piac – befolyásoló erejének 

összevetését javasolja. A felsőoktatást és a vele kapcsolatos társadalmi, gazdasági jelenségek 

megértését és a nemzetközi összehasonlításokat elősegíti, ha az érdemi eltéréseket tartalmazó 

modelleket vesszük alapul, melyek az előző század közepére alakultak ki. Ezek a modellek 

különböző intézményrendszerekkel jellemezhetők és eltérően jelenik meg bennük a 

felsőoktatás társadalmi küldetése, szerepe, az irányítási- és a finanszírozási rendszere. A 

szakirodalom három alapmodellt és egy speciális modellt különböztet meg. Ezek a brit, a 

kontinentális európai, az amerikai és a japán modellek, melyeket Clark szempontjait követve 

Hrubos (2001) alapján ismertetek. A téma szempontjából releváns első kettő modell kerül a 

dolgozat górcsője alá, viszont a téma szempontjából megkerülhetetlen a másik két modell 

bemutatása is: 

• Az első a brit modell – a középkori európai egyetem eszméinek őrzője és kiteljesítője 

–, mely a 18. században élte fénykorát és ezt követően is érezteti hatását mind Nagy-

Britanniában, mind az egykori gyarmatokon, többek között Ausztráliában, Kanadában 

és Új-Zélandon. A modell fő jellemzői, hogy meghatározó az akadémiai közösség 

szerepe, tiszteli a hagyományokat és minta és döntő befolyással bír a két nagy 

egyetem: Oxford és Cambridge. Jellemzően elveti az állami beavatkozást, a piaci 

versenyt, alapítói egyházi vagy világi magánszemélyek, testületek, területi 

közösségek, az oktatás pedig elit jellegű. Működését tekintve kormányzattól független, 

bár a múlt század elejétől részesül támogatásban, az irányítást a vitathatatlan 

tekintélyű akadémiai testület végzi.  

• A 19. század legnagyobb hatású modellje a kontinentális európai modell, mely 

példaként szolgált és megteremtette a modern egyetemi rendszert. Jellemzői, hogy 

mind a finanszírozásban, működésben, mind a szakmai munkában meghatározó az 

állam szerepe, mivel az intézmények feleltek a tudományok fejlesztéséért és az állami 

szakemberek minőségi képzéséért. Két változata alakult ki: a német humboldt-i- és a 

„napóleoni” modell. Az előbbi a szellemi szabadság megtestesítője, a tudomány 

temploma, melynek főszereplője az állami kinevezésű, nagy megbecsülésű professzor. 

Az utóbbi teljes egészében állami felügyelet alatt állt, és célja a tanárok, valamint a 

növekvő számú állami szakemberek képzése volt. 
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• Az előző évszázad egyértelműen legsikeresebb és legeredményesebb modellje, az 

amerikai modell. Központi eleme a verseny, mely a hallgatókért és kutatási 

támogatásokért zajlik. Az intézményeket magánszemélyek vagy közösségek alapítják, 

nem jellemző az állami finanszírozás, működtetésük tandíjakból és egyéb (a gazdasági 

élet szereplőinek és a kormányzatnak a kutatási megrendeléseiből) bevételekből 

történik, a vezetés pedig a testületeinek a kezében van. 

• A speciális negyedik modell a japán modell, mely az előző három alapmodell 

tulajdonságait vegyíti. A brit modellből az akadémiai világ megbecsülését, a 

hagyományok tiszteletét, a kontinentális európai modellből az egyetemek és az állam 

közti szoros kapcsolatot, állami finanszírozást, mint a modernizáció zálogát, az 

amerikai modellből pedig a gazdasággal való szoros együttműködést és a rendszerben 

található erős versenyt vette át. 

A 20. században a modellek átalakuláson mentek keresztül, mely elsősorban az egymáshoz 

való közeledésüket jelentette. Továbbra is nyomon követhetők az alapmodellek és vonásaik, 

viszont észrevehetőn kialakultak bizonyos változataik. A kontinentális európai modellen belül 

egyedi vonásokat mutat a mediterrán térség, ahol az önkényuralmi struktúrák bukása után a 

privátszektorban következett be az egyetemi szemlélet megújítása. Ez alapján a tömegoktatást 

az állami intézmények, míg a minőségi, az elit oktatást a magánintézmények (egyetemek és 

főiskolák) végzik. A másik jellegzetes változat a skandináv országokban alakult ki. Itt a 

rugalmasság (amerikai vonás – különböző oktatási programok, kimeneti lehetőségek) és az 

esélyegyenlőség eszméjét felismerték és alkalmazzák, így az alapvető állami 

felelősségvállalás (kontinentális európai vonás) volt és marad a jellemző. A következő sajátos 

példa a volt szocialista országok modellje. Az itt lévő rendszer a kontinentális európai modellt 

(főként a német humboldt-i) vette alapul, majd a II. világháborút követően szovjet példa 

szerint (mely a „napóleoni” modell változata) alakították át. Jellemző rá a radikális állami 

kontroll, az oktatás és a kutatás elkülönítése, a nagyon alacsony részvételi arány 

(korcsoportok mindössze 10%-a kerülhetett be az intézményekbe). A rendszerváltást 

követően fő irányvonal a nyugati modellektől való óriási lemaradás leküzdéséhez köthető, 

mely keretében elindult a hallgatói létszám gyors növekedése, a felsőoktatás 

intézményrendszerének átalakítása. A gazdasági válság miatt azonban az intézmények nem 

kaptak megfelelő támogatást a növekvő létszám okozta költségek fedezésére, sőt jelentős 

összegeket vontak ki a felsőoktatásból. Gyakorlatilag a térségbe tartozó intézményeknek 

olyan problémákat, feladatokat kellett megoldaniuk, melyeket nyugati társaik 30-40 év alatt 
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oldottak meg: a hallgatói létszám többszörösére nőtt, a kormányzatok a gazdálkodás 

felelősségét a felsőoktatási intézményekre ruházták át, a költségek elsősorban a hallgatókra, 

illetve családjukra hárultak, továbbá az oktatás tartalmi megújítása és szerkezetének 

átalakítása elvárássá vált. A fentiek jelentős terheket róttak és rónak még ma is az 

intézményekre és az egész ágazatra. (Hrubos 2001) 

A ’90-es években ismét előtérbe került a szerkezeti kérdés azon felismerés kapcsán, hogy a 

felsőoktatásnak meg kell oldania azt az állandó problémát, miszerint meg kell felelnie a 

társadalmi esélyegyenlőségnek, a gazdasági hatékonyságnak és az akadémiai minőség 

értékeinek, csökkenő vagy stagnáló költségvetési támogatás mellett. Ezek alapján szükségessé 

vált bizonyos átalakítás. Az egyik ilyen lehetőség az intézmények (egyetem és nem egyetemi 

típusú) egységes kezelése. Ezen próbál segíteni a stratifikált modell, amely a hierarchia 

nyilvánvalóvá tételén alapul. A modell lehetővé teszi a költségtakarékos tömegoktatás és a 

költséges elit/minőségi képzés egyidejű működését, valamint a verseny érdekeit szolgálja. 

Negatívuma, hogy nem szolgálja a társadalmi esélyegyenlőséget a kiemelkedő intézményekbe 

való felvétel esetében (pl. a 20. század elején a fiatalok 5%-a járt egyetemre, a század végén 

hasonló arányuk elit egyetemre). Az előbbi problémára születtek részleges eredmények, 

melyek további két modellbe sorolhatók (Hrubos 2001):  

• A diverzifikált modellben a felsőoktatási intézmények szegmentálódása gyenge és nem 

egyértelmű, továbbá a szakmai programok is jelentősen eltérnek intézményenként. Az 

intézménytípusok közötti határok homályosak, a klientúra átfedő, az egyes 

intézmények között viszont lényeges eltérés mutatkozik. A hallgató számára a legfőbb 

cél az egyes intézménybe való felvétel. (A diverzifikált modell legjobb példája az 

amerikai felsőoktatás.) 

• Az integrált modellben a fő eltérés az intézményen belül mutatkozik meg. Az egyes 

területek jól szétválaszthatók, viszont nincs lényeges különbség az intézmények 

között, így itt lényeges döntések nem a felvételkor, hanem időben később, az 

intézményen belül játszódnak le. (Ez a modell főként az európai országokra jellemző.) 

A fentiekből kitűnik, hogy a felsőoktatási rendszerek felépítése meglehetősen összetettebbé 

vált. A szakértői oldalon megjelent az a vélemény, miszerint a rendszer működésének ez a 

tény hasznára volt és hasznára van, valamint annál jobban tud azonosulni az új helyzethez és 

követelményekhez, minél összetettebb. Egy ilyen komplex rendszerben bátrabban lehet 

kísérletezni, új dolgokat bevezetni, és a rossz, hibás döntések következményei könnyebben 

orvosolhatók. (Hrubos 2001)  
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1.1.4. A FELSŐOKTATÁS ÉS A REGIONALITÁS 

 

A felsőoktatás és a regionalitás összekapcsolása ma már magától értetődik, bár nem volt 

mindig így. A területfejlesztés a regionális egyenlőtlenségek leküzdése miatt tradicionálisan a 

források újraosztását szerette volna elérni, mely politikát gyakran drasztikus eredmények 

kísértek. A szűkös források következtében nem lehetett biztosítani a tartós gazdasági 

növekedést, így ezeket a politikákat – főként az utóbbi évtizedben – gyakran felül kellett 

vizsgálni. Ennek következtében a politika figyelme a fejlődés generálására, a versenyképesség 

növelésére és a régiók előnyeinek kiaknázására tevődött át, az elmaradott térségek 

támogatásáról. A felsőoktatási intézmények pedig egyre inkább kiemelt szerepet kaptak, mint 

a tudás megtestesítői, az innováció főszereplői. 

A felsőoktatási intézmények egyre nagyobb szerepet vállalnak az általuk érintett városok és 

régiók fejlesztésében, bár elmondható, hogy a városok és a régiók is igyekeznek a lehető 

legtöbbet megtenni a felsőoktatás gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődéséért. A 

kapcsolatok a közös érdekek fokozott felismerése alapján jönnek létre. Ez az érdek elsősorban 

gazdasági. A felsőoktatásra szánt állami ráfordítások csökkenésével a felsőoktatási 

intézmények a következő lehetőségek felé fordulnak (OECD 2007a): 

• globális kutatási és felvételi marketingstratégia helyi támogatása, több helyi hallgató 

felvétele; 

• a helyi vállalkozásoknak nyújtott tanácsadói és szakmai szolgáltatásokból származó 

bevételek növelése; 

• a helyi környezet közvetett előnyeinek kiaknázása, melyek vonzók lehetnek mind az 

oktatók, mind a motivált hallgatók számára, továbbá segíthetnek a megtartásukban. 

A városi és regionális fejlesztéssel megbízott ügynökségek, szervezetek szemében a 

következőket jelentik a felsőoktatási intézmények: 

• fontos adó- és egyéb bevételi forrást jelentő vállalkozások; 

• kaput jelentenek a globális marketing és vonzó lehetőséget a magánszektor regionális 

befektetései számára; 

• új vállalkozások generálói, több szempontból a szakértelem és tanácsadás forrásai, 

amivel támogatják is a meglévő vállalkozásokat; 
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• erősítik a helyi emberi erőforrást azáltal, hogy megtartják a diplomásokat és 

szakmailag szinten tartják a meglévő munkaerőt, valamint biztosítják az egész életen 

át tartó tanulást (távoktatás és e-learning formájában); 

• tartalmat és közönséget biztosítanak a kulturális programokhoz. (OECD 2007a) 

A felsőoktatási intézmény szempontjából fontos a regionális szerepvállalás, mivel így 

lehetősége van megmutatni a civil társadalom működéséhez való hozzájárulását. Ily módon a 

felsőoktatási intézmények konkrétan igazolhatják, hogy a felsőoktatás és a kutatás milyen 

értékekkel viszonozza a társadalom befektetéseit. A város és a régió szempontjából az 

egyetemek elsősorban az erősen központosított államokban lehetnek olyan kulcsfontosságú 

helyi bázisok, melyek képesek helyi szinten összefogni a tudomány és a technológia, az ipar, 

az oktatás, az egészségügy, valamint a kultúra területén meglévő különböző érdekeket. (Arbo-

Benneworth 2007) A következő alfejezetben ezeket a tételeket vizsgálom meg a tudományos 

szakirodalom segítségével. Elsőként azt vizsgálom, mi motiválja a városi és regionális 

politikai szereplőket, hogy kitapossák és egyengessék a felsőoktatás útját, majd sorra veszem 

azokat az ösztönző erőket, amelyek arra serkentik az intézményeket, hogy nyissanak a 

városok és régiók felé. Végül a globalizálódó tudásgazdaság szempontjából veszem 

szemügyre a felsőoktatási intézményt és a régiót. 

 

1.1.4.1. A regionális fejlesztés és a felsőoktatás megközelítése 

 

A regionális szereppel felvértezett felsőoktatási intézmény viszonylag új fogalom. Hiába 

játszott már hosszú idők óta fontos szerepet a regionális fejlesztések előkészítésében, csupán a 

’80-as években jelent meg a szakirodalomban, mint az innováció és a gazdasági átalakítás 

alapja. Hátterében talán az a neoliberális gazdaságpolitika lehet, amely a gazdaság 

visszaesését a közösségi intervencióban látta, megoldásként pedig a privatizációt és a 

deregulációt ajánlotta. 

A másik megoldást Joseph Schumpeter innovációs megközelítése inspirálta, mely felfogás 

Peter Arbo és Paul Benneworth (2007) szerint a gazdasági válság indokaként olyan 

elméleteket sorakoztatott fel, mint a termékéletgörbék (Vernon 1966), az új nemzetközi 

munkamegosztás (Fröbel et al. 1980) és a hosszú gazdasági hullámok (Freeman et al. 1982) 

elmélete. A magyarázatok másik alapja a posztindusztriális- és az információs társadalom 

elmélete volt. (Bell 1973; Machlup 1980, idézi Arbo-Benneworth 2007) Ez utóbbi elmélet 
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nagy fontosságot tulajdonít a technológiának, melynek következményeként a kormányzati 

politika jobban támogatja az új gazdasági-technológiai paradigmát. Bár a fenti két iskola 

teljesen különböző értékeket vallott, mindkettő célja a versenyképesség növelése, a gazdasági 

növekedés elősegítése volt. Ennek tekintetében az 1980-as években a területi és ipari politika 

hangsúlyai a helyi fejlesztések felé·tolódtak, ami révén a kis- és középvállalkozások kerültek 

a célkeresztbe és megkülönböztetett figyelmet nyert az innovációnak a versenyképességük 

növelésében betöltött szerepe. (Rothwell-Zegveld 1982, Birch 1987) A hagyományos 

regionális politika az alacsony munkaköltséggel előállított, életciklus végét járó termékek 

ágazatait vonzotta, míg a lokális fejlesztések politikája a kis- és középvállalkozásokban 

előállított új termékekre és előállítási folyamatokra helyezi a hangsúlyt. 

Ennek a hangsúlynak az eltolódása volt az első lépés a felsőoktatási intézmények kutatói 

bázisához vezető úton, mely egybeesett az új generációs regionális politika irányzatával. Ez 

az USA-ban egybeesett az 1980-as Bayh-Dole törvény elfogadásával, mely felhatalmazta a 

felsőoktatási intézményeket, hogy szellemi tulajdonukat üzleti alapokra helyezzék, 

bekapcsolódjanak az értékesítés folyamatába. Ennek érdekében sok intézmény állított fel 

technológiatranszfer irodát. A politika nagy hangsúlyt helyezett az intézmények, a regionális 

ipar és kereskedelem kapcsolatának erősítésére, mely eredményeként elindultak a kooperációs 

K+F-programok. Az új tudás és technológia eredményesebb kiaknázása miatt a 

befektetéseknek legtöbbször a KKV-k voltak a haszonélvezői, mely az abszorpciós 

képességük javulásával járt és hozzájárult a technológiatranszfer programok elindításához. 

(Etzkowitz 2002a, 2002b) Az 1980-as években növekedett azon tudományos munkák száma, 

melyek a helyi környezet kínálatához tartozó, az innovációt támogató (vagy gátló) közösségi 

beavatkozás mellett foglaltak állást. Az ún. „harmadik Itália” tanulmányok bebizonyították, 

hogy a KKV-k melletti hálózatok gyümölcsöző környezetet jelenthetnek az innováció 

számára, a kialakult városi agglomerációkon kívüli tradicionális iparágakban. (Piore-Sabel 

1984; Brusco 1986) A hálózati megközelítésből alakultak ki az ún. „társadalmi tőke” (social 

capital) elméletek. (Coleman 1994; Putnam 1993) Ezek az elméletek a társadalmi hálózatok, 

a bizalom és a közösségi javak fogalmakra fókuszálnak, melyek lehetőséget teremtenek az 

információk átadására, a nehézségek leküzdésére és utat nyitnak az erőforrásokhoz. Más 

szerzők „kapcsolati tőkeként” (relational assets) nevezik ezt a társadalmi és kulturális 

beágyazottságot (Bordieu 1997). Míg Olaszországban sajnálatos módon ezek a hálózatok nem 

kapcsolódtak a felsőoktatási intézményhez, addig kaliforniai Szilícium Völgy és az újangliai 

(Boston környéki) 128-as út tapasztalatai bemutatták, mire lehetnek képesek azon új vagy 
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felélesztett ipari övezetek, melyek szoros kapcsolattal rendelkeznek egy erős kutatói bázissal 

rendelkező egyetemmel. Az ide települő vállalatok számára a döntő telepítési tényező a tudás 

volt. Az esettanulmányok szerint az eredményes alkalmazás feltételei a kiváló kutatóközpont, 

a kockázati tőke, a képzett munkaerő, a helyi vagy közeli repülőtér, a kulturális és természeti 

értékek jelenléte, valamint a magas életminőség. Ha ezek az adottságok rendelkezésre állnak, 

elkerülhetetlen a növekedés. Ez szolgáltatja az alapot Technopolisz koncepciónak4

A kommunizmus bukása, a rendszerváltás és az ázsiai és latin-amerikai államokban 

tapasztalható gazdasági boom egy új helyzetet teremtett, amit Bengt-Åke Lundvall alapján 

összefoglalóan „globalizált tanuló gazdaságnak” vagy „tudásvezérelt gazdaságnak” szoktak 

nevezni. (Lundvall–Borrás 1997) 

, melyet 

világban mindenhol próbáltak realizálni. (Castells–Hall 1994, idézi Arbo-Benneworth 2007) 

Ekkor kezdték a tudást a gazdasági növekedés és a jólét forrásának nevezni, ami abból a 

hipotézisből származik, hogy tanulási és adaptációs képességeik definiálják az egyének, a 

cégek, a régiók és az államok teljesítményét. Ezt mára már átértékelték, és ez alapján az 

innováció az interaktív tanulási folyamathoz kötődik, mely sok szervezetet és intézményt fog 

össze. Az innovációt már nem lineáris – jól elkülöníthető lépésekből álló – folyamatnak 

tekintették, hanem sok visszacsatolással tűzdelt interaktív folyamatnak, ahogy azt Stephen J. 

Kline és Nathan Rosenberg is leírja a technológiai változások láncmodelljében. (Kline-

Rosenberg 1986, idézi Kiss 2005). A modell ez alapján a vállalat belső szervezeteire, a 

kapcsolatokra (vevői, beszállítói, versenytársi, tanácsadói, stb.), valamint az ipar, a 

kereskedelem, a helyi politika, a felsőoktatási intézmények és a kutatóintézetek közötti 

együttműködésekre helyezi a hangsúlyt. 

Az 1990-es évek során a kínálati oldali tényezőknek azon köre gyarapodott, amelyekről a 

regionális politikai irányítói úgy vélekedtek, befolyásolják a gazdasági produktumot. Így 

mindenekelőtt az oktatás és a kompetenciák, valamint a vállalati környezetben letöltött 

szakmai gyakorlat alatt elsajátított ismeretek váltak a „tanuló régió” fogalmának részévé. 

(Morgan 1997, Malmberg-Maskell 1997) Ez egybecsengett a fentiekben már leírt Kline és 

Rosenberg-féle technológiai változások láncmodelljével. Egyre nyilvánvalóbbá vált a 

                                                           
4 A technopolisz tágabb fogalma olyan globális folyamatokhoz fűződik, amely kihat a termelés-újratermelés 
közgazdasági, társadalmi és politikai feltételeire: a „monopolváros (monopolville)” modernizált változata ez, a 
neoliberalizmus és a decentralizáció időszakában. A technopolisz egyszerre technológiai park és a regionális 
polarizáció funkcióinak kiemelt városa, amely tehát ugyanabban az időben és helyen képes az innovációra és 
alkalmas a regionális fejlődésre. A technopolisz, mint urbanizációs forma teremti meg a területiség – a térbeli 
átrendeződés – komplex folyamatát a domináns vállalatok stratégiájában, de ugyanakkor kifejezi a térbeli 
integráció és a helyhez kötődés akaratát is a helyi kollektív stratégiájában. (Benko 1992) 
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hallgatók és a diplomások szerepe a „lábon járó tudástranszferben”, illetve a társadalmi 

kapcsolatok megalapozásában a kutatók és munkáltatóik, a cégek, vállalkozások közt. (Kline-

Rosenberg 1986) 

A fentiek függvényében a felsőoktatási intézmények azért potenciális és nélkülözhetetlen 

szereplők a regionális politikában, mert olyan tevékenységeket végeznek, melyekkel 

kapcsolatot teremtenek, tudományos irányokat határoznak meg, és így nagyban hozzájárulnak 

a városok, térségek, régiók megújításában, átszervezésében és fejlesztésében. 

 

1.1.4.2. A tudomány és az innovációs politika 

 

A regionális politikában az új innovációs elméletek hatása és első következménye az 1990-es 

évek táján tűntek fel. A regionális politikát tulajdonképpen innovációs politikaként határozták 

meg, mely az innováció rendszerszerű megközelítésén alapult, amely rendszer koncepciója 

alapvetően egybeforrt a nemzeti innovációs rendszerrel. A kiindulópont egy japán növekedési 

modell jellegzetességeit vizsgáló kutatás volt (Freeman 1987), melyből nyilvánvalóvá vált, 

hogy az országok által kiépített innovációs rendszerek hűen tükrözik az adott ország 

gazdasági és ipari tradícióit, valamint az oktatási, kutatási, pénzügyi rendszerének és 

munkaerőpiacának jellegzetességeit. (Lundvall 1992, Nelson 1993) 

A különböző országok regionális politikái más-más elméleti alapon közelítettek a regionális 

innovációhoz. A két leggyakrabban használt elméleti megközelítés az „ipari klaszterek” 

(industrial clusters) és a „regionális innovációs rendszer” (regional innovation system) 

koncepciója volt. Az ipari klaszter fogalma abban nyilvánul meg, hogy az innováció nem 

izoláltan, hanem többnyire a kisebb léptékű innovációs rendszer szerves részeként jön létre. A 

klaszterek ez esetben felölelik az egyetemek, kutatóintézetek, szolgáltatók, transzfer 

intézmények szövetségeit. A klaszterek növekedésében a felsőoktatási intézmények 

részesülhetnek, a következő ismérvek segítségével (OECD 2007a): 

• tudományos alapú felfedezéseket és új üzleti vállalkozásokat hoznak létre; 

• közvetlen tanácsadást nyújtanak a vállalatok számára a vezetői teljesítőképesség 

javításáért; 

• szakmailag felkészült munkaerőt képeznek; 

• alkalmazzák és kiaknázzák a szakembereikben, kutatóikban rejlő tudást; 

• a tudást továbbadják a gazdaság és ipar megfelelő szegmenseinek; 
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• tanácsadással szolgálnak az országos és regionális ügynökségeknek a politika és a 

szabályozás kialakításához. 

Ennek következtében a klaszteren belül az egyetemek vállalkozói, a vállalatok pedig 

tudományos dimenzióval gyarapodnak. A másik elméleti megközelítés a regionális 

innovációs rendszer koncepciója volt. A regionális innovációs rendszerek elméletében, amely 

a nemzeti innovációs rendszerek regionális válfajaiként is értelmezhetők, a tudást létrehozó és 

tápláló intézmények sokkal hangsúlyosabb szerepet kapnak. Az egyetemek és kutató intézetek 

ebben az aspektusban alapvető elemei a regionális innovációs rendszernek. A két elmélet 

eltérően értelmezi az oktatási és kutatási intézmények innovációs szerepét. Ez utóbbiban a 

lényeg egy komplex érték-lánc rendszerre helyeződik, mely a vállalaton belüli tevékenységek 

értékalkotó összekapcsolódását jelenti. Michael Porter rombusz-modelljében a régiók 

versenyképességét az adott régión belül olyan vállalatra vezeti vissza, mely egy bizonyos 

szegmensben működik és ezzel egy időben a versenyt már globálisan folytatja. Fontos 

felismerés a vállalatok tekintetében, hogy tartós versenyelőnyt szerezni és megtartani csakis 

innovációk sorozata révén lehet. (Lengyel 2000) A modellben a specializált központok és a 

klaszteren belüli kommunikáció szolgáltathatja a közös célt a felsőoktatási intézményeknek és 

a vállalkozásoknak. Lényeges elemei a kutatói kapcsolatok (új tudás létrehozása), az 

információátadás (a meglévő tudás értékesítése), az emberi tudásátadás (hallgatói és oktatói), 

illetve a spin-off vállalkozások. Az egységes gondolkodás ezáltal az egyetemek és a 

gazdasági, üzleti szféra folyamataiba is beépül. A porteri rombusz-modellen alapuló 

gazdaságfejlesztési stratégiák, regionális politikák bármely térségben hasznosíthatók. (Porter 

1990, 1998, 2003) 

A regionális politikát manapság egyre inkább regionalizált innovációs politikaként értelmezik. 

A régiók folyamatos innovációs kényszerben vannak, így létfontosságú, hogy versenyképesek 

és vonzók legyenek a globális piacon. A központi kormányok szerepe ezért a regionális 

fejlesztésben folyamatosan csökken, a régióknak felelősséget kell vállalniuk saját 

fejlődésükért, amelyben többnyire fontos szerep jut a regionális klaszterek kialakításának és a 

regionális tudásalapú prioritások erősítésének. A regionális politikák határozottan a 

differenciáltságot támogatják. A regionális innovációs politikák államonként számottevő 

eltéréseket mutatnak. Néhány országban a kormányzat a makroökonómiai stabilitás 

megőrzését tekinti a fő célnak, és a piaci verseny erősítésére ösztönző rendszert épít ki, 

továbbá mérsékli az adminisztratív korlátokat. Ez esetben a kormányok regionális politikai 

mozgástere eléggé leszűkül. Máshol viszont a központi kormányzati politikában a regionális 
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megfontolások nagyobb figyelemben és térben részesülnek, ugyanis a kormányok egyaránt 

igyekeznek támogatni mind a városok, mind a régiók gazdasági produktumát, mivel ezt 

tartják az ország versenyképességi alapjának. Ebben az értelmezésben a regionális politikai 

cél továbbra is prioritásban áll, mivel ezzel próbálják csökkenteni a különbséget az ország jól, 

illetve mérsékelten teljesítő régiói között. A kormányzati politika legfontosabb eszközei ez 

esetben az infrastruktúra fejlesztése, az új technológiák (információs, kommunikációs) 

fejlesztése és elterjesztése, a kockázati tőke támogatása, a K+F tevékenység elősegítése, 

valamint a kutató és gazdasági szektor közti együttműködések fejlesztése. (Mezei 2008) A 

legtöbb OECD-országban megfigyelhető az innováció és a területfejlesztési politika 

egymáshoz hasonulása, mely új igényeket támaszt az egyetemekkel, főiskolákkal szemben. 

Az oktatás és képzés, a foglalkoztathatóság (employability), a humánerőforrás minősége és 

kompetenciái, valamint a LLL5

Az ipari politika, továbbá a tudományos és technológiai politika így egy közös innovációs 

politika keretében olvad össze, mely egyes országokban erős területi dimenzióval rendelkezik. 

Az erős kutatási profilú felsőoktatási intézmények köré tudományos parkok épültek, és 

nagyszámú szervezet alakult, mely az iparral való szoros kooperációt hivatott elősegíteni. 

Néhol ezeket a tudományos parkokat az intézményre nehezedő külső nyomás csökkentésére 

alakították és a kapcsolatépítés elősegítése helyett szűrőként működtek, vagy pusztán az 

egyetem politikai környezetének kirakataként szolgáltak. A felsőoktatási intézményektől 

azonban egyre inkább elvárják a kezdeményezést és a szerkezeti átalakítást abból a célból, 

hogy a vállalkozási és technológia-transzfer tevékenységek a kutatás és az oktatás, a 

tudományos élet célkeresztjébe bejussanak. A felsőoktatási intézmények négyféleképp 

járulhatnak hozzá a gazdasági fejlődéshez (Goldstein-Luger 1993, Lester 2005): 

 fokozatosan felértékelődik. Ráébredtek, hogy az előrelépés 

érdekében szem előtt kell tartani a társadalom negatívumait (munkanélküliség, szegénység, 

kirekesztés), és ezek megoldásával lehet előrelépni, növelni a versenyképességet. (OECD 

2007a) 

• spin-off cégek alakításával és új szektorok fejlesztésével, bővítésével; 

• a minőségi kutatói kapacitások, kapcsolatok és a jól képzett diplomások, értelmiségi 

szakemberek megtartásával vonzerőt jelentenek az üzleti vállalkozások számára; 

• új termékek és szolgáltatások kialakításával segítik a meglévő vállalkozások 

változatosságának erősítését; 

                                                           
5 life long learning = egész életen át tartó tanulás 
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• a meglévő, érett ipar korszerűsítését segítik további termékekkel, szoláltatásokkal és a 

termelési, üzleti folyamatok javításával. 

A felsőoktatás eme változásai elkerülhetetlenül összeütközésbe kerülnek a felsőoktatás 

hagyományos céljaival, mely nélkül a folyamatok nem fognak azonos ütemben működni az 

egyes intézményekben. Sajnálatos módon a kutatók még mindig egyénileg dolgoznak együtt a 

gazdasági élet szereplőivel, ezzel szemben a kutatást végző felsőoktatási intézmények a 

tudományos nagyságra és az ezzel járó tudományos presztízsre tekintenek megvalósítandó 

célként. (OECD 2007a) 

1990-es évek óta Európában egyre szélesebb körben elterjedt az innováció alapú regionális 

politika, melynek hátterében az a számottevő érdeklődés áll, amely az USA, Japán és Európa 

versenyképességét összevetve vizsgálja, továbbá az EU azon célkitűzése, melynek értelmében 

az Uniónak 2010-re a világ legversenyképesebb, legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává 

kell válnia. Emellett megfigyelhető a regionális politikában egy horizontális és egy vertikális 

kiszélesedés. Vertikális jelentése szerint az innovációs programok tervezési és végrehajtási 

folyamataiba a növekvő területi szintek (régiós, nemzeti, EU-s) növekvő szereplői (hatóságok, 

ügynökségek, érdekképviseletek, más partnerek) kerülnek bevonásra. A horizontális 

értelmezés ezzel szemben az innovációt támogató politikák számbeli növekedését takarja. E 

politikák mindenekelőtt a humánerőforrás minőségére, képzésére helyezik a hangsúlyt, 

mialatt azonban szárnyuk alá kerül – a munkanélküliség és a szegénység elleni küzdelem 

révén – a társadalmi kohézió és a környezeti fenntarthatóság. Kiemelt fontosságú továbbá a 

lokális környezet fejlesztése, melynek hátterében Richard Florida (2004, idézi Ságvári 2007) 

3T elmélete áll. Az elmélet a regionális gazdasági fejlődést a kreativitással, a kreatív 

munkaerő jelenlétével értelmezi, melynek központi eleme, hogy a globalizációval 

párhuzamosan felértékelődik a lokalitás. (Ságvári 2007) Ebből kifolyólag a kreatív helyeket a 

kulturális diverzitás, a 3T (tehetség, technológia, tolerancia) koncentrált jelenléte jellemzi. 

(Florida 2004) Florida és szerzőtársai többlépcsős modellje szerint a humán tőkét és a kreatív 

embereket a felsőoktatási intézmények, a tolerancia és a helyi szolgáltatások (kulturális, 

szórakozási lehetőségek) vonzzák a térségbe, a régióba, a három összefüggő faktor pedig 

közösen hat a régió fejlődésére. (Florida–Mellander–Stolarick 2007) 
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1.1.5. EGYETEMEK MINT A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZER 

FEJLESZTŐI 

 

A felsőoktatás Clark által említett fő tényezőinek (akadémiai oligarchia, állami bürokrácia, 

piac befolyásoló ereje) egymáshoz viszonyított súlya a 20. század végén megváltozott és ez a 

változás a mai napig tart. (Hrubos 2004) A tradicionális egyetemek átalakulnak gazdálkodó 

vagy szolgáltató egyetemekké. A szolgáltató egyetemeknek pedig van egy radikális fajtája: ez 

a vállalkozói egyetem. (Clark 1998, idézi Polónyi-Szilágyi 2008) A negyedik típus az európai 

tradíciókon alapuló, regionális elkötelezettségű egyetemet hangsúlyozó modell. A következő 

alfejezet ezen felsőoktatási modellek és az országok, valamint a piaci verseny pozíciójának az 

átalakulásával foglalkozik. 

Természetesen az egyetemek fejlődése sokszínű, vannak intézmények, amelyek maradtak 

tradicionális elveknél, és vannak új utat választók, azaz gazdálkodó vagy szolgáltató 

egyetemek. Ezekben az intézményekben a kutatás, a fejlesztés, az innováció és a 

szerződéskötés központilag történik. Az irányítás a professzori testület, az akadémiai kör 

kezéből az intézményi menedzserekhez kerül. (Polónyi 2005) 

A kilencvenes évek oktatáspolitikájának nemzetközileg uralkodó áramlata szerint a cél a 

gazdálkodó és a szolgáltató egyetem kialakítása volt (Lukács 2005), ma pedig már a 

vállalkozó és a regionális elkötelezettségű egyetem létrehozását helyezték előtérbe. 

 

1.1.5.1. A gazdálkodó egyetem 

 

A felsőoktatás expanziójának legviharosabb szakasza a kontinentális Európában egybeesett a 

gazdasági jólét korszakával. A kormányzatok kiemelt figyelmet szenteltek az oktatás, 

kiváltképpen a felsőoktatás fejlesztésére. Sok új egyetemi, illetve nem egyetemi státuszú 

intézményt alapítottak, a már meglévőket fejlesztették, bővítették. A fejlesztések (a hallgatói 

létszám, a szakmai rendszer és az oktatási programok) államilag kontroll alatt voltak. A 

pénzügyi adminisztrációja szigorú előírások alapján működött. Az állam ösztöndíjakkal, 

tandíjmentességgel ösztönözte a fiatalokat a felsőoktatási képzésre, mely alapján a bevételek 

szinte kizárólag az állami költségvetési támogatásból származtak. (Hrubos 2004) 

A gazdasági növekedés megtorpanása új helyzetet teremtett, az apadó források hatékonyabb 

felhasználása pedig elengedhetetlenné vált. Az 1980-as évek derekán szinte minden nyugat-
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európai országban áttértek az ún. indirekt irányítási rendszerre, amely lényegesen nagyobb 

önállóságot nyújtott az intézményeknek a költségvetési támogatások felhasználásában, 

ugyanakkor érdekeltté tette őket saját bevételeik növelésében. Az elsődleges költségvetési 

forrás mellett másodlagos csatornaként megjelentek a kutatási támogatások, melyek egy 

részét pályázat alapján ítélték oda. Ezt követően a kormányzat kifejezetten ösztönözte az 

egyetemeket a harmadlagos források keresésére, azaz a gazdasági, ipari és civil szférából 

származó megbízások vállalására. (Polónyi 2000, Hrubos 2004) A felsőoktatási intézmények 

átalakulása gazdálkodó egyetemekké, szervezetekké komoly próbatétel elé állította az 

akadémiai és az adminisztratív testületeket. A testületeknek és a vezetőknek új filozófiát, 

szemléletet és technikát kellett meghonosítaniuk, melyhez olyan menedzser típusú vezetőkre 

volt szükség, akik kiigazodnak az akadémiai és üzleti szférában egyaránt. (Barakonyi 2000) A 

gazdálkodó egyetem modelljében tehát csökkent az állami kontroll mértéke, ezzel egy időben 

növekedett az intézményi bürokrácia és a piaci verseny szerepe. (Meg kell jegyezni 

ugyanakkor, hogy a brit felsőoktatásban ezzel ellentétes folyamat játszódott le, azaz az állam 

és a piac vezető szerepe került előtérbe.) A kontinentális európai modellt követő államok a 

költségvetési megszorítások hatására átvették az amerikai modell néhány lényeges elemét, 

amelyek a diverzifikáció irányába mutattak. (Goedegebuure et al. 1993, idézi Hrubos 2004) 

 

1.1.5.2. A szolgáltató egyetem és az új társadalmi funkció 

 

A piaci igények, hatékonysági szempontok bevezetését követően a központi kérdés 

egyértelműen a felsőoktatási intézmények minősége körül összpontosult, mely veszélyeztette 

az elit és a kutató egyetemek státuszát. Ez a helyzet arra sarkalta az elit és kutató 

egyetemeket, hogy igazodjanak a kialakult körülményekhez, környezethez. (Vught 1989) Az 

egyik kitörési lehetőséget a szolgáltató egyetem (más néven kiterjesztett egyetem) 

modelljének követése jelentette. Az 1990-es évek közepén született koncepció átlép az 

indirekt irányításra való áttérésből adódó gazdálkodó egyetem modelljén. Ebben a 

koncepcióban az egyetem szoros kapcsolatban van társadalmi-gazdasági környezetével, 

nemcsak létrehozza és továbbadja a tudást, hanem felügyeli az eredmények felhasználását és 

fenntartását. A külső elvárásokhoz úgy próbál alkalmazkodni, hogy szolgáltató tevékenysége 

hű marad az egyetem küldetéséhez. A modell lényegét a szakirodalomban egyrészt a 

professzionális szolgáltatás vagy a kiterjesztett egyetem fogalmával szokták leírni, mely az 

egyetemi tudásbázis komplex alkalmazását jelenti, ami a tradicionális egyetemi funkciókon 
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(oktatás, alapkutatás) túl az alkalmazott kutatásokra, szakértésre és tanácsadásra is 

vonatkozik. Az oktatási programok között a hagyományos képzési formák mellett immár 

felettébb hangsúlyosak a külső megrendelők által igényelt szak- és továbbképző programok, 

amelyekben óraadóként részt vesznek a piaci szféra gyakorlati szakemberei is. A kutatásokkal 

kapcsolatban a modell sajátossága, hogy a tervezés és szervezés központilag történik, ami 

lehetővé teszi az intézményi érdekek jelentős kibontakozását. (Hrubos 2004) 

A szolgáltató egyetem megnevezés ezekből kifolyólag elsősorban gazdasági jellegű, üzleti 

szolgáltatást jelent. A kiterjesztett egyetem fogalma pedig arra enged következtetni, hogy a 

modell végképp szakít a társadalmi elkülönülést hangsúlyozó elefántcsonttorony filozófiával, 

és egy komplex gazdasági-társadalmi rendszer részének mutatja be magát. Az intézmények 

felismerik, hogy felelősek környezetük állapotáért, a lakosság jólétéért és ennek megfelelően 

alakítják tevékenységüket. (Hrubos 2006) A kiterjesztett egyetemi modell jelentősége a 21. 

században előreláthatólag tovább fog növekedni. Erre enged következtetni az UNESCO 1998-

as deklarációja, amely kijelenti, hogy az egyetemek csak akkor tudják sikeresen kezelni a 

nehézségeiket (hallgatói létszám növekedése, finanszírozási problémák), ha olyan átlátható 

tevékenységet folytatnak és olyan eredményeket produkálnak, amely megfelel az őket 

körülvevő társadalom és térség igényeinek és elvárásainak. Ennek érdekében a 

felsőoktatásnak olyan szemléletet kell követnie, amivel betölti az új társadalmi funkcióját. 

(World Declaration 1998) 

Az új társadalmi funkció definiálása során figyelembe kell venni, hogy a felsőoktatási 

intézmények feladatai az elmúlt évtizedekben rendkívül komplexek lettek. Ez 

megmagyarázza azt a megnövekedett érdeklődést, amely a témakör iránt napjainkban 

megmutatkozik. Az egyszerűbb érthetőség érdekében praktikus az egyetemi működés három 

alapvető dimenzióját megkülönböztetni (Hrubos 2006): 

• az akadémiai dimenzió az oktatás és kutatás szakmai, tartalmi kérdéseivel foglalkozik, 

az egyetem hagyományos értékeit, misszióját képviseli; 

• a bürokratikus-adminisztratív funkció a nagyra nőtt szervezet működtetésével, az 

intézmény irányításával foglalkozik; 

• a gazdálkodási dimenzió az egyetemek finanszírozását, vállalati kapcsolatait, 

gazdálkodási tevékenységét szolgálja és az átalakulás gazdasági vonzatait vizsgálja. 
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Napjainkban a közgazdasági irodalom az egyetemek hármas funkciójáról szokott nyilatkozni, 

azaz az oktató, a kutató, illetve egy „harmadik funkcióról”, amit sokan és sokféleképpen 

értelmeznek. Ez a funkció a regionális szakirodalomban két fogalomban jelenik meg: 

• az Etzkowitz és Clark-féle, az amerikai professzorok által kidolgozott ún. vállalkozói 

egyetem modellben, illetve 

• a Goddard-féle, európai tradíciókon alapuló, a regionális elkötelezettségű egyetemet 

hangsúlyozó modellben. 

A szolgáltató egyetemek egyik legradikálisabb fajtája a vállalkozói egyetem. (Polónyi 2005) 

 

1.1.5.3. A Clark-féle vállalkozói egyetem modellje 

 

A felsőoktatás-kutatók a ’90-es évek elején figyeltek fel arra a tényre, hogy egyes európai 

egyetemek működésében gyökeres változás történt. Közülük Clark 1994-96-os kutatásai a 

változás szisztematikus felderítésére fókuszáltak, melynek eredményeit a „Creating 

Entrepreneurial Universities” című könyvében összegezte. (Clark, 1998) 

Clark könyvében maga is bevallja, hezitált az új egyetemi modell elnevezése kapcsán, hogy 

az akadémiai füleknek jobban hangzó „innovatív egyetem” vagy az üzleties „vállalkozói 

egyetem”6

                                                           
6  A vállalkozói egyetem megnevezést történetesen Henry Etzkowitz már 1983-ban használta, viszont a 
fogalomalkotáshoz kapcsolódó elméleti modell kidolgozására és publikálására csak 20 évvel később, 2003-ban 
került sor, így Clark modelljét tekinthetjük az elméleti kiindulópontnak. 

 kifejezést használja. A döntést az utóbbi mellett tette le azon megfontolásból, hogy 

ez jobban utal az egyetemek helyi és intézményi erőfeszítéseire és új típusú szervezeti 

magatartásra. Clark olyan egyetemeket keresett fel, amelyek az előzetes kutatások alapján 

prototípusai voltak az új szemléletnek. Az 1980-as évek második felétől vállalták azt a 

kockázatot, amelyet a felsőoktatási reform által kijelölt ismeretlen és egyben új út választása 

jelentett, mert nyilvánvalóvá vált számukra, hogy a régi, hagyományos magatartás követése 

végzetes lehet. Clark kutatásának sajátossága, hogy nem az egész folyamat végső értékelésére 

vállalkozott, hanem a folyamatban lévő átalakulást kívánta felismerni és szemléltetni. Öt 

kevéssé közismert (nem Európa központi régióiban vagy mediterrán térségben található) 

egyetemről készített esettanulmányt. Elsősorban megpróbálta feltérképezni az egyetemeket az 

informális körülmények szempontjából, kvalitatív módszereket használt az attitűd, az emberi 

viselkedés megismeréséhez. Olyan elemeket próbált azonosítani, amelyek megléte és 

kialakulása létfontosságú az egyetem „vállalkozói” minősítésének. Az intézményeket ezen 



37 
 

logika alapján vizsgálta. Clark úgy találta, hogy a fenti egyetemek vállalkozói típusú 

átalakulásának öt általánosítható eleme volt (Clark, idézi Hrubos 2004): 

1) erős, professzionális menedzsment, melyben nagy jelentősége van a csúcs-vezetésnek 

(3-4 fős operatív testület), mely az akadémiai és gazdasági érdekeket egyaránt szem 

előtt tartja; 

2) fejlesztő perifériák (ipari-, üzleti-, technológiai fejlesztő parkok, szolgáltatást-, 

kutatást végző egységek) létrehozása, melyek önállóak, üzleti szellemben működnek 

és munkalehetőséget biztosítanak a kutatóknak és a hallgatóknak; 

3) diverzifikált finanszírozás, különböző (másodlagos, harmadlagos) forrásokból 

származó bevételek generálása; 

4) stimulált és erős akadémiai hátország, amely továbbra is kulcsszerepet szán az 

akadémiai stábnak, csupán együtt kezeli az egyetemi és az üzleti érdekeket, bevezeti 

az egyetemek esetében a több lábon állás fogalmát; 

5) komplex vállalkozói kultúra, mely alapján az egyetemek minden egysége és 

munkatársa vállalkozó. 

A témával kapcsolatos kutatások köre rendkívül széles, mely igazolja Clark modelljének 

inspiráló hatását, mely megmutatkozik mind a felsőoktatás-kutatóknál, mind a regionális 

innovációs rendszerekkel foglalkozó szakembereknél. 

 

1.1.5.4. Az Etzkowitz-féle vállalkozói egyetem modellje 

 

A vállalkozói egyetem elnevezést Henry Etzkowitz (1983) alkalmazta először, azon 

egyetemek leírására, amelyek különböző stratégiákat építettek ki, hogy tudományos 

képességeikkel hozzájáruljanak a regionális fejlesztéshez, és növeljék bevételeiket. Olyan 

finanszírozási formákat keresnek, mint pl. szabadalmak, szerződéses kutatások, 

vállalkozásokkal való együttműködések. Etzkowitz modelljének jelenlegi formája hosszú évek 

fejlesztő munkájának eredménye, mely eközben többször módosult és mindig alkalmazkodott 

az újonnan felmerülő igényekhez, környezeti változásokhoz. Bár az alapmodell amerikai 

egyetemi példák alapján került kidolgozásra, később az európai implikációi is ismertetésre 

kerültek. Ezen kívül időközben a vállalkozói egyetem, mint innovációs modell kiterjesztése is 

megtörtént, ami egy komplex regionális innovációs rendszer (Triple Helix modell) részeként 

került meghatározásra. A modell inspirálóan hatott más szerzőkre is, így folyamatosan 

születtek és születnek meg az újabb és újabb értelmezési és kiterjesztési kísérletek. 
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Etzkowitz (2004) értelmezésében a vállalkozói egyetem egy olyan új akadémiai modell, ami 

az egyetem közhelyszerű elefántcsont-torony perspektívájának cáfolataként értelmezhető. Ez 

egy olyan jelenség, amelyet az akadémiai fejlődés belső logikája eredményezett; az akadémiai 

vállalkozás kezdeményei ugyanis már a 19. század végén megjelentek a felsőoktatási 

intézményekben, majd fokozatosan egyetemi szintű küldetéssé váltak. Etzkowitz szerint maga 

az akadémiai vállalkozás kétféleképpen fogható fel: egyrészt az oktató és kutató tevékenység 

kiterjesztéseként, másrészt a hagyományosan ipari feladatnak tekintett technológiatranszfer 

folyamatok egyetemi szervezeten belüli nemzetközisítéseként. Ezt a „tudástőkésítés”-t 

(knowledge capitalization) állítja az új egyetemi misszió középpontjába. Ezáltal az egyetem 

az eddigieknél sokkal szorosabban kötődik a tudás végső felhasználóihoz és a saját jogon 

gazdasági szereplővé válik. 

Etzkowitz (2004) szerint az egyetemek három lépésen keresztül alakulnak vállalkozóvá; ezek 

általában egymásra épülnek, de ez nincs szabályozva. Az első szakaszban megmutatkozik az 

egyetem saját fejlődéséről való stratégiai gondolkodása, amely kijelöli a fejlesztési 

prioritásokat. Ennek hatására megváltozik az egyetem finanszírozókkal szembeni tárgyalási 

pozíciója. (Clark 1998) Második lépésben az intézmény aktív szerepet vállal az egyetemi 

polgárok tevékenységéből származó szellemi termékek értékesítésében. A harmadik lépésben 

pedig a felsőoktatási intézmény immár szerepet vállal a regionális innovációs környezet 

teljesítményének a javításában – gyakran a kormányzati és gazdasági szereplőkkel 

kooperációban, mint a Triple Helix modell egyik főszereplője. Etzkowitz azonban nem állt 

meg a vállalkozói egyetemi modell megalkotásánál, hanem – mintegy annak 

továbbfejlesztéseként – szerzőtársával Loet Leydesdorff-fal komplex innovációs rendszert 

dolgozott ki, amelynek egyik alkotóeleme az egyetem. A Triple Helix („hármas spirál”) 

modell (2. ábra) tehát három szféra, az egyetemi-tudományos, a gazdasági és a kormányzati 

szervek hármas kapcsolatán keresztül alkot komplex innovációs elméletet. Fő megállapítása, 

hogy e három egység folyamatos kölcsönhatása biztosítja mindhárom szektor fejlődését. 

(Leydesdorff-Etzkowitz 1997) A hármas csavarmodellnek három jellegzetes alakzata létezik. 

Ezek a szerint térnek el egymástól, hogy milyen fejlettségű a kapcsolat a kormányzat, az 

egyetemek és a vállalatok között. 
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2. ábra: A tudomány – gazdaság - kormányzat három Triple Helix modellje 

Forrás: Etzkowitz–Leydesdorff, 2000. pp. 111. 

 

A Triple Helix 1. ahogy az ábrán látható, egy speciális történelmi szituációt mutat, melyben. 

az állam behálózza a tudományos intézeteket és vállalatokat, és irányítja a közöttük lévő 

kapcsolatokat. Ez a típus az egykori Szovjetunióra és a kelet-európai szocialista országokra 

volt jellemző. (Etzkowitz–Leydesdorff 2000) A Triple Helix 2. modellje olyan egymástól 

önálló alkotóelemekből áll, melyeket erős határok választanak el egymástól, és az egyes 

alkotóelemek közötti kapcsolatok meghatározottak. Ez a típus Svédországra jellemző. A 

Triple Helix 3. a legfejlettebb, és leggyakorlatiasabb a tudásalapú gazdaságok kialakulásának 

1.                                                            2. 

 
 
 

3. 
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szempontjából. Ennél a modellnél az egyes szférák között átfedések vannak és így lehetőség 

kínálkozik az interakciók nagyobb számú és mélyebb szintű kialakulására. 

Kezdetben az ipar úgy funkcionál a Triple Helixben, mint a termelés helye; a kormányzat, 

mint a szerződéses viszonyok alapja (stabil környezetet és cserét biztosít); az egyetem, pedig 

mint az új tudás és technológia forrása. A tudás jelentőségének és az egyetem szerepének 

felértékelődése segíti a technológia alapú cégek létrejöttét, amely erősíti az egyetem pozícióit 

a különböző szférákban. A vállalkozó egyetem különösen aktív a tudás gyakorlati 

felhasználásában és az akadémiai tudásteremtés forrásának kiszélesítésében, ami inkább 

interaktív, semmint lineáris innovációs modellt követ. Ahogy a cégek növelik a technológiai 

szintjüket, egyre közelebb kerülnek az egyetemi modellhez és magasabb szintű képzések 

kezdődhetnek el a tudásmegosztás irányába. A kormány ettől kezdve a hagyományos 

szabályozó szerep mellett elkezdhet működni vállalkozóként és kockázati tőkésként. 

(Etzkowitz, 2006) 

 

1.1.5.5. Európai példák a vállalkozói egyetemre 

 

A kutatások és következtetések alapján főként olyan egyetemekből lesznek nagyobb eséllyel 

vállalkozói egyetemek, amelyek bizonyos okból kifolyólag perifériális helyzetbe jutottak és a 

filozófiaváltás jelenti a kitörési eszközt. Mivel az adott intézmény minden egysége és 

munkatársa átérzi a veszélyt, hajlandó a váltásra, sőt részt is vállal a reformokban. A modell 

értelmezésének és létjogosultságának szemléltetése nem is történhet jobb eszközzel, mint a 

hétköznapi életből vett példák bemutatásával. Az alfejezet két vállalkozói egyetemet mutat be 

Clark és Hrubos alapján, melyeket volt szerencsém személyesen is tanulmányozni. 

A Warwick Egyetem Közép-Angliában található. Az 1960-as évek közepén alapították, a „hét 

nővér”-ként 7

                                                           
7 East-England, Essex, Kent, Lancaster, Sussex, Warwick, York 

 emlegetett egyetemek között. A viszonylag kis méretek és a „zöldmezős 

beruházás” jó alkalmat kínált új ötletek megvalósítására, a próbálkozásra, amelyet az 

egyetemet finanszírozók is támogattak. A Közép-Angliai iparvidék és főleg Birmingham 

közelsége kezdettől kedvező adottságot jelentett, melyet az egyetem vezetői hamar 

felismertek. A szolgáltató egyetem modell jelei felfedezhetők az intézményen, mivel 

integrálták a szomszédos tanárképző főiskolát, továbbá távoktatási programokat indítottak 

helyi támogatással. A problémák a Thatcher-féle kormány felsőoktatási átalakításával 
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kezdődtek, melynek keretében „ésszerűsítették” a finanszírozást, azaz csökkentették a 

költségvetési támogatást. Az események – a Warwick Egyetemmel – ellentétben szinte 

mindenhol sokként érték a felsőoktatási intézményeket és megbénították az egyetemi vezetők 

gondolkodását. Az itteni egyetem vezetői azonban felismerték, hogy mielőbb saját kezükbe 

kell venni a sorsukat és annak irányítását. Az akkori karizmatikus rektornak kiemelt és döntő 

szerepe volt a reform kidolgozásában és kivitelezésében. Külső pártfogóként elsősorban a 

közeli ipari üzemekkel való együttműködés és az egyetemek nemzetközi piacra való kilépése 

jöhettek számításba. Ennek függvényében Angliában elsőként alakítottak ki Tudományos 

Parkot, konferencia központot és más perifériákat. A reform központi eleme az erős 

felhatalmazással bíró központi menedzsment kialakítása volt. A karok szerepe csökkent, 

mivel az egységek (tanszékek) szintje lett a döntések második vonala. A vállalkozó jellegű 

tevékenységek adminisztrálására külön irányító központot hoztak létre, melyhez 50 egység 

tartozik. Változatlanul hagyták a tradicionális akadémiai részlegeket, a bölcsészettudományi, 

természettudományi és társadalomtudományi képzési programokat. A vállalkozói 

tevékenységre kevésbé alkalmas tudományterületek színvonalas művelését és működését a 

pénzügyi átcsoportosítás teszi lehetővé, mely keretében a központ az üzleti bevételeinek egy 

részét átadja a tudományterületeknek. Ez természetesen nem megy viták nélkül, viszont 

egyetemi szinten mindenki belátja, hogy Cambridge és Oxford utolérése a cél. Ez alapján az 

intézmény megítélése és pozíciója jelentősen függ a tradicionális akadémiai területeken 

felmutatott eredményektől. Warwick sikerét talán az mutatja a legszemléletesebben, hogy ma 

már a „hét nővér” közül a legjobbnak értékelik, és sokak szerint presztízse megközelíti az 

Oxford és a Cambridge Egyetemét. 

A svédországi Göteborgban található Chalmers Műszaki Egyetemet 1829-ben magán műszaki 

szakiskolaként alapították, melyet a király és a kormányzat is támogatott. Utóbb ez az anyagi 

háttér elégtelennek bizonyult, és az intézmény 1937-ben politechnikumként (papír-, malom-, 

textil- és hajóipari profillal) állami kézbe került. 1994-től azonban ismét magánintézményként 

működik. Szakmai profiljához, kicsi méretéhez mindvégig ragaszkodott, és nem próbált 

versenyezni a két nagy svéd egyetemmel (Uppsala, Malmö), sem az 1954-ben létrehozott 

Göteborgi Egyetemmel, mely a város külső övezetében épült fel. A Chalmers Egyetem szinte 

alig változtatta méretét és megmaradt belvárosi egyetem jellege. Az átalakulás előzményei az 

1970-es évekre végére vezethetők vissza. Ekkor egy ambiciózus „akadémiai kör” felvetette, 

hogy a kormányzati függés helyett a saját kezükbe kellene venni az irányítást. Az új vezetés 

így az ipari kapcsolatok ösztönzését és az innovatív szemléletet támogatta, melyben egy 

Amerikából visszatelepült professzor játszotta a döntő szerepet, aki az ottani tapasztalatok 
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alapján elindította a perifériák létrehozását. Az egyetem szervezeti átalakításának motorja 

pedig az adminisztratív igazgató lett, aki mind az egyetemi, mind az üzleti érdekeket szem 

előtt tartva felülről lefelé hajtotta végre a reformot a szervezetben. Ennek következtében a 

központ mellett az alapegységek kaptak a korábbinál nagyobb szerepet. Az intézményi profilt 

innovációs mérnök és mérnök-menedzser szakokkal gyarapították (természetesen a megfelelő 

új tanszékek létrehozásával), elindították a felnőttképzést (melyre a legnagyobb vállalatok 

küldtél el munkatársaikat), a hallgatókat pedig bevonták az egyetemi adminisztrációba. Az 

1991-94 között hivatalban lévő kormány kísérletére (mely az egyetemet alapítványi formában 

kívánta működtetni) elsőként jelentkeztek (mivel már voltak tapasztalataik a rugalmasabb 

működtetésben), és hamarosan meg is történt a jogi átalakulás. Ebben a formában az államot 

az alapító testület (egyetemi és gazdasági emberek csoportja) képviseli, amely a stratégiai 

jellegű üzleti döntéseket hozza, elnöke pedig mindig külső személy. Ez a kimondottan 

vállalkozói egyetem hamar dinamikus fejlődésnek indult, melyhez hozzájárult a két svéd 

nagyváros, Stockholm és Göteborg rivalizálása (előbbi a kormányzat, utóbbi az üzleti élet 

központja). A göteborgi környezet támogatta a Chalmers Egyetem törekvéseit, melyre nagy 

szükség is mutatkozott, mivel a következő kormány leállította a kísérletet. Az intézménynek 

sikerült elérnie, hogy megmaradjon alapítványi státusza és folytathassa a megkezdett utat. A 

sikerben jelentős szerepe volt a magánintézményi múltnak, a kedvező a földrajzi helyzetnek 

és a megfelelő a vezetőknek. 

A példák tapasztalatainak összefoglalása és a lényeges mérföldkövek megvizsgálása jelentős 

tanulsággal szolgálhat a közép- és kelet-európai térség felsőoktatási intézményeinek, melyek 

nagy része nem, vagy csak alig vette át ezt a szemléletet. 
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1.1.5.6. A Goddard-féle regionális elkötelezettségű egyetem modellje 

 

Az egyetemeket érintő globális kihívásokra a 20. század végén született tipikus európai 

módszer, a regionális elkötelezettségű egyetem (regionally engaged university, university 

engagement) modellje 8 . A modell létrehozásában és fejlesztésében kiemelkedő szerepet 

játszott a Newcastle-i Egyetem CURDS Központja9

A regionális elkötelezettségű egyetem modelljének általános kritériumai az alábbiak szerint 

határozhatóak meg (Goddard 1999, Stone 2000): 

 és annak alapítója John Goddard, ezért a 

modellt az ő nevével emlegetik. A regionális elkötelezettségű egyetem modellje hasznosítja 

annak a hatalmas átalakulásnak a konklúzióit és következtetéseit, ami Nyugat-Európában az 

elmúlt 30-40 évben végbement. Ez a kapitalista fejlődés azon lépcsőfokait szemlélteti, ahogy 

egy tömegtermelésen alapuló, makroökonómia által vezérelt, jóléti rendszerben végbement a 

mindenre kiterjedő gazdasági és politikai dereguláció és megjelentek a decentralizált 

gazdaságirányítási formák. Ezek a változások hatással voltak mind a gazdaságfejlesztési 

stratégiákra, mind a területi kormányzásra, kiemelten azokra a folyamatokra, amelyek 

összefüggésbe hozhatók a globalizáció és lokalizáció folyamatai által életre hívott regionális 

gazdasági sikerrel. (Goddard 1999) 

• A hallgatók többsége a helyi régióból érkezik és a végzettség, diploma megszerzését 

követően a régióban helyezkedik el, mely előfeltétele egyrészt az elegendő számú 

potenciális állás- és munkahely a frissdiplomások számára, másrészt a felsőfokú 

intézmény kielégítse a régió üzleti és gazdasági szférájának igényeit a képzési és 

továbbképzési programjaival, K+F és innovációs tevékenységével; 

• Ez az együttműködés mindkét fél számára hasznos, hiszen a régió munkaerőpiaca 

megfelelő számú és összetételű, képzett munkavállalóhoz jut, az egyetem pedig 

ellentételezésként a régió és gazdasága sokoldalú támogatását élvezheti; 

                                                           
8  Bár a modell angol tapasztalatok alapján dolgozták ki az 1990-es évek második felében – és azóta is 
folyamatosan fejlődik –, hatását és jelentőségét jól jelzi, hogy Goddard 1999 óta irányítja az OECD IMHE 
projektjét, amely az egyetemek regionális fejlesztésben játszott szerepét vizsgálja az OECD tagországokban. A 
projekt (Higher Education Institutions and Regions címmel) már harmadszor került meghirdetésre a 2008-2010-
es időszakban. Az előző projekt szakasz 2004-2007 között 12 ország (Ausztrália, Brazília, Kanada, Korea, 
Mexikó, Dánia, Svédország, Norvégia, Finnország, Hollandia, Anglia és Spanyolország) tapasztalatait foglalta 
össze. Az eredmények részleteit a következő tanulmány tartalmazza: Higher Education and Regions – Globally 
Competitive, Locally Engaged. Higher Education Management and Policy (2007) Vol. 19. No. 2. OECD, Paris. 
9 Centre for Urban and Regional Development Studies, azaz Városi és Regionális Fejlesztési Tanulmányok 
Központja 
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• Ez az együttműködés nem szűkíthető le egyetlen célra, az oktatás-kutatás-

gazdaságfejlesztés funkcióhármasát egyaránt be kell töltenie. A 21. század globálisan 

jelentkező új kihívásainak ugyanis csak egy tanuló egyetem által támogatott tanuló 

régió tud megfelelni, amely a két fél aktív, sokoldalú, állandóan megújulni képes 

együttműködését feltételezi; 

• Az egyetemen felhalmozott elméleti és gyakorlati tudásanyag arra predesztinálja az 

intézményt, hogy aktívan vegyen részt a régiót érintő fejlesztési programokban. 

Goddard és Paul Chatterton (2003, idézi Arbo-Benneworth 2007) szerint a felsőoktatási 

intézmények legfontosabb hozzájárulása a regionális fejlesztéshez abban mutatkozik meg, 

hogy a folyamatokat össze tudják illeszteni regionális szinten. Az egyetem és a régió 

kölcsönhatásának és érintkezési felületének modelljében (3. ábra) ezt két virtuális kör és a 

köztük lévő dinamikus interfész kapcsolat reprezentálja.  

 

3. ábra: A felsőoktatási intézmény és a régió érintkezési felületeinek zárt modellje 

 

Forrás: Goddard 1999. pp. 8. 

 

A diagram bal oldala a felsőoktatási intézmények három szerepére utal (oktatás, kutatás és 

közösségi szolgáltatások), a jobb oldal a regionális fejlődés három kulcsdimenzióját foglalja 
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össze (innováció, készségek, továbbá kulturális és társadalmi kohézió, beleértve a környezeti 

fenntarthatóságot). Ahogyan a sikeres regionális fejlesztéshez ezek szoros kapcsolata és 

kooperációja szükséges, úgy ahhoz, hogy a felsőoktatás hatékonyabb szerepet töltsön be a 

régióban, komplex módon össze kell fogni az oktatást, a kutatást és a tudományt, valamint ki 

kell alakítani az egyetem és a régió közötti perifériák hatékony áthidalásának 

mechanizmusait. Amennyiben az interfész kapcsolat a két kör között hatékonyan működik, 

akkor mindkét kör erősítheti a másikat, így mind az egyetem, mind a régió egyformán 

profitálhat. 

Ha a látószöget országossá szélesítjük, nyilvánvalóvá válik, hogy a felsőoktatás 

mozgatórugóit az országos kormányzaton belül észlelt különböző prioritások jelentősen 

befolyásolják. Míg a tudományos és technológiai minisztériumok elsajátítják a tudás üzleti 

haszon fejében történő kiaknázásának lehetőségeit, a munkaügyi minisztériumok a 

felsőoktatásnak csupán a kompetenciafejlesztésében betöltött szerepére összpontosítanak, 

addig az oktatási minisztériumok sok országban a felsőoktatás hagyományos rendszerének 

követői maradnak. További hajtóerőt jelentenek még a kulturális, a területfejlesztési és a helyi 

intézmények. Az intézményeknek Goddard (1999) szerint fontos szerepük van a nemzeti 

politikák regionális szinten történő integrálásában. (4. ábra) 

 

4. ábra: A felsőoktatási intézmények és a régió viszonyát befolyásoló országos politikák 

 

Forrás: Goddard 2008. pp. 11.  
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Mivel az egyetemek alapvetően nemzeti rendszerben működnek és az ágazati politikák 

biztosítják a felsőoktatási intézmények erőforrásainak jelentős részét, így nagymértékben 

behatárolják és segíthetik az egyetemek regionális szerepvállalásának lehetőségeit. 

Az 5. ábra egy regionálisan elkötelezett, több csatornájú és több fokozatú felsőoktatási 

intézményt mutat be, mely magában foglalja a felsőoktatási intézmények külső 

szerepvállalásának regionális, országos és globális dimenzióit. Rámutat a felsőoktatási 

intézmény régióbeli jelenlétének mellékhatásaira és az interakció fizikai helyének a 

fontosságára. Az ábra alapján a regionális szerepvállalás ösztönzői olyan felsőoktatási 

intézmények létrejöttét vetítik előre, melyek sokrétű feladatokat látnak el, regionális, országos 

és nemzetközi színtéren aktívak és nagyszámú érdekelttel vannak kapcsolatba. Ez egy stilizált 

kép, amely nem utal a felsőoktatási intézmény és a területfejlesztési rendszer eredményes 

működésének nehézségeire, amire a gyakorlatban számos probléma utal. 

 

5. ábra: Regionálisan elkötelezett több csatornájú és több fokozatú felsőoktatási 

intézmények 

 

Forrás: Arbo-Benneworth 2007 és Goddard 1999 alapján saját szerkesztés 
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„A bölcsesség legbiztosabb kezdete a tanulás utáni vágy. 

Tanulni akarni annyi, mint szeretni a bölcsességet.  

A bölcsesség szeretete a törvényeinek megtartása.  

A törvények megtartása a halhatatlanság biztosítéka.” 

Biblia 

 

1.2. A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI STRUKTÚRA 

VÁLTOZÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN 

 

A magyar felsőoktatás a rendszerváltozáshoz egy szűk elitképzésre épülő, lényegében zárt 

felsőoktatási rendszerként érkezett meg, mely rendszer a 20. század első feléből megmentett 

tradíciókat és privilégiumokat meglehetősen keverte a szocializmus központi irányításának 

elemeivel. Felsőoktatásunkat a ’90-es évek végén a duális képzés- és intézményrendszer 

határozta meg, melybe nagyon nehéz felvételi vizsgával lehetett bejutni. A képzés elsősorban 

a 18-24 éves korosztály fiataljaira irányult, melynek 5-8 százaléka juthatott be a 

felsőoktatásba. A duális rendszer két típusú intézményei a szakfőiskolák (szakközépiskolából, 

technikumból alakult felsőoktatási intézmények) és a szakegyetemek, melyek idővel többkarú 

tudományegyetemmé váltak. A vidéki intézmények alapításának jellegzetes módja a 

budapesti (vagy megyeközponti) intézmény kihelyezett tagozatának elindítása volt, melyek 

később önállósultak és szakfőiskolák vagy intézmények önálló karaiként funkcionáltak. A 

felsőoktatási világ, annak képzései, oktatói, a foglalkoztatási követelményei a főiskolák és 

egyetemek tekintetében határozottan eltértek, az átjárás szinte elenyésző és nehéz volt a két 

intézmény- és képzéstípus közt. A rendszerváltást követő 20 év alatt a magyar felsőoktatás 

Európa országaihoz hasonlóan óriási változáson ment keresztül, átalakult a rendszer, annak 

elemei, valamint strukturális változások is elindultak. (Drótos-Kovács 2009) Magyarország 

mind saját gazdaságfejlesztése, mind a nemzetközi tőkebefektetések egy részének tartós 

megszerzése érdekében elsőrendűen érdekelt a tudásalapú gazdaságra és társadalomra való 

áttérés gyorsításában. 

Pálinkás József a következőkben foglalta össze a magyar felsőoktatás erősségeit, illetve 

gyengeségeit. (Pálinkás 2004) 
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A magyar felsőoktatás erősségei: 

• a magyar tudomány nimbusza; 

• a képzésen túllépő nevelő és nemzetépítő szerep tradíció; 

• a felsőoktatás területein fellelhető igényesség; 

• a történetileg létrejött, világszerte elismert, nagy tradíciójú tudományos iskolák, 

melyek a doktori iskolák előfutárai; 

• a képzett oktatók és kutatók jelentős száma; 

• a felsőoktatási intézmények nagy része részt vesz a felsőoktatás és kutatás nemzetközi 

hálózatában és körforgásában. 

A magyar felsőoktatás gyengeségei: 

• Az intézményrendszer nem tudja különválasztani a tehetségek elitképzését a 

tömegképzéstől, ugyanakkor a tömegképzés rugalmatlan, alacsony hatékonyságú. 

• A finanszírozás tekintetében az elvek és az alkalmazott gyakorlat nincs harmóniában, 

nem igazodik a tömeg- és elitképzés egyidejűleg jelentkező igényeihez. 

• A kutatás finanszírozása nem kielégítő, nincs meg a korszerű szervezeti és 

infrastrukturális háttér, a feladatok profilja és a hivatali költségvetési finanszírozás 

nem kapcsolódik egymáshoz. 

• Az intézmények képzési kínálata idejétmúlt és divatvezérelt, a programok száma nagy 

és nem igazodik a munkaerő-piaci kereslethez, a gyakorlat kevés és alacsony 

színvonalú. 

• Az intézményi vezetés nem eléggé felkészült a tömegoktatási és a munkaerő-piaci 

elvárások kielégítésére. Az ágazati igazgatás nem tudja összhangba hozni az ország 

igényeivel az államilag finanszírozott képzési kínálatot. A hallgatók csökkenő tudás- 

és kompetenciaszintje és az intézmények létszámnövelési kényszere (a normatív 

finanszírozásból kifolyólag) értéktelen diplomákat eredményez.  
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1.2.1. A HALLGATÓK DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐI 

 

A lényeges változás legszembetűnőbb elemét az európai és világi felsőoktatás palettáján 

feltűnő tömegesedés jelentette, mely számszakilag azt jelenti, hogy 1990-től napjainkig a 

felsőoktatási hallgatók száma 100 ezer főről 370 ezer főre nőtt. (6. ábra) A 18-24 éves 

korcsoportot vizsgálva megállapítható, hogy a felsőoktatásba felvételt nyert hallgatók száma 

dinamikusan emelkedett. Míg 1990-ben a korcsoport 12,9%-a tanult a magyar 

felsőoktatásban, addig 2009-ben már közel a fele, 48,8%-a. Míg 1990-ben az összes 

jelentkezőnek 31,7%-át vették fel a felsőoktatási intézmények közel 17 ezer helyére, addig 

2009-ben már az jelentkezők 75,6%-a jutott be a bővült intézményi paletta által kínált több 

mint 65 ezer nappali tagozatos helyre és további közel 30 ezer más (esti, levelezős és 

távoktatásos) képzési formára. A nem nappali tagozaton tanultak 1990-ben 26 ezren voltak, s 

számuk 2009-re 128 ezerre, azaz közel ötszörösére emelkedett. A felsőoktatás hallgatói 

csúcsa 2002-ben és 2003-ban volt, ebben a két évben a jelentkezők közel 75 százaléka került 

be az intézményekbe. 2004-ben tanultak a legtöbben nem nappali tagozaton, több mint 167 

ezer fő, és 2005-ben volt a legmagasabb a hallgatók létszáma, 424 ezer fő. Az összes hallgató 

55,6%-a, a nappali képzésben részt vevőknek 75,8%-a államilag támogatott. Az államilag 

támogatott képzésben résztvevők aránya az állami intézményekben 57,8%, az egyházi 

intézményekben 62,5%, az alapítványi intézményekben 26,1%. 

 

6. ábra: A felsőoktatási hallgatók létszámának változása (1990 – 2008) 

 

Forrás: a KSH és az OKM 2009. adatai alapján saját szerkesztés  
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A 6. ábra alapján látható, hogy míg 2004-től elindult tehát a hallgatói létszám csökkenése, 

amit csak megerősít a középiskolai hallgatók számának stabilizálódása, illetve a nem nappali 

képzésben tanulók trendjének mérséklése (Rechnitzer 2009), addig a meglévő férőhelyek 

fenntartása és az oda a korosztályból felvettek száma továbbra is növekszik. 

A tömegesedés természetes módon kihatott a felsőoktatás oktatóira is, melyet szemléletesen 

mutat a 7. ábra is. Az elmúlt két évtizedben az oktatói létszám 17 ezerről 22 ezer főre, azaz 

26,8%-kal nőtt, így kijelenthető, hogy a kapacitások nem voltak összhangban a 

létszámnövekedéssel. 

 

7. ábra: Az egy oktatóra jutó hallgatói létszám alakulása (1990-2009) 

 

Forrás: a KSH adatai alapján saját szerkesztés 

 

A tömegesedés a képzési területek viszonyait is jelentősen megváltoztatta, a hallgatói létszám 

a különböző képzési területeken egyenlőtlenül változott, így számottevően növekedett a 

humán szakok (gazdaságtudományi, jogtudományi és társadalomtudományi képzések) és 

állandó maradt vagy mérséklődött a műszaki, az agrár- és a természettudományi területen 

tanuló hallgatók száma. A hallgatók több száz szak közül válogathatnak a felvételi 
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időszakban. A képzések kínálata és a szakok megnevezése állandóan, évről-évre változik, 

ezzel ellentétben jól mutatja a hallgatók érdeklődését, illetve a sikerszakmák trendjét. (1. 

táblázat) (Poór és tsai 2008) Ma a magyar felsőoktatási intézményekben 73 felsőfokú 

szakképzési, 220 főiskolai, 224 egyetemi, 239 alap-, 18 osztatlan, 99 mester-, 250 szakirányú 

továbbképzési szakon és 54 tudományágban doktori programokon folyik képzés. 

 

1. táblázat: A hallgatók megoszlása ISCED10 képzési területek szerint Magyarországon 

(2007) (%) 

Szakterület Hallgatói arányok 
Gazdaság és irányítás 25,74 
Műszaki tudományok 13,62 
Tanárképzés, oktatástudomány 10,21 
Egészségügy, szociális gondoskodás 9,08 
Társadalomtudományok 8,53 
Szolgáltatás 8,37 
Humán tudományok 7,93 
Jog 4,85 
Informatika 4,1 
Természettudományok 3,06 
Mezőgazdaság, állategészségügy 2,69 
Művészetek 1,82 

Forrás: Az OKM 2007. évi hivatalos statisztikája alapján Poór és tsai 2008. 

 

A finanszírozási okokra visszavezethetően a nem hagyományos hallgatók (idősebb 

korosztály, munka mellett tanulók, megváltozott képességűek) megjelenése a felsőoktatásban 

egyre jelentősebbé vált. A teljes hallgatósághoz viszonyítva a 30 évnél idősebbek aránya 

közel 20%-ot tesz ki, melynek nagy része az első diploma megszerzését követően szeretné 

tovább- vagy átképezni magát. A 40 évnél idősebb korosztály aránya azonban csak 5,5%, 

amely jóval kevesebb az európai országokhoz képest. (European Commission 2007) Ezekből 

az okokból kifolyólag a hallgatói létszám összetétele jóval komplexebb és heterogénebb, mint 

a ’90-es évek elején. Ebben szerepet játszott az is, hogy 2005-től a főiskolai és egyetemi 

hallgatói keretszámok egyenletesen csökkentek, ezzel ellentétben a rövidebb idejű felsőfokú 

szakképzések keretszáma csaknem a kétszeresére emelkedett. Ez a helyzet új kihívások (a 

                                                           
10 ISCED (1997): International Standard Classification of Education. Unesco, Parizs. 
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hallgatók különböző képességűek, felkészültségűek, tapasztalatúak, továbbá a kurzusokon, 

előadáson résztvevők száma jelentősen megnövekedett, mely eltérő oktatási technikát 

igényel) elé állította a felsőoktatási intézmények akadémiai stábjait, melynek kezelése, az 

eljárások és a technikák kialakítása napjainkban is tart. 

1990 és 2008 között nagymértékben, több mint 104%-kal nőtt az oklevelet szerzettek száma. 

(2. táblázat) Az oklevelet szerzők száma 2008-ban főiskolai és egyetemi szinten, valamint 

alap-, mester- és osztatlan képzésben 49 ezer fő volt, 80%-uk első diplomát kapott. Közülük 

nappali tagozaton 29 ezren végeztek, az első oklevelet szerzők aránya 90%. 6800 fő 

szakirányú szakképzetséget, 1100 doktori fokozatot kapott. 

 

2. táblázat: Oklevelet szerzettek száma (fő) 

Év 
Főiskolai szintű- és alapképzés Egyetemi szintű- és mesterképzés Összesen  

nappali esti levelező távokt. összesen nappali esti levelező távokt. összesen nappali esti levelező távokt. Összesen 

1937 - - - - - - - - - - 2 368 0 0 0 2 368 

1960 - - - - - - - - - - 4 268 173 1 187 0 5 628 

1990 - - - - - - - - - - 15 963 1 294 6 846 0 24 103 

2001 16 529 1 548 11 194 1 313 30 584 13 217 438 3 197 0 16 852 29 746 1 986 14 391 1 313 47 436 

2002 16 660 1 581 12 108 1 806 32 155 14 125 484 3 719 22 18 350 30 785 2 065 15 827 1 828 50 505 

2003 16 785 1 440 12 082 2 792 33 099 15 144 804 3 765 0 19 713 31 929 2 244 15 847 2 792 52 812 

2004 16 528 1 564 12 784 2 774 33 650 15 105 595 4 164 0 19 864 31 633 2 159 16 948 2 774 53 514 

2005 18 456 1 344 16 069 2 105 37 974 14 276 476 4 415 21 19 188 32 732 1 820 20 484 2 126 57 162 

2006 15 922 1 330 14 250 3 119 34 621 13 949 484 4 034 26 18 493 29 871 1 814 18 284 3 145 53 114 

2007 15 321 983 13 965 2 851 33 120 13 738 481 4 086 33 18 338 29 059 1 464 18 051 2 884 51 458 

2008 15 526 808 13 124 2 287 31 745 13 431 437 3 553 24 17 445 28 957 1 245 16 677 2 311 49 190 

Forrás: OKM 2009. alapján saját szerkesztés 

 

1.2.2. A KÉPZÉSI STRUKTÚRA ÉS AZ INTÉZMÉNYRENDSZER ÁTALAKULÁSA 

 

A hallgatói létszámnövekedést a képzési programok szerkezeti, formai és tematikai 

átalakulása követte. A képzési formáknál, tagozatoknál és szinteken nagymértékben bővült a 

kínált programok száma, mely az új intézmények megjelenésének, a megjelenő felsőfokú 

szakképzéseknek és a megváltozó hallgatói figyelemnek, érdeklődésnek volt köszönhető. 

Az elmúlt évtized vége felé kezdődött meg az európai országok megosztott képzési 

szerkezetének egységesítése, illetve igazítása az angolszász rendszerhez (Bolognai-folyamat). 
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A folyamat 2006-ban indult be és még ma is tart, hiszen 2008-ban indultak el az első 

mesterképzések a magyar felsőoktatásban. (Rechnitzer 2009) A bolognai folyamat kapcsán 

legtöbbször a képzési szerkezet átalakítására szoktak gondolni. Az vitathatatlan, hogy a 

magyar felsőoktatás tradicionális szerkezetét és gyakorlatát a hagyományos duális képzésről a 

többciklusú képzési szerkezetre (8. ábra) való áttérés változtatta meg, illetve ez okozta a 

legnagyobb vitákat, ellenkezéseket. Már az 1993-as új felsőoktatási törvény előkészítésénél is 

felvetődött, hogy lehetővé kellene tenni a tradicionális mellett új képzési szerkezetek 

beindítását. A törvény 1996-os módosítása azonban már széleskörű vitát eredményezett a 

többciklusú szerkezet magyar felsőoktatásba való beintegrálásáról, melynek eredménye az 

lett, hogy a törvényben a jogalkotó engedélyezte a felsőoktatási intézményeknek az 

alapfokozatú és mesterfokozatú képzések elindítását. A Bolognai Nyilatkozat 1999-es 

aláírásával a magyar oktatáspolitika is eltökélte magát a többciklusú képzés mellett, ám az 

akkori kormányzat még nem merte elkezdeni a sejthetően óriási ellenállást kiváltó átalakítást. 

A következő, 2002-ben hivatalba lépő kormány ellenben vállalta az átalakítást, és miután az 

előző kabinet késlekedését is be kívánta hozni, viszonylag előkészületlenül, 2006-tól felmenő 

rendszerben elindult a többciklusú képzési szerkezet. A bolognai folyamat azonban nem csak 

új képzési szerkezet elindításáról szólt, hanem az átjárhatóság elősegítése érdekében létre 

kívánta hozni az európai felsőoktatási térséget. (Hrubos és tsai 2003) Az átláthatóság és 

átjárhatóság sok szempontból újdonságként hatott mind a magyar, mind a bolognai 

folyamatban részes többi ország felsőoktatása is. (Derényi 2008) 

 

8. ábra: A magyar felsőoktatás bolognai rendszerű képzési struktúrája 

 

Forrás: OKM alapján saját szerkesztés  
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A kreditrendszert ekkor már bevezették idehaza, melynek elemei az output felöli 

képzésszabályozás, programtervezés, a tanulási eredményekben, képességekben 

megfogalmazott követelmények és a hallgató-orientált szemléletmód. Ekkor már elterjedt és 

az intézmények a törvényi szabályozás miatt már kiadták az Europass dokumentumcsalád 

felsőoktatásra kialakított elemét, az oklevélmellékletet. (Drótos-Kovács 2009) 

Az intézmények ma már új eszközökkel bővítik kínálatukat, ami nem csupán a szakszerkezet 

bővítésében figyelhető meg, hanem a képzési formák újszerű elemeinek alkalmazásában 

(távoktatás, e-learning) és a szolgáltatások körének és minőségének megreformálásában, 

illetve a felsőoktatási marketing egyre szélesebb körű használatában is. (Kuráth 2007, 2008) 

Az 1996-os törvénymódosítás a felsőoktatási intézmények számára megteremtette a 

lehetőséget a felsőfokú szakképzések szervezésének és elindításának. A terület mai napig 

problematikusnak tekinthető, mivel sem a felsőoktatás, sem a szakképzés nem érzi a 

sajátjának. A kezdeti csekély kedv, amely a hallgatói érdeklődést kísérte, az utóbbi években 

jelentősen megélénkült, és a jelentkezések száma az 1999-es 1246 főről 2008-ra 28 409 főre 

növekedett. Jelentősen bővült a szakirányú továbbképzések választéka is. Ez a képzési forma 

a felsőfokú végzettség megszerzését követően nyújt további szakképzési és átképzési 

lehetőséget a váltani vagy ismeretet bővíteni szándékozó diplomásoknak. A 2008-ban 

megjelenő mesterképzés azonban valószínűleg háttérbe szorítja ezt a képzési formát. 

A ’90-es évek eleje óta rengeteg próbálkozás (pályázatok, központi javaslatok, törvényi 

kényszer) történt az integrációs folyamat befolyásolására. A kezdeményezések nem jártak 

sikerrel, mert nem követte őket átgondolt koncepció és politikai akarat. Az integráció egy 

olyan hosszú évekre elhúzódó fejlesztéssé vált, melynek sikeres befejezése a teljes magyar 

felsőoktatás és az ország érdeke lett. Az integráció célja: 

• képzési kínálat növelése és az oktatás színvonalának emelése; 

• szellemi erőforrások egyesítése; 

• racionálisabb intézményi struktúra; 

• az intézmények regionális fejlesztés szellemi központjaivá alakítása; 

• tehetséggondozás megerősítése; 

• az intézmények stabilitásának növelése; 

• a felsőoktatás teljesítményorientált, minőséget támogató finanszírozásának és az 

intézmények átlátható és kiegyensúlyozott gazdálkodásának bevezetése; 

•  az intellektuális és infrastrukturális kapacitások kihasználása. (OKM 1999)  
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A felsőoktatási intézmények hálózat-átalakításáról szóló 1999. évi LII. törvénynek 

megfelelően 2000. január 1-jével létrejöttek az új felsőoktatási intézmények. Az állami 

intézmények mellett sok magán, nonprofit (alapítványi), továbbá felekezeti (egyházi) 

intézmény is született, vagy újjáalakult. Az elmúlt években a külföldi székhelyű intézmények 

is egyre nagyobb számban jelentek meg az országban, melyek telephelyeket vagy kihelyezett 

egységeket hoztak létre. (Rechnitzer 2009) Ennek következménye, hogy míg 1990-ben 77, 

1997-ben 90 intézmény működött, ezzel szemben 2009-ben 69, melyből 19 állami egyetem, 

10 állami főiskola, 25 egyházi és 15 alapítványi intézmény. 1990-ben 15 egyházi intézmény 

volt, 2009-re viszont már 25. A 14 alapítványi vagy magán felsőfokú intézmények a 

rendszerváltozás után jöttek létre. 

A hallgatói elvárásoknál szintén látványos átrendeződés történt, ugyanis az 

intézményválasztásnál már nem csak a hírnév, az elismert oktatási-tudományos értékek, vagy 

az oktatók minősége a döntő tényező, hanem sok eddig nem minősített és értékelt tényező 

(Rechnitzer-Hardi 2003, Rechnitzer 2009):  

• a felsőoktatási intézmény távolsága a lakhelytől; 

• a megfelelő elérhetőség; 

• az szolgáltatások kínálata és minősége (pl. kollégium, nyelvi képzés); 

• az adott település lakhatási és megélhetési költségei; 

• a szórakozási, művelődési és a jövőbeli elhelyezkedési lehetőségek; 

• a székhely település és az adott régió gazdasági és közszolgáltatási ellátottsága. 

Szakok szerint változó módon és intenzitással, de észlelhető az intézmények 

vonzáskörzetének fokozatos besűrűsödése. (Rechnitzer-Smahó 2008) Az intézmény 

kiválasztásánál a lakhelyhez való közelség egyre nagyobb szerepet játszik, továbbá 

megfigyelhető az egyes preferált szakmákban, hogy nő a lakhely szerinti megyéből és 

régióból jelentkezők aránya, továbbá csak a speciális szakterületek esetében jelentős az ország 

többi régiójából érkező hallgatók aránya. (Rechnitzer 2009) 

Az Európai Unió 2004-es kibővülésével további lendületet kapott a hazai felsőoktatási piacok 

megnyitása, továbbá a hallgatói és csak részben az oktatói mobilitás felgyorsulása. (9. ábra) 

Meglepő a külföldi hallgatók beáramlásának csekély száma. 2008-ban a külföldi hallgatók 

száma az összes jelentkező 2,3%-át tette ki, közülük a Szlovákiából (36,2%) és a romániai 

magyarság köréből (29,5%) érkeztek a legtöbben. A többi külföldi jelentkező legnagyobb 

része is a szomszédos országból jön (25,4%), csak mérsékelt az ezen országokon kívüli 

fiatalok jelentkezése (8,9%). (Rechnitzer 2009)  
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9. ábra: A kiutazó és a fogadott Erasmus hallgatók számának alakulása 1998-2008 

között (fő) 

 

Forrás: European Commission, Tempus Közalapítvány 2010. adatai alapján saját szerkesztés 

 

A hallgatói, oktatói mobilitás az Európai Bizottság Socrates/Erasmus programjainak 

keretében történt, illetve történik. A zárt hazai felsőoktatás pár évtizede csak az egyes oktatók, 

kutatók személyes szakmai kapcsolatai révén tett szert külföldi kutatási kapcsolatokra, 

folytonosan válik nyitottá és egyre nagyobb számú, fontos partnerkapcsolatot tud kötni az 

oktatási, kutatási és fejlesztési programok esetében. A fent nevezett nyitottá válás 

következtében számos módon keletkeztek lehetőségek az intézmények, az oktatók és 

hallgatók számára, hogy részt vegyenek, illetve megismerjék Európa és a világ más 

felsőoktatási rendszereinek életét, folyamatait. (Drótos-Kovács 2009) 

Az oktatói mobilitás nem számottevő, a külföldi hallgatók fogadása sem tekinthető 

sikeresnek, főként a képzés szerkezeti problémái és az adminisztrációs nehézségek miatt. 

Csupán pár intézmény alakított ki a külföldi hallgatók számára sajátos képzési programot és 

fogad tandíjas külföldi hallgatót. Összegezve: a beáramló külföldi hallgatók, illetve a határon 

túli területekről érkező magyar hallgatók aránya sem számottevő. (Bokodi 2008) 
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1.2.3. AZ INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA 

 

Az intézmények fejlődési üteme a rendszerváltás óta felgyorsult, így egyre inkább vesznek fel 

vállalatokra jellemző tulajdonságokat és ezzel párhuzamosan tűnnek el hivatali funkciói. 

(Szabó 2009) Az intézmények jelenlegi gazdálkodásáról a felsőoktatási törvény és az 

államháztartási törvény rendelkezik. „A felsőoktatási intézmény alapító okirat alapján 

működik, státuszát illetően központi költségvetési szerv, amely kincstári vagyonnal, a 

központi költségvetés meghatározott előirányzataiból, valamint más kiegészítő forrásokkal 

gazdálkodik. Az állami felsőoktatási intézmények feladatai ellátásának forrásai: a központi 

költségvetési támogatás; az államháztartás más alrendszereiből származó források; az igénybe 

vett szolgáltatások díja, más hallgatói térítések, tandíj és költségtérítés; az alap- és 

vállalkozási tevékenység bevétele; az adomány jellegű és más bevételek, továbbá alapítványi 

források; és az e célra rendelkezésre álló kincstári vagyon.” (1993. évi LXXX. törvény) 

Az állami felsőoktatási intézmény olyan költségvetési szerv, amelynek vagyona kincstári 

vagyon, bevételei – bárhonnan származzon is, az államtól, tandíjból, adományokból vagy 

vállalkozási tevékenységből – kincstári bevételek, gazdálkodása pedig az élő szabályok 

szerint történik. (Polónyi 2005) 

A törvényben meghatározott finanszírozási rendszer konkrét megvalósulását biztosító 

végrehajtási kormányrendelet ellenben csak 1996-ban jelent meg. 6+2 egyetemi és 6+1 

főiskolai képzési normatívát11

                                                           
11  Az 1993-as törvényben napvilágot látott a többféle normatívát alkalmazó, többcsatornás 
intézményfinanszírozási rendszer. A normatív finanszírozás helyett pontosabb lenne formula, képlet alapú, 
változó finanszírozásként nevezni, mivel a rendelkezésre álló keretösszeget adott képletek (pl. hallgatólétszám) 
alapján osztják szét, amely mértéke nem szabályozott, így a „normatíva” több alkalommal is változott. (Polónyi 
2006) 

 vezetett be, amit követően rendszeresen változott a normatívák 

száma és jellege, azok összege, amely meglehetős bizonytalanságban tartotta az 

intézményeket a következő évek támogatásai kapcsán. (Drótos-Kovács 2009) A normatív 

finanszírozás azonban sosem valósult meg érdemileg, a Minisztérium eltérő kiegészítő 

normatíva elemek alkalmazásával az előző évi bázishoz viszonyítva határozza meg egy-egy 

intézmény támogatási főösszegét. (Báger 2004) Kijelenthető, hogy az intézmények valójában 

egy alkalommal sem kaptak annyi többlettámogatást, mint ami a képlet alapján járt volna. A 

rendszer ezek alapján nem tette átláthatóbbá és tervezhetőbbé az intézményi finanszírozást. 

(Temesi 2004, Drótos-Kovács 2009) 
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A 2005. évi felsőoktatási törvény 2008-as módosítása értelmében az intézmények gazdasági 

társaságok alapításában és annak résztulajdonának megszerzésében a többségi tulajdon 

megszerzése nélkül is részt vehetnek, illetve az alapított gazdasági társaságaik további 

gazdasági társaságokat alapíthatnak. Az esetben, ha a tevékenységükből származó eredményt 

a törvényi szabályozásban rögzített célokra, felújításra vagy beruházásra fordítják, nincs 

befizetési kötelezettségük a bevételeikből. A 2008-as évvel bevezetésre került az állami 

felsőoktatási intézmények megállapodáson alapuló finanszírozása. Az intézmények és az 

OKM12

A felsőoktatás finanszírozásának két szemszögéből is jelentős változások történtek az elmúlt 

két évtizedben: végbement az intézmény bevételeinek diverzifikációja és átalakult az állami 

költségvetés felsőoktatásra fordított kiadásainak mechanizmusa. A rendszerváltás előtt az 

intézmények bevételeit szinte csak az állami támogatás jelentette, melyet a kormányzatok az 

intézmények számának növekedése és az infláció miatt nem tudták tartani. Míg a 

felsőoktatásra fordított GDP-arányos állami kiadások stagnáltak, addig a hallgatói létszám a 

négyszeresére, az intézmények száma a duplájára nőtt. (Drótos-Kovács 2009) 

 közötti, 2007. decemberi – első alkalommal megkötött – fenntartói megállapodás, 

mely három évre szólt, tartalmazta mind az állami finanszírozás normatív, mind az 

alaptámogatási elemeit. Az új finanszírozási rendszer a korábbinál nagyobb stabilitást biztosít 

a felsőoktatási intézményeknek, ami a minőség szempontjából előnyös és hozzájárul a 

fenntartói követelmények teljesüléséhez. (Veres 2010) 

2008-ban az állami költségvetés oktatási kiadásai – a felhalmozási kiadásokkal együtt – több 

mint 1275 milliárd forintot tettek ki, ez a GDP 4,8%-a. Az összeg 21%-át (267 milliárd 

forintot) használta fel a felsőoktatás. Nemzetközi összehasonlításban Magyarország az 

Európai Unió tagországai átlagánál némileg nagyobb hányadot fordít az oktatásra és a 

szakképzésre. 2008-ban az EU tagállamaiban az oktatási kiadások az országok GDP-jének az 

5%-át tették ki. Ettől az átlagtól jelentősen elmaradt Németország, Spanyolország, Szlovákia 

és Bulgária (kevesebb mint 4,5%), ellenben kiugróan magas (több mint 7%) Ciprus és Dánia. 

Magyarország 4,8%-as mutatószáma Ausztria, Hollandia, és az Egyesült Királyság 

paraméterével csaknem azonos. A 2005-ös év óta a magyar oktatási kiadások GDP-hez 

viszonyított aránya egyre csökken. (KSH 2010) (10. ábra)  

                                                           
12 Oktatási és Kulturális Minisztérium, ma a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium keretein belül működik. 
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10. ábra: Az oktatásra és a felsőoktatásra fordított kiadások és azok aránya a GDP-hez 

viszonyítva (millió Ft, %) 

Forrás: OKM 2009. alapján saját szerkesztés 

 

Az egy hallgatóra jutó kiadás mértéke a nappalival egyenértékűnek számított létszám alapján 

két évtized alatt a négyszeresére emelkedett. (11. ábra) 

 

11. ábra: Az egy hallgatóra jutó kiadás mértéke (Ft) 

 

Forrás: OKM 2009. alapján saját szerkesztés  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 

200000 

400000 

600000 

800000 

1000000 

1200000 

1400000 

A
 k

ia
dá

s a
rá

ny
a 

a 
G

D
P-

he
z 

vi
sz

on
yí

tv
a 

 (%
) 

K
öl

ts
ég

ve
té

si 
ki

ad
ás

 (m
ill

ió
 F

t)
 

A költségvetés felsőoktatási kiadásai A költségvetés összes oktatási kiadása 

A felsőoktatási kiadás aránya a GDP-hez viszonyítva Az összes oktatási kiadás aránya a GDP-hez viszonyítva 

0 

100000 

200000 

300000 

400000 

500000 

600000 

700000 

800000 

900000 

1000000 



60 
 

A felsőoktatás finanszírozási szükségletének tekintélyes megnövekedése az intézményeket az 

alternatív források felhasználására sarkallta, melyre lépésként a kormányzat egyre szélesebb 

körben tette lehetővé, hogy az intézmények költségtérítés és egyéb jogcímen díjat szedjenek a 

hallgatóiktól. Ez az intézményi lehetőség a költségtérítéses formában meghirdetett, levelező 

tagozatos képzési programok tömeges megjelenésével járt. (Temesi 2004) Az egyetemek és 

főiskolák számára további alternatív bevételt jelentett, hogy támogatásokat fogadhattak, a 

szakképzési és innovációs járulék közvetlen haszonélvezői lehettek és egyre nagyobb 

számban tudtak díjazás ellenében szolgáltatási feladatokat végezni. A normatíva alapú 

támogatás mellett lassan kialakultak egyéb finanszírozási csatornák is: a kiutalt támogatás 

bizonyos része különböző alapokon keresztül pályázati támogatásokká alakult át, emellett 

céltámogatások rendszere szintén megmaradt. Továbbá a 2008-as törvénymódosításhoz a 

megjelent a szerződéses alapon történő finanszírozási elem, ami az állami intézmények és a 

fenntartó között létrejövő három éves megállapodásban rögzítette azoknak a célok elérését, 

amelyet teljesítménymutatókkal mértek és a fenntartó biztosította a meghatározott támogatást. 

A Magyarországon megjelent konstrukció a működési alapnormatívára terjed ki, amely a 

felsőoktatási intézmény költségvetésének 20%-át jelenti. (Drótos-Kovács 2009) 

A felsőoktatási finanszírozás egyik – ha nem a legnagyobb – kérdése az oktatók és az 

alkalmazottak díjazása, fizetése. Az intézmények számára jelentős fontossággal bír a 

megfelelő bérszínvonal biztosítása csakúgy, mint a teljesítmény és beosztásbeli különbségek 

fizetésben való elismerése. Az állami intézményeknek ezen a téren nincs nagy mozgásterük. 

Ennek okai egyrészt, hogy az intézmények közalkalmazottként foglalkoztatják oktatóikat, 

nem-oktató alkalmazottaikat, ezért a közalkalmazotti törvény és bértábla határozza meg az 

intézményi bérpolitika mozgási lehetőségeit. Másrészt igen magas az éves költségvetési 

főösszeg és a bér és bérjellegű kifizetések aránya, ami 2008-ban a felsőoktatás 

költségvetésének 53,66%-a. (Drótos-Kovács 2009) (12. ábra) Bár a nemzetgazdasági átlagnál 

kisebb arányban, de a hazai felsőoktatási bérek is elmaradnak az Európai Unió tagállamainak 

felsőoktatási béreitől. A 2002-ben végrehajtott 50%-os közalkalmazotti béremelés 

következtében az egyetemi oktatók GDP-hez viszonyított béraránya hasonlóvá vált a 

kanadaihoz (elérve az egy főre jutó GDP 220-230 százalékát), az egész alkalmazotti kör 

szempontjából pedig felzárkóztunk bérarányok tekintetében a nyugati országok 

középmezőnyéhez (Polónyi 2006). Ez az esemény azonban sajnálatos módon nem segítette 

elő sem a hatékonyság, sem a munka- és minőségi követelmények javulását.  
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12. ábra: A felsőoktatási kiadások főbb összetevői (Ft) 

 

Forrás: OKM 2009. alapján saját szerkesztés 

 

A felsőoktatási beruházási fejlesztések kiadásai az elmúlt évtizedben már jelezték, hogy az 

intézményeknek szükségük van a modernizációra, az infrastruktúra és az eszközrendszer 

fejlesztésére. Az új évezred első éveiben az oktatási beruházási kiadások több mint az 

egyharmad részét a felsőoktatási beruházások tették ki. A GDP-hez viszonyítva azonban 

látszik, hogy nem csupán a beruházások, hanem az összes oktatási beruházás növekedéséről is 

beszélhetünk. (3. táblázat) 

A számok szerint a növekedés az évtized közepétől megállt, azonban a valóságban nem így 

történt. Az intézményeknek lehetőségük nyílt PPP (Public Private Partnership) program 

keretein belül tervezési, építési, működtetési, finanszírozási feladatokat is megvalósítani. Ez a 

program volt a felsőoktatás fejlesztésének akkori zászlóshajója, mely a köz- és a 

magánszektor bevonásával, annak tőkéjével hajthatta végre a fejlesztéseit, melyért cserébe az 

intézmény meghatározott és garantált éves térítést fizet. A programról ma már 

bebizonyosodott, hogy inkább a politikai marketing, mint a gazdasági cél mozgatta (Polónyi 

2006) és számos intézmény eladósodásához vezetett. A fejlesztések legújabb üteme az EU-s 

forrásoknak köszönhetően ma is tart a felsőoktatásban, melyet sokkal jobb konstrukciónak 

tartanak, mint a megelőzőt.  
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3. táblázat: Az oktatási és felsőoktatási beruházási kiadások alakulása (1980-2008) 

Év 
A felsőoktatási 

beruházás 
kiadásai (e Ft) 

A költségvetés 
oktatás-

beruházás 
kiadásai (e Ft) 

A felsőoktatás 
beruházásai a 

GDP-hez 
viszonyítva (%) 

Az összes 
oktatási 

beruházásai a 
GDP-hez 

viszonyítva (%) 

A felsőoktatási 
beruházások 

aránya az összes 
oktatási 

beruházáshoz 
viszonyítva (%) 

1980 668 5608 0,09% 0,78% 11,91% 
1990 1262 11738 0,06% 0,57% 10,75% 
1991 1250 13798 0,05% 0,55% 9,06% 
1992 1833 14118 0,06% 0,48% 12,98% 
1993 2049 13838 0,06% 0,39% 14,81% 
1994 2326 15409 0,05% 0,35% 15,10% 
1995 2152 13716 0,04% 0,24% 15,69% 
1996 3623 16951 0,05% 0,25% 21,37% 
1997 14316 32475 0,17% 0,38% 44,08% 
1998 6297 27572 0,06% 0,27% 22,84% 
1999 8719 31387 0,08% 0,28% 27,78% 
2000 18397 45197 0,14% 0,33% 40,70% 
2001 20878 54425 0,14% 0,36% 38,36% 
2002 25808 71185 0,15% 0,42% 36,25% 
2003 22226 58614 0,12% 0,31% 37,92% 
2004 18174 47946 0,09% 0,23% 37,91% 
2005 17387 56087 0,08% 0,26% 31,00% 
2006 15526 58394 0,07% 0,25% 26,59% 
2007 12950 47150 0,05% 0,19% 27,47% 
2008 13262 48993 0,05% 0,19% 27,07% 

Forrás: OKM 2009. alapján saját szerkesztés 

 

A 2007-ben pénzügyi válsággal induló gazdasági világválság következménye az oktatási 

rendszerekre, társadalmi-gazdasági szerepükre is mélyreható lehet. A gazdasági világválság a 

mindenkori társadalmi-gazdasági rendszerek, továbbá a működő társadalmi (gazdasági és 

politikai) intézmények kudarcával is magyarázható. A válság modernizációs kihívást is jelent 

az ország és a magyar oktatási rendszer számára. Egy ország gazdaságának globális 

integrációja és ezalatt várható függetlensége a gazdaság- és oktatáspolitika eredményességén 

múlik. A válság mélysége, a kimenetelének sebessége, a válság utáni versenyképesség 

nagyban függ az oktatáspolitikától és az oktatási rendszer hatékonyságától. Ez esetben 

különlegesen fontos az oktatás-kutatás-innováció hármasát és a felsőoktatás ebben játszott 

szerepét kiemelni. A válsággal összefüggő értékes és elkerülhetetlen gazdaságszerkezeti és 

technológiai megújulás és átalakulás eme tudásháromszög működése nélkül lehetetlen. (Veres 

2010)  
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1.2.4. TÉRSZERKEZET ÁTALAKULÁSA ÉS A REGIONALITÁS A MAGYAR 

FELSŐOKTATÁSBAN 

 

Az előzőekben taglalt két évtized felsőoktatási változásai az intézmények regionális és térbeli 

szerkezetét is befolyásolták. Egy megyeszékhelyen, városban, településen az egyetem vagy 

főiskola mindig rangot, hatalmat jelentett. A települések többnyire mindig szerepet játszottak 

felsőoktatási központok odavonzásában, megtartásában és modernizálásában, az intézmények 

pedig igyekeztek meghálálni ezt a centrumok, valamint a gazdasági környezet tudományos 

fejlesztésével. 

Rechnitzer alapján összevetettem a felsőoktatási intézmények 1990. és 2009. évekbeli területi 

elhelyezkedését. (13. és 14. ábra)  

 

13. ábra: A felsőoktatás intézményhálózata (1990) 

 

Forrás: Rechnitzer 2009. pp. 54. 
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Az ábrákon jól látható a szembetűnő intézményi átrendeződés, a szervezeti összeolvadások, a 

hálózat területi koncentrációja, egyúttal a felsőoktatás térségi vezető centrumainak 

megerősödése. Az intézmények száma a két időpont között közel azonos maradt, mivel az 

integrációkkal és az intézményi megszűnésekkel szemben új szervezetek jöttek létre. Míg 

Budapesten kis mértékben növekedett, vidéken csökkent az intézmények száma, ezzel 

szemben megnőtt az intézmények mérete, nagyobb hallgatói létszámú és széleskörű oktatási 

palettájú felsőoktatási intézmények jöttek létre. (Rechnitzer 2009) 

 

14. ábra: A felsőoktatás intézményhálózata (2009) 

 

Forrás: Rechnitzer 2009. pp. 55. 

 

A főváros felsőoktatási koncentrációja a hallgatói létszám alapján valamelyest csökkent a két 

időpont között (1990: 44,7%; 2008: 40,2%). A 2008-as felsőoktatási hallgatói létszám közel 

négyszer annyi, mint 1990-ben. Míg a vidék-főváros aspektusában a hallgatók száma a vidéki 

intézményekben – mind az összes, a nappali és a nem nappali képzések esetében – 
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háromszorosára nőtt, addig a fővárosiaknál ez az arány csak a nem nappalisok esetében igaz, 

a többi képzésnél kisebb arányban növekedett. Új jelenség a vidéki felsőoktatási hálózatban, 

hogy egyes központok interregionális tevékenysége felerősödött. A 2001-2002-es első 

intézményi integráció keretében lezajlott a nagyobb felsőoktatási centrumokban az 

intézmények összevonása, mely többnyire a közeli város vagy megyeszékhely kisebb 

főiskolai egységeinek beolvasztásával párosult. Az ország területén csupán a győri és a 

kaposvári egyetemi központnak nem volt és ma sincs székhelyen kívüli telephelye, ellenben 

előfordult a Szent István Egyetem (Gödöllő) esetében az is, hogy egy vidéki központhoz 

budapesti kar (ÁOTK) került. Az interregionális aktivitást a duális képzés, az utóbbi évek 

demográfiai hallgatói létszámcsökkenése, valamint a szakterületi preferenciák átrendeződése 

jelentősen felgyorsította, ami hozzájárult a vidéki új regionális hálózatot építő intézményi 

centrumok kialakulásához. A Dunántúlon Sopron, míg Kelet-Magyarországon Gödöllő épített 

ki olyan struktúrát, amely ma a vidéki intézmények interregionális aktivitásának nagy részét 

(68%) adja, a fennmaradó hányadból Veszprém, Pécs, Debrecen és Miskolc részesedik. A 

felsőoktatás regionális átstrukturálódása az interregionális aktivitás növekedésével, az 

intézményi hálózat bővítésével, az állami felvételi helyek számának növekedésével, valamint 

a képzési formák és jellegek átalakulásával együttesen ment végbe a vizsgált időszakban. 

(Rechnitzer-Smahó 2007, Rechnitzer 2009) (4. táblázat) 

 

4. táblázat: A felsőoktatás regionális szerkezete (1994, 2009) 

Régió 
Összes hallgató 

(fő) 

Nappali 
tagozatos 

hallgató (fő) 

Főállású 
oktató (fő) Oktató (fő) Docens (fő) 

1.000 főre 
jutó összes 
hallgatók 
száma (fő) 

1994 2009 1994 2009 1994 2009 1994 2009 1994 2009 1994 2009 

Nyugat-Dunántúl 11731 32910 8442 22923 1003 1298 106 208 242 528 11,7 32,97 

Közép-Dunántúl 5789 37344 3272 23912 517 849 57 99 114 200 5,2 33,85 

Dél-Dunántúl 11416 32357 9343 21489 1552 2224 150 260 235 511 11,4 33,95 

Közép-Magyarország 68803 117911 52195 67107 8251 11477 1033 1699 1806 3042 23,7 40,30 

Észak-Magyarország 11340 43704 8117 27273 1008 1640 97 253 249 445 8,7 35,73 

Észak-Alföld 17395 56000 13065 37169 1965 2151 227 333 471 528 11,3 37,27 

Dél-Alföld 19729 45977 9205 30738 2075 2868 219 371 429 638 14,3 34,69 

Magyarország 146203 366203 103639 230611 16371 22507 1889 3223 3546 5892 14,2 36,51 

Forrás: Statisztikai Tájékoztató, Felsőoktatás, 1994/1995; KSH, OKM 2009.  
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A régiók közt a nyertes a Közép-Dunántúl, ahol 1994-ben csaknem 5.800 fő tanult és 2009-re 

számuk meghaladta a 37 ezer főt, mely 645,08%-os létszámemelkedést jelent. Az országos, 

összes hallgatóra vonatkozó létszámnövekedést (250,48%) meghaladta Észak-Magyarország 

(385,40%), Észak-Alföld (321,93%), Dél-Dunántúl (283,44%), Nyugat-Dunántúl (280,54%), 

míg a Dél-Alföld növekedési üteme (233,04%) és Közép-Magyarország (171,37%) elmarad 

az országos dinamikától. A nappali tagozatos hallgatók esetében (országos átlag 222,51%) a 

helyzet súlyosabb Közép-Magyarországon (128,57%), szemben a Közép-Dunántúllal, ahol 

kimagasló a nappali tagozatos képzésben tanuló hallgatók növekedési üteme (730,81%). Az 

oktatók száma a két időpont között jelentősen nem változott, azaz a 14 év alatt több mint 

kétszeresére emelkedett hallgatói létszámot, csupán közel 40%-kal nagyobb oktatói létszám 

képezte. Az oktatók számának növekedési ütemét (országos átlag 137,48%) nem érte el az 

Észak-Alföld (109,47%) és a Nyugat-Dunántúl (129,41%), más régiókban az országos átlag 

feletti növekedés érzékelhető. Az ezredforduló után a felsőoktatási piacon változások 

történtek. A régiókat nézve az intézmények iránti érdeklődés tekintetében a legnagyobb 

visszaesés Közép- és Észak-Magyarországon ment végbe, a Nyugat-Dunántúl és a Dél-Alföld 

azonban az átlag felett található. (5. táblázat) Érzékelhető az is, hogy csökkent a felvettek 

száma. A „sikeresség” területi szerkezete – amely ebben az esetben a felsőoktatási 

intézménybe való bejutás valószínűségét mutatja – mind a kettő vizsgált időpontban a 

Nyugat-dunántúli régióban működő intézmények esetében volt a legnagyobb. (Rechnitzer 

2009) 

 

5. táblázat: A jelentkező és felvett hallgatók régiók szerinti létszáma (2001, 2009) 

Régió 
Jelentkező (fő) Felvettek (fő) Sikeresség (%) 

2001 2009 Vált. (%) 2001 2009 Vált. (%) 2001 2009 
Nyugat-Dunántúl 12178 11275 92,58 8789 8626 98,15 72,17 76,51 
Közép-Dunántúl 14382 12902 89,71 9798 9649 98,48 68,13 74,79 
Dél-Dunántúl 12105 10854 89,67 8013 8403 104,87 66,20 77,42 
Közép-Magyarország 48844 39646 81,17 31107 29192 93,84 63,69 73,63 
Észak-Alföld 21586 19045 88,23 14080 14001 99,44 65,23 73,52 
Dél-Alföld 18196 16816 92,42 12477 12169 97,53 68,57 72,37 
Észak-Magyarország 17718 14715 83,05 11390 10807 94,88 64,28 73,44 
Nem adta meg 1317 2030 154,14 1529 1423 93,07 116,10 70,10 
Összesen 146326 127283 86,99 97183 94270 97,00 66,42 74,06 

Forrás: www.felvi.hu  
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Az élet csatáit nem mindig 

Az erősebb, gyorsabb nyeri, 

És előbb-utóbb az győz, 

Aki, hogy győzhet, elhiszi. 

                            Walter D. Wintle 

 

1.3. A FELSŐOKTATÁS ÉS A VERSENY 

 

A verseny fogalmával a hétköznapi élet szinte minden területén találkozunk. Általános 

értelemben az értelmező szótárak szerint küzdelem a szereplők közt a legjobb, legkedvezőbb 

hely, pozíció elfoglalásáért, vagyis az azonos cél elsőként való leküzdésért, eléréséért. A 

fogalom – mint már említettem – számos területen értelmezhető, köztük leginkább a 

természetben (biológiában), a pedagógiában, a sportban és a gazdaságban találkozunk vele. A 

természet, a populációk állandó versenyt folytattak a vízért, táplálékért, fényért, mely nélkül 

nem jöhettek volna létre, nem fejlődhettek volna. Már csecsemőként, gyerekként magunk is 

találkozhattunk a fogalommal, játék formájában. A játék célja a motiváció felkeltése, mely 

fokozatosan alakul át versennyé, és ez a versengés lételeme az emberi, a társas fejlődésnek. A 

sportban már az ókorban megjelent a versengés, melynek első nyomai az ókori olimpiákról 

maradtak fent. A versenyek tétje az elismerés, a tisztelet elnyerése volt és több alkalommal 

komoly pénzbeli ajándékkal is járt. Ez a hagyomány napjainkig fennmaradt, és sportolók ezrei 

küzdenek számos sportágban, megfelelő szabályok mellett a díjakért, elismerésekért, 

pénzjutalomért. A gazdasági verseny az egyes szervezetek érdekei szerinti rivalizálást jelent a 

szűkös erőforrásokért, szűkös javakért a technológia és az anyagiak függvényében. Azt 

azonban, hogy a felsőoktatási intézmények tekintetében mit jelent a verseny, milyen a 

versenyképességük, nehéz meghatározni. 

 

1.3.1. A VERSENY ÉS A VERSENYKÉPESSÉG MEGHATÁROZÁSA, FOGALMA 

 

Chikán Attila (2005) megfogalmazása szerint a verseny és a piac fogalma csak egyidejűleg 

képzelhető el, és a versenyen „két vagy több szereplő egymással szembeni, előnyszerzésre 

irányuló, adott szabályok között zajló tevékenységét értjük.” 

http://www.citatum.hu/szerzo/Walter_D._Wintle�
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A gazdasági versenyt Friedrich A. von Hayek (1995) olyan folyamatnak érzékeli, mely 

tények, eljárások, vagyis a tudás, az információ feltárására irányul, a verseny megléte nélkül 

szinte lehetetlen lett volna a megismerése, illetve olyan ismeretek maradtak volna rejtve, mely 

az információ alkalmazásához szükséges. 

Paul Heyne (1991) szerint a gazdasági verseny alapja a szűkösség. A szűkösség lehetetlenné 

teszi, hogy a gazdasági szereplők egy időben, vagy közülük akár egy is hiánytalanul, az 

összes korláttól mentesen elérje és megvalósítsa az összes megfogalmazott célkitűzését. A 

szűkösség megmutatkozhat mind a technológia, mind az erőforrások, mind az output keresleti 

oldaláról. 

Porter (2006) szerint a gazdasági versenyben résztvevők között egyfajta kölcsönös egymástól 

való függőség tapasztalható, mely által a gazdasági szereplők hatással vannak egymás 

működésére. 

A gazdasági verseny fogalmának definiálásánál az egyik legfontosabb, hogy a versenyt ne 

korlátozzuk a tisztességes, illetve a tökéletes verseny, mint elvárt cél fogalmaira. Ez azért 

lényeges, mivel fölösleges megkötéseket indukálna, továbbá a tisztesség, a tökéletesség nem 

szubjektív, illetve nehezen számszerűsíthető és mérhető kategória. (Csorba 2009)  

A verseny legfontosabb területei között tartják számon a kibocsátott outputokat, a 

ráfordításokat és ezzel összefüggésben az árak színvonalát. Ez a szempont a vizsgálódás 

tekintetében létfontosságú lehet. A kibocsátott outputoknál az esetleges versenyelőnyök 

eléréséhez eszközt adhat a munkamegosztás, a piaci szegmentáció, a termékfejlesztés, illetve 

az innováció. A ráfordításoknál a költségszerkezetek különbségéből származó versenyelőny, a 

méretgazdaságosság és a működőtőke-export, míg az árak tekintetében az ár-differencia, 

árrugalmasság és az árstratégia. (Koltai 2002) Amennyiben vizsgálni szeretnénk a versenyt és 

az azt körülvevő környezetet, Józsa László szerint négy területre kell fókuszálni. A vizsgálat 

négy területe felsőoktatásra vonatkoztatva: a piac mérete és növekedési üteme, a piac 

szerkezete és a piaci részesedés, az intézményi alkupozíció, illetve a felsőoktatási szektor 

átlagos költségszintje. (Józsa 2003) 

A versenyképesség szintén egy igen régi, a piaccal és a versennyel egyidős fogalom, amely a 

1980-as évek elejétől vált kulcsfontosságú fogalommá, amikor az Amerikai Egyesült Államok 

soros elnöke, Ronald Reagen neves szakértőkből létrehozott egy gazdaságpolitikai tanácsadó 

szervezetet, az Ipari/Ágazati Versenyképességi Bizottságot (President’s Commission on 

Industrial Competitiveness). A bizottsági munka, az Egyesült Államok gazdaságpolitikájáról 
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folyó viták mind-mind a versenyképesség javítására helyezték a hangsúlyt, melynek 

eredményéül alaposan körbejárták a fogalmat és annak sajátosságait, jellemzőit. Az Egyesült 

Államokban azóta is számos, a versenyképességet is nevében rejtő bizottság dolgozik. Az 

egyes szövetségi államokban, illetve a városokban működő szervezetek az egyik legfontosabb 

célja a gazdaságfejlesztési elképzeléseiknek és azok versenyképességének javítása. (Orbán 

2002) 

„Általánosságban a versenyképesség alatt a „versenyben való helytállást, a tartós sikerességet 

értjük” (Lengyel 2005), azonban „különbséget kell tennünk a termékek versenyképessége és 

előállításuk termelékenysége között”. (Samuelson-Nordhaus 2000, idézi Lengyel 2005) 

„Nehezen definiálható gyűjtőfogalom, lényegében a piaci versengésre való hajlamot, 

készséget jelenti, a piaci versenyben való pozíciószerzés és tartós helytállás képességét, amit 

elsősorban az üzleti sikeresség, a piaci részesedés és a jövedelmezőség növelése jellemez.” 

(Horváth Gy. 2001b, Lengyel 2000, 2009) Chikán szerint továbbá a gazdasági szereplőknek 

olyan kibocsátása legfontosabb célja, amely mellett profitra tesznek szert és biztosítják a 

hosszú távú működést, azaz a cél definiálásánál „nem az a lényeg, hogy mi mit akarunk vagy 

tudunk megvalósítani, hanem az, hogy mit tudunk másoknál jobban végrehajtani” (Chikán 

2005) 

„A versenyképesség mind mikro-, mind makroszinten, azaz a vállalatok, iparágak, régiók és 

nemzetek feletti régiók szintjén azt jelenti, hogy az áruk, szolgáltatások értékesítésével, adás-

vételével tartós jövedelmet és nyereséget realizálok, mellyel a gazdasági jólét gyarapszik és 

nő a foglalkoztatottság.” (Botos 2000) 

Török megfogalmazása szerint „a versenyképesség nem mutató, hanem a gazdaság egy 

sajátos szempontból értelmezett állapotjelzője, többféle mutató kombinációja alapján. A 

kifejezés egységes ugyan, a mérésére használt módszertan azonban sokféle. A fogalom igen 

gyakori, részben laikus használata már-már azt a benyomást keltheti, hogy a versenyképesség 

varázsszóvá vált, s ez lenne a gazdasági fejlődés egyedüli vagy legfontosabb sikermércéje.” 

(Török 2007a) 

Mint látható, a versenyképesség fogalmát az elmúlt évtizedekben már sokan, sokféle 

szempontból próbálták megfogalmazni. Általános vélekedés szerint a fogalom meghatározása 

szempontjából az USA Versenyképességi Tanácsának (US Competitiveness Council)13

                                                           
13 Az USA Versenyképességi Tanácsának dokumentumai szerint a nemzetgazdasági versenyképesség alapja a 
vállalatok versenyképessége, ezáltal a kormányzati politikáknak egy vállalati versenyképességet ösztönző 
környezetet kell kialakítania. 

, az 
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OECD-nek (1997b), valamint az EU-nak (EC 1999) 14

A fenti egységes versenyképesség értelmezésekor figyelembe veendő legfontosabb 

szempontok Lengyel (2000, 2009) alapján: 

 az alapdokumentumai tekinthetők 

irányadónak, azaz „a vállalatok, iparágak, régiók, nemzetek és nemzetek feletti régiók 

képessége relatíve magas jövedelem és relatíve magas foglalkoztatottsági szint tartós 

létrehozására, miközben a külgazdasági (globális) versenynek ki vannak téve”. (Lengyel 

2003) 

• komplex fogalom, így értelmezhető mindegyik gazdasági alapegységre, azaz a 

vállalatra, az iparágra, a régióra, a nemzetre, és a makrorégióra is; 

• a jövedelmet és a foglalkoztathatóságot emeli ki, mint a két mérhető közgazdasági 

kategóriát; 

• a nemzetközi versenyben való részvétel határozza meg; 

• relatíve magas jövedelmet vár, de nem tér ki a tőketulajdonosok és a foglalkoztatottak 

szerinti jövedelemmegoszlásra; 

• magas foglalkoztatottságot feltételez, ellenben a foglalkoztatottság összetételével, így 

a munkaerő minőségével és képzettségével nem foglalkozik; 

• a két közgazdasági kategóriát nem rangsorolja. 

A versenyben való tisztes helytállás, a másiknál jobban végrehajtott tevékenység lehetetlen 

megfelelő adottságok, képességek hiányában. Persze az sem mindegy, hogy ezek az ún. 

versenyelőnyök mennyire tartósak, milyen könnyen vagy nehezen újították meg, egyáltalán 

mire épülnek. Porter megkülönbözteti egymástól a rövidebb távon is könnyen utánozható 

alacsony rendű előnyöket (így például az olcsó inputtényezőket), valamint a ténylegesen, 

hosszabb távon is kedvező versenypozíciót garantáló magasabb rendű előnyöket (mint a 

speciális, egyedi szolgáltatásokat, innovációkat, magasan képzett munkaerőt, stb.). 

Véleménye szerint egyáltalán nem mindegy, hogy a versenyelőny az ún. értéklánc elemeinek 

mekkora körét érinti (a versenyelőnyöket nyújtó források száma), a gazdasági szereplő 

tartalékai mennyiben teszik lehetővé a versenyelőny megújítását (innovációs készség), 

biztosítva ezzel a konkurenciával szembeni tartósan kedvezőbb versenypozíciót. (Porter 

1990, Lengyel 2000)  

                                                           
14 Az EU-s alapdokumentumokon a következő dokumentumokat értem: Delors jelentés (1993); Az 5. periodikus 
regionális jelentés (1994); Amszterdami Szerződés (1997); Az EU versenyképességi jelentései, mutatói; Az 
Európai Területfejlesztési Perspektíva; A kohéziós jelentések. 
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1.3.2. A REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG 

 

A versenyképesség fogalmának kialakulásával és értelmezésével együtt a regionális 

versenyképesség is meghatározásra került. Az OECD számos tanulmánya értelmezi a régió 

versenyképességét úgy, „mint képesség olyan javak és szolgáltatások előállítására, amelyek 

hazai és nemzetközi piacokon is értékesíthetők, miközben az állampolgárok növekvő és 

fenntartható életszínvonalat érnek el.” (Horváth Gy. 2001b) Az EU 1999-ben készített hatodik 

regionális időszaki jelentése a regionális versenyképesség fogalmát nem csupán definiálja, 

hanem leírja a régiók versenyképessége javításának eszközeit is. (EC 1999) 

A versenyképesség globális értelmezése szerint a regionális versenyképesség három csoportba 

sorolható Lengyel Imre (1999) és Horváth Gyula (2001b) szerint: 

• „gyakorlatias” felfogás: a régióban működő cégek összegzett adaptálási képességei 

alapján;  

• „környezeti/rendszer” felfogás: a régióban működő domináns vállalatok részére 

biztosított gazdasági környezet és gazdasági bázis (tőke- és munkapiac, inputok 

minősége, infrastruktúra) alapján; 

• „tőkefejlesztés” felfogás: a régiók befektetéseket vonzó képessége (humán és fizikai 

tőke akkumulációja, technológiafejlesztése) alapján. 

A versenyképesség fogalmát kibővítve, a sikeresség szintén használható fogalomnak tűnik a 

régiók, városok versenypozíciója összevetéséhez. Enyedi György (1997) szerint konkrétan az 

alábbi tényezők jelenléte tehet sikeressé egy várost. Ezek a szempontok régióra nézve is 

kiválóan értelmezhetők: 

• a gazdasági szerkezet változtatásának képessége; 

• értékhúzó ágazatok magas aránya a szolgáltató szektorban (üzleti szolgáltatások, 

kutatás-fejlesztés, kultúra, felsőoktatás); 

• jellemző a tudás-alapú termelés; 

• erős innovációs készség; 

• a döntések a sikeres régióban születnek; 

• erős és gyarapodó középosztály; 

• nagy értékű környezetet biztosít (igényes várospolitika, színvonalas 

közszolgáltatások); 
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• jó konfliktuskezelés; 

• jelentős külső kapcsolatok; 

• növekvő jövedelem és foglalkoztatás. (Enyedi 1997) 

A régiók közötti verseny jellegzetességei lényegesen befolyásolják a regionális 

versenyképesség fogalmát és sajátosságait. Lengyel (2003) szerint csak olyan régiók esetében 

beszélhetünk versenyről, ahol a szervezetek, intézmények bizonyos önállósággal, nagy 

szabadságfokkal működnek, azaz az intézményrendszer decentralizált. Területi versenyről 

kellő területi döntési önállóság nélkül nem beszélhetünk. A területi versenyt nevezhetjük egy 

olyan folyamatnak „amelynek során a regionális, helyi gazdaság fejlődését bizonyos 

csoportok a helyi politikákon keresztül más térségekkel versengve próbálják befolyásolni 

explicit vagy gyakran implicit módon.” (Lengyel–Rechnitzer 2000) 

Szemben az általános értelemben vett verseny fogalmával, konkurens szereplőként a területi 

egységek (régiók, városok) jelennek meg, mely szereplők szándéka a gazdasági fejlődéshez 

kapcsolódik, a szabályozottság ismérve csupán annyiban jut érvényre, hogy csak az azonos 

szintű egységek között alakul ki verseny, amelyben tevékeny szerepet vállalnak az alulról 

szerveződő a helyiek csoportjai a versenystratégia kialakításában és megvalósításában (helyi 

önkormányzat, a gazdasági, illetve a civil szféra szereplői). (Horváth Gy. 1998) 

A régiók versenyképességének meghatározásánál leginkább az országok, a kiemelt területek 

adatait és a vállalatokat érdemes alapul venni. Azonban nem csupán a gazdasági adatok, 

hanem a társadalmi és környezeti szempontok is mérlegelendők. A régiók törekszenek a 

relatíve magas jövedelem és foglalkoztatási szint létrehozására. A versenyképességük nem 

öncélú, célja, hogy az ott élők jóléte, életszínvonala, életminősége javuljon, alapja az 

innovációs képesség. A fogalom bár általános, ha mérhető kategóriákat társítunk hozzá, akkor 

értékelhető és használható. (Lengyel 2003) 

Összefoglalva kijelenthető, hogy a régiók és a térségek akkor versenyképesek, „ha 

gazdaságuk nyitott és az egy lakosra jutó jövedelmük tartósan magas és növekvő, valamint 

magas szintű és nem csökkenő a foglalkoztatottsági ráta, azaz ebből a jövedelemből a 

lakosság széles rétegei is várhatóan részesülnek.” (Lengyel 2000, 2003, 2009; Lengyel – 

Rechnitzer 2000, Horváth Gy. 2001b)  
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1.3.3. VERSENYKÉPESSÉG A FELSŐOKTATÁSBAN 

 

„A felsőoktatás teljesítményét nehéz a többi szektorban szokásos gazdasági kifejezésekkel 

leírni. Ennek talán az a fő oka, hogy itt a kibocsátás lényegében nem összegezhető, s a Pareto-

optimalitás feltételeinek hiányában a sikermércék sem egyértelműek.” (Török 2008) 

Ahogy azt már a fejezet első részében láthattuk, az európai felsőoktatás elvesztette vonzerejét 

és vezető szerepét, amely a 20. század közepéig jellemezte. A világháborúkat követően az 

egyetemek jó része elvesztette a versenyképességét, romlás következett be az 

infrastruktúrában, a híres és nagy tudású professzorok elmenekültek Amerikába. Az európai 

felsőoktatásban történelmi jelentőségű Bolognai Nyilatkozat aláírásával a résztvevő országok 

kinyilvánították, hogy 2010-ig létrehozzák az Európai Felsőoktatási Teret, melynek érdekében 

összehangolják felsőoktatási politikájukat, valamint az Európai Kulturális Térséget. Az 

Európai Felsőoktatási Tér létrehozásának célja az EU versenyképességének fokozása. 

(Barakonyi 2009b) Később ezt a célt módosították, és ez alapján az Európai Uniónak a világ 

egyik legjobb, egységes, versenyképes, dinamikus és tudásalapú gazdasággá kell válnia, 

határidős korlátozás nélkül. (Losoncz 2007) Akár így, akár úgy, a versenyképesség fogalma 

belépett a felsőoktatásba is. A versenyképességet biztosító tudásalapú gazdaság legfontosabb 

szereplői pedig a szakképzett humán erőforrást kibocsátó és továbbképző intézményei, az 

egyetemek. Az átalakuló társadalmi és gazdasági környezet elvárásaihoz való alkalmazkodás 

nagyfokú rugalmasságot igényel a felsőoktatási intézményektől. (Rechnitzer 2001) Az utóbbi 

évtizedben a felsőoktatási intézmények számának gyarapodása, a demográfiai adatok, a 

munkaerő-piaci igények változásai a verseny megjelenésével és erősödésével jártak. A 

verseny elemeit még inkább erősíti, hogy nem tömegesen, de a hazai mellett megjelent más 

ország kínálata is, illetve a külföldi hallgatók képzéséből származó bevétel fontos elemmé 

vált. Figyelembe kell venni továbbá, hogy az egyetemek stratégiájában egyre nagyobb 

szerepet kap a nemzetközi igények és piacok lehetőségeinek figyelembevétele. Ebben a 

folyamatban a verseny fontos tényezőjévé válik a minőségi oktatás és szolgáltatás, valamint a 

minőségbiztosítási rendszer megléte és fejlesztése. (Topár 2008) 

Barakonyi (2009) és Lengyel (2003) a régiók versenyképességre adott leírást adaptálták a 

felsőoktatásra, mely alapján „a felsőoktatás versenyképessége a nemzetközi tudáspiacon 

történő versengésre való készséget jelenti, a pozíciószerzés és tartós helytállás képességét, 

amit az oktatási piacon a hallgatókért való versengésben való sikeres szereplés, az elért 

tudáspiaci részesedés és jövedelmezőség megtartása és fenntartható növekedése, a 
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felsőoktatási nemzetközi tudományos kutatási tevékenységben, az innováció terén 

megszerzett pozíció megtartása és erősítése, valamint a nemzetközi szabad tőke kutatási 

megbízásokra, kutatási együttműködési célú bevonására gyakorolt vonzereje jellemez.” 

(Barakonyi 2009) 

A felsőoktatási versenyképességet befolyásoló tényezők Barakonyi és szerzőtársai (2009) 

szerint: 

• a felsőoktatási input minősége; 

• a felsőoktatás finanszírozása; 

• az erőforrás felhasználás hatékonysága; 

• az oktatási programok formai és tartalmi Bologna-konformitása; 

• az oktatás színvonala, minősége; 

• a nemzetközi kreditelfogadási rendszer kialakítása és a hálózati együttműködésben 

való részvétel intenzitása; 

• a hallgatói mobilitás rendszerszintű szabályozása, támogatása, feltételrendszerének 

kiépítése; 

• az oktatógárda felkészültsége; 

• felsőoktatási infrastruktúra befogadóképessége; 

• a kibocsátott diplomák mögötti tudásanyag és ennek viszonya a hazai és európai 

munkaerőpiac igényeihez; 

• a felsőoktatás nemzetközi imázsa; 

• a felsőoktatás állami irányításának színvonala, hatékonysága. (Barakonyi 2009) 

A fentiek mellett még az alábbi tényezők játszhatnak szerepet a felsőoktatás 

versenyképességében: 

• kutatás-fejlesztés-innováció az intézményekben; 

• hallgatói elégedettség; 

• intézményi szolgáltatások minősége; 

• regionális beágyazottság; 

• makrogazdasági és globális tendenciákhoz való alkalmazkodás. 

Mit tehet egy felsőoktatási intézmény a versenyképesség növeléséért? Az egyetem 

eredményei nagyon összetettek, mivel az oktatók tudományos és üzleti kapcsolatai a 

régióikon túl nyúlhatnak, és a hallgatók is elhelyezkedhetnek bárhol a végzést követően. Nem 
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triviális az sem, hogy az egyetemen megszerzett tudás mi módon mutatható ki a vállalati- 

vagy a helyi gazdaság termelékenységében. (Varga A. 2004) 

Az egyetemi működést és versenyképességet jelentősen befolyásolja, hogy milyen bemeneti 

és kimeneti mutatóik vannak. Az input oldal az intézmények költségvetésétől és leginkább a 

hallgatói létszámától függ, az output oldal viszont ennél összetettebb, és jelentősen függ a 

konkrét társadalmi környezettől. A globális felsőoktatási piac részeként működő hazai 

felsőoktatásban az elmúlt 15 évben jelentős mennyiségi növekedés történt, a finanszírozási 

rendszer megváltozott, a hallgatók és források területén versenyhelyzet alakult ki, a képzések 

kínálata szélesedett és a költségtérítéses képzésben résztvevők aránya is jelentősen 

gyarapodott. (Kuráth 2005) 

Az egyetemek fő terméke a diplomás, azaz a szakképzett munkaerő, az országok 

munkaerőpiacainak globális összekapcsolódása azonban egyre inkább arra készteti őket, hogy 

a piaci versenyhez hasonló feltételek mellett szerezzék meg erőforrásaikat és alapanyagukat, a 

képzést igénylő hallgatót. A köztük lévő verseny azonban nem általános, mivel sok országban 

párhuzamosan működnek az állami és a magánintézmények. Mint már említésre került az 

előző évtizedekben az állami irányítás és a támogatásuk lényegesen megváltozott. Az 

Egyesült Államokban gyakori, hogy az állami egyetemek finanszírozásának csak a 15-20%-a 

származik állami forrásból. Ez első hallásra nem tűnik jelentősnek, viszont ez a csekély 

mérték is nagyfokú versenyelőnyt jelenthet számukra a magán- vagy az alapítványi 

intézményekkel szemben, nem is beszélve arról, hogy az állami (szövetségi tagállami) 

kormányzatok többnyire komoly anyagi ellenszolgáltatásra is igényt tartanak velük szemben 

(pl. nem ritka a támogató szövetségi tagállam polgárainak nyújtandó jelentős 

tandíjkedvezmény sem). (Török 2006a) 

Az egyetemek versenyképességi tényezőinek meghatározása, illetve a teljesítményének 

nemzetközi mérése, összehasonlítása számos kérdést vet fel. Az egyik ilyen sarkallatos pont a 

helyettesíthetőség, mivel az „egyetem” fogalma országonként többféle, olykor eltérő dolgot 

testesít meg, és könnyen előfordulhat, hogy az egyik országban egyetemként elismert 

(akkreditált) intézményt egy másik országban nem illetné meg ugyanaz a név és jogi státusz. 

A második érzékeny pont az egyetemek teljesítményének a mérése, mely aránylag könnyen 

mérhető, viszont a versenyképességi összehasonlításuk már lényegesen nehezebb. Ugyanis 

nem lehetünk biztosak abban, hogy az az egyetem, mely kiváló szakmai teljesítményt nyújt, 

annak kiváló a piaci teljesítménye is. Az egyetemek versenyképességének kérdését a 

gazdaság többi területének hasonló elemzése hozta előtérbe. „A felsőoktatásban ritka a 
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komolyabb torzítások nélküli verseny. Az egyik legkomolyabb versenytorzító hatás a 

tulajdonosi háttér és struktúrák eltéréseiből ered. Számos országban állami felsőoktatási 

rendszerek működnek a magánintézményekkel párhuzamosan – vagy akár kizárólagos 

szerepben. Ennek versenytorzító hatása akkor is igaz, ha a felsőoktatás állami irányítási és 

támogatási rendszere az 1980-as évek óta nagyban megváltozott a legtöbb országban, a 

magánegyetemek jelentős része pedig mindinkább vállalkozói jelleget öltött.” (Polónyi–

Szilágyi 2008, idézi Török 2008) Amíg a közgazdaságtudomány vitázik a versenyképességi 

elemzések korlátairól, addig a stratégiai menedzsment területén széles körben alkalmazzák az 

iparági és vállalati versenyképességi összehasonlítás módszerét. Amennyiben az országok 

felsőoktatási rendszerét iparági jellemzőkkel felvértezett szektoroknak tulajdonítjuk, akkor 

elvben megengedhető a nemzetközi versenyképességi összehasonlítás. Ez azonban nem 

egyezik meg azzal, hogy az egyetemek nemzetközi, versenyképességi jellegű összehasonlítása 

szintén megengedhető. Központi kérdés, hogy milyen nemzetközi vagy nemzeti egyetemi 

rangsorok felelnek, felelhetnek meg a versenyképességi összehasonlításoktól elvárt 

módszertani előírásoknak, követelményeknek. (Török 2006a) 

A fentiek függvényében kísérletet teszek a versenyképesség fogalmának értelmezésére a 

felsőoktatási intézmények esetében. Az előzőekben említett egységes versenyképességi 

fogalom a sztenderd fogalom pontosításának tekinthető, mivel az életszínvonalat két 

közgazdasági mutatóval, a magas jövedelemmel és a foglalkoztatottsággal határozza meg. 

(Lengyel 2003) Esetünkben, ahol a felsőoktatási intézmények célja a képzett és felkészült 

diplomás, a mutatók megfogalmazása nem egyszerű. Ezek alapján a felsőoktatási 

intézmények versenyképességének megfeleltethető két mutató: a minőségi diplomások száma, 

illetve az intézményi teljesítmény. Fogalma a következő: a felsőoktatási intézmények 

képessége a relatíve nagyszámú minőségi diplomások és a relatíve magas intézményi 

(oktatási) teljesítmény tartós létrehozására a globális versenyben. Más értelmezésben – 

Chikán-Czakó (2005) vállalati versenyképességi definícióját felsőoktatási intézményekre 

magyarázva – a felsőoktatási intézmények versenyképessége az intézmény azon képessége, 

hogy a társadalmi felelősség normáinak betartása mellett tartósan tud olyan diplomást képezni 

és szolgáltatásokat kínálni, amelyet a versenytársakkal szemben inkább választanak a fiatalok 

és a versenytársak szolgáltatásánál inkább hajlandók megfizetni a partnerek. Ezen 

versenyképesség feltétele, hogy a felsőoktatási intézmény képes legyen érzékelni a 

társadalmi, gazdasági és a szektorban bekövetkező változásokat, és a versenykritériumokhoz 

kedvezőbben tudjon alkalmazkodni, mint a versenytársak. Mivel az egységes fogalmat is csak 
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abban az esetben lehet rugalmasan kezelni és széles körben használni, amennyiben az 

értelmezéskor a legfontosabb szempontokat figyelembe vesszük. Érdemes ezt megtenni ebben 

az esetben is. A fogalom komplex, mivel egyrészt mindegyik gazdasági alapegységre, azaz 

vállalatra és iparágra (esetünkben a felsőoktatási intézmény), régióra és országra (esetünkben 

a nemzeti felsőoktatás) értelmezhető. Másrészt aktív az intézmény a nemzetközi versenyben, 

mivel a globális versenyben (otthon és külföldön egyaránt) piacképes és eladható diplomást 

képez. 

A versenyképesség fogalmának tisztázásakor a felsőoktatási intézmények, valamint a nemzeti 

felsőoktatás tekintetében vannak apró eltérések, mivel a köztük lévő verseny jellemzői 

különbözőek. A felsőoktatási intézmények akkor versenyképesek, ha termékeik (a 

diplomások) és a szolgáltatásaik értékesíthetők a nemzetközi piacokon, továbbá magas 

hozzáadott értéket érnek el, közben viszont nem csökken az intézmény hallgatóinak és 

foglalkoztatottjainak a száma. Az országok felsőoktatása akkor versenyképes, ha az előbbi 

szempontok párosulnak a nemzetközi nyitottsággal, illetve, ha az általuk kibocsátott fiatalok 

és szolgáltatások a térségre és a gazdaságra pozitív hatással vannak. Itt is érvényes Lengyel 

(2003) azon megállapítása, hogy a vállalatokkal együtt a felsőoktatási intézmények sem 

elszigetelt szervezetek, így a helyi üzleti környezetbe beágyazottan értelmezhetők. Továbbá, 

ha a versenyképesség nem más, mint a globális versenyben elfogadott minél nagyobb 

gazdasági teljesítmény, akkor ebben jelenetős szerep hárul az egyetemekre, és a gyakorlati 

alkalmazáskor különleges fontosságú, hogy milyen mutatókkal és hogyan mérjük az 

alkalmazott kategóriákat. 

 

1.3.4. FELSŐOKTATÁSI VERSENYKÉPESSÉG MÉRÉSE: RANGSOROK 

KÜLFÖLDÖN ÉS MAGYARORSZÁGON 

 

A következő oldalakon a rangsorok kialakulásának okait, történetét, azok módszertanát, 

sajátosságait taglalom és bemutatom a legismertebb nemzetközi és hazai példákat. 

Az elmúlt években, évtizedekben számos területen, így a felsőoktatásban is megjelentek a 

rangsorok, ranglisták, melyek hazai és nemzetközi összehasonlításra is alkalmasak. Ezek az 

egyetemi rangsorok világszerte egyre fontosabbá váltak, a globális rangsorok száma 
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jelentősen megnőtt, továbbá számos vélemény15

Az első (egyébként nemzeti) egyetemi rangsort 1983-ban publikálta az USA-ban az US News 

and World Report, azonban osztályozások, specializált egyetemi rangsorok kisebb fókusszal 

már 1870-től készültek Amerikában. (6. táblázat) 

 látott napvilágot és vita bontakozott ki a 

módszertanukkal, szempont- és mutatószámrendszerükkel, objektivitásukkal, 

fogalomhasználatukkal és a felsőoktatásba való visszacsatolásukkal kapcsolatban. 

 

6. táblázat: Az Egyesült Államok felsőoktatási rangsor-története (1870-1982) 

Év, időszak Esemény 

1870-1890 The Commission of the US Bureau of Education elkezdte publikálni statisztikai adatok éves 
tanulmányát, ezzel osztályozva az intézményeket. 

1910 Az Amerikai Egyetemek Szövetsége (The Association of American Universities) ösztönözte a 
fenti intézményt, hogy tegye rendbe az osztályozásokat. 

1910-1933 
James Catelli (az első amerikai pszichológusok egyike, a Pennsylvaniai Egyetem, majd a 
Columbia professzora) publikálta a „Tudomány Amerikai Emberei” művét, amiben az eminens 
tudósok száma alapján rangsorolta az intézményeket. 

1925 
Raymond Hughes (a Miami Egyetem rektora, később az Amerikai Oktatási Tanács elnöke) 
publikálta „Az amerikai felsőoktatási intézmények tanulmánya” című művét, amiben elkészített 
egy reputációs rangsort 26 diszciplína alapján 36 intézményben. 

1957 Chesley Manly of the Chicago Tribune hat különböző rangsort publikált: a tíz legjobb egyetem, 
koedukált főiskolák, női főiskolák, jogi iskolák és műszaki iskolák. 

1959 Hayward Keniston (Pennsylvaniai Egyetem) 15 egyetem reputációs rangsorát publikálta bizonyos 
diszciplínák alapján. 

1966 Allan Cartter (Amerikai Oktatási Tanács) publikálta „A felsőoktatás minőségének értékelése” 
című művét, amiben 106 intézményt rangsorolt. 

1973-1975 Blau és Margulies megjelenteti a szakmai iskolák reputációs rangsorát. 

1982 A Tudomány Amerikai Nemzeti Akadémiája (The US National Academy of Science) értékelte a 
kutatási és doktori programokat Amerikában. 

1982 A felsőoktatásban kezdenek elterjedni a rangsorok. 

Forrás: Salmi-Saroyan 2007. 

 

A globális rangsorok kora a Shanghai Jiao Tong Egyetem rangsorának publikálásával 

kezdődött 2003-ban. Ez a rangsor a Világ Egyetemeinek Tudományos Rangsora nevet viselte 

(ARWU). A lista eredményei sokkolták a világot, főleg Európát, mivel az ARWU 

rangsorának Top 20 és Top 100-as listájában az amerikai és angol egyetemek domináltak. Az 

                                                           
15 Egy interjú alapján Polónyi István szerint az eddig megjelent magyar rangsorok mindegyike ad hoc jellegű, 
pedig egy rangsornak végiggondolt koncepcióra van szüksége, továbbá világosan tisztázni kell, hogy az 
összehasonlítás milyen indikátorok alapján történik és miért éppen azok alapján. Ugyanitt Hrubos Ildikó szerint 
egyes egyetemek fő feladatuknak a kutatást, mások az oktatást, megint mások a regionális társadalmi és 
gazdasági felelősségvállalás tartják, így ezekhez az értékekhez kell konkrét szempontokat és jól mérhető 
mutatókat meghatározni. A nehézség a lista objektivitása, ellenőrzött adatokra való épülése, illetve a szakértői – 
hallgatók, munkaadók vagy fejvadászok – vélemények súlyozottsága. (www.fn.hu/karrier/munka) 

http://www.fn.hu/karrier/munka�
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ARWU-ra adott válasz a „Times Higher Education Supplement World University Ranking” 

(THE) volt 2004-ben. Azóta még több globális egyetemi rangsor jelent meg. A jelentős 

pénzügyi megszorítások időszakában a döntéshozók egyre intenzívebben érdeklődnek a 

felsőoktatási intézmények teljesítményének indikátorok alapján történő összehasonlításai 

iránt. Azonban a rangsorok eredményei – különösen a globális tabelláké – nagymértékben 

függ a kiválasztott indikátoroktól és a hozzájuk társított súlyoktól. Bonyolult, szinte lehetetlen 

mérni és minősíteni a teljesítményt, mely következtében a rangsorok különböző mutatókat 

használnak, így néhány nagyon távol áll az oktatási vagy a kutatási minőségtől. (Rauhvargers 

2011) 

William G. Bowen, Martin A. Kurzweil és Eugene M. Tobin szerint a megfelelő adatok 

felhalmozásának számottevő múltja van, és hasonló ideje zajlik a vita arról, hogy mit kellene 

vizsgálni: az intézmény hírnevének percepcióját; az erőforrások mennyiségét; a szelektivitás 

mértékét; a teszteredményeket; a különböző kimeneti mutatókat, beleértve a végzettek 

sikereit; vagy az oktatásban alkalmazott jó gyakorlatot. (Bowen-Kurzweil-Tobin 2005) Abban 

viszont sokan egyetértenek, hogy a felsőoktatási intézmények versenyképességének mérésére 

jelenleg ez a legmegfelelőbb megoldás mind szakmai, mind tudományos szempontból. Talán 

a legszemléltetőbb eredménye a rangsoroknak, hogy bár rengeteg kritika éri őket, végezetül 

mindenki használja. 

Barakonyi (2009) a rangsorok tartalma tekintetében a következőket fogalmazza meg kritikus 

és szükséges feladatként: 

• a nemzetközi felsőoktatásban alkalmazott rangsorolási módszerek tanulmányozása; 

• rangsorolási modell kialakítása (kritériumrendszer meghatározása, 

információmenedzsment rendszer kialakítása és a hallgatók diploma utáni mozgásának 

mintavételes követése – melyre a diplomás pályakövető rendszer tökéletesen 

megfelel); 

• a modell operatív működésének megoldása (valamennyi szakterületre); 

• nyilvánosság biztosítása; 

• az eredmények összekapcsolása az intézményi finanszírozással. 

A különböző módszerekkel készített felsőoktatási rangsorok hosszú távon csak akkor tölthetik 

be alapvető funkcióikat, ha jelzik az intézményrendszerben végbemenő minőségi 

változásokat. Fontos követelmény tehát, hogy egy adott intézmény rangsorban elfoglalt 

helyének változása elválaszthatatlan legyen az intézményi minőséget befolyásoló teljesítmény 

alakulásától. (Katona-Balogh 2010) 
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A 1980-as évek elején megjelent rangsorok nagy része nem tudományos publikáció és 

nagyrészt országos összehasonlítást mutat be. Eleinte „league table”-nek (bajnoki táblázatnak) 

nevezték, mely kifejezés a labdarúgásból elcsent és a „csapatok” egymás közti versenyét 

szimbolizálja. Az egyetemi listáknak általánosan elfogadott módszertani elvárásai nem is 

alakultak ki, csupán ajánlott szempontok születtek. Rangsorokat rengetegen készítenek, 

önjelölt szakemberek, üzleti vállalkozások és tudományos testületek egyaránt. A készítők 

munkájának költségeit és a rangsorok kiadásának költségeit leggyakrabban jelentős lapok 

kiadói vállalják. Általánosságban három fajta intézménytípus kerül a rangsorba: elsősorban 

egyetemek, egyetemi karok, tanszékek; másodsorban közgazdaságtudományi karok vagy 

tanszékek; végül üzleti főiskolák vagy MBA-programok. Ezek közlési, publikálási módja 

többnyire utal a célközönségre, azaz az egyetemeket tartalmazó listák napilapokban és 

hetilapokban, a közgazdaságtudományi oktatás rangsorai szakfolyóiratokban, az üzleti 

főiskolákról vagy MBA-programokról szóló cikkek üzleti lapokban kerülnek a célközönség 

elé. (Török 2006a, Kozma 2006) 

A rangsorok hivatalosan hangoztatott céljai ugyancsak sokfélék. Török (2006a) ezek közül a 

következőket emeli ki: 

• az egyetemek tudományos színvonalának összehasonlítása; 

• a diplomaszerzés mint beruházás várható jövedelmezőségére irányuló becsléseket 

segítő információk rendszerezése; 

• az egyetemek helyzetének felmérése a hallgatókért, a forrásokért és az oktatókért folyó 

versenyben. 

Bár a felsorolt célok közel állnak egymáshoz, nagyon eltérő listákat is össze lehet állítani 

belőlük. A tudományos minőség („kiválóság”) olyan kritérium, amely kedvez a kimagasló 

kutatási, de csak közepes oktatási teljesítményű egyetemeknek. Az adott egyetem 

diplomájának megszerzésébe való befektetés megtérülési kilátásai jelentősen függnek attól 

(kivált a fejlett ipari országokban), hogy az egyetemen belül mekkora az üzleti, a jogi és az 

orvosi képzés aránya, hiszen ezek a szakmák már a szakmai pályafutás első éveiben is átlag 

feletti jövedelmet ígérnek. Egy egyetem bevételszerzési kapacitása és oktatókkal szembeni 

vonzereje egyaránt tanúsíthatja a tudományos teljesítményét és a munkaerő-piaci hírnevét. Az 

egyetemek korábbi hírneve és teljesítménye hatással van arra, hogy most milyen minőségű 

vállalati és szponzori kapcsolatokra tett és tesz szert. Ez a tényező az öregdiákok („alumni”) 

egyéni és csoportos kötődése az egyetemhez, valamint az ő forrásszerző képességük (A 

leghíresebb egyetemeken végzettek legtöbbször olyan munkahelyeken dolgoznak, ahol 
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különösen jó eséllyel szerezhetnek forrásokat az egykori intézményük, alma materük 

számára.) (Török 2006a) 

A már jelzett nemzeti és nemzetközi rangsorok nemcsak nevükben, hanem szemléletben és 

módszertanban is eltérnek. Az országos rangsorokat elsősorban a hazai jelentkezők 

orientálására, a belföldi finanszírozás arányainak meghatározására használják, ezért nem 

mindig jutnak érvényre a teljesítménymérés nemzetközi perspektívái. Ezzel szemben a 

nemzetközi listák tükrözik a globális teljesítménymérés szempontjait esetenként eltérő 

hangsúlyozással és mérési módszerekkel. A nemzeti rangsorok csak elvétve mutatják az 

intézmények egyre növekvő nemzetközi versenyét, míg a nemzetközi rangsorok a nagy 

országok előnyére jelenítik meg azok számos és erős intézményét. (Török 2007b) 

Az egyetemi rangsoroknak központi szerepük lehet a felsőoktatási szolgáltatások kínálati és 

keresleti oldalán hozott döntések igazolásában. A kínálati oldalon lényeges szempont a 

finanszírozás, hogy mely intézmények kapjanak több pénzt, illetve a kiemelkedő oktatók mely 

intézményekben vállaljanak munkát. A keresleti oldalnál a beiratkozott hallgatók száma, 

minősége és a munkaadók véleménye a meghatározó. A kutatás-fejlesztési megbízások 

teljesítése kívülről nézve nem mindig tartozik az egyetemek hagyományos szerepkörébe, de a 

színvonalas K+F az egyetemek gazdálkodásában, finanszírozásában és szakmai színvonalának 

fenntartásában egyaránt lényeges funkciót tölt be, ezáltal az egyetemek keresleti oldalon mért 

versenyképessége tényezőjének kell tekinteni. (Török 2006a) 

A felsőoktatási rangsorok ezek alapján jelentős szereppel bírnak. Ráirányítják a figyelmet az 

egyetemek tudományos teljesítményére, mely előtérbe hozza a felsőoktatási politikát. Mivel 

minden intézmény szeretne előkelő helyen szerepelni a listában, az első tíz vagy száz közé 

kerülni a hazai vagy a nemzetközi összehasonlításban, ösztönözheti az intézményeket, hogy 

javítsák a teljesítményük minőségét, a teljesítőképességet, mely által a versenyképességük is 

növekedni fog. (Kozma 2006) 

 

1.3.4.1. Nemzetközi felsőoktatási rangsorok 

 

A felsőoktatás nemzetközi piacán rengeteg rangsorral találkozhatunk. Az Egyesült 

Államokban már 1870-és évek óta készítenek rangsorokat (pl. a Bureau of Education 1911-

ben már 344 intézmény állított rangsorba), ámbár ezek eredményei nem voltak széleskörűek, 

csupán adminisztrációs célokra használták. (Fábri 2010) A rangsorkészítés több mint egy 



82 
 

évszázados történetét a következő, a rangsorkészítés „őshazájából” származó idézet 

szemlélteti a legjobban: „Az amerikaiak előszeretettel és idejüket nem sajnálva állítanak fel 

rangsorokat, legyen szó étteremről, orvosokról, kórházakról vagy főiskolákról és 

egyetemekről.” (Anderson 2003) A fenti sorok természetesen nem csak az amerikaiakra 

jellemzőek, így a következő alfejezetben találkozhatunk – az amerikai rangsoron kívül – 

ázsiai és európai listával is. 

 

A The Times rangsora 

A lista először 1971-ben jelent meg, készítésekor az elmúlt években már tematikus, illetve 

regionális listákat is közzétettek, mely 2010-ben további változáson ment keresztül. A 2010-

es évi – eddigi legpontosabb és legmegfelelőbb – Times Higher Education World University 

Rankings létrehozásához rengeteg mélyreható konzultációt folytattak le. A felsőoktatási 

intézmények komplex szervezetek, számos csodálatos, életformáló és mintaértékű dolgot 

nyújtanak a társadalomnak, amelyeket azonban nem lehet mérni. Legértékesebb törekvéseiket 

mutató adatok vagy egyszerűen nem léteznek, vagy nem hasonlíthatóak össze globálisan. 

A 2010-11-es Times Higher Education World University Rankings-et ezekkel a 

korlátozásokkal állították össze. A táblák módszertanát a globális felsőoktatás vezető 

szakembereinek 10 hónapos részletes tanácskozása eredményezte (több mint 50 meghatározó 

személyiség, több mint 250 oldal dokumentum). Ezúton az eredmények – a bennük rejlő 

korlátolt lehetőségekkel együtt – megmutatják a legátfogóbb és kifinomultabb gyakorlatokat, 

amelyeket eddig valaha is alkalmaztak volna annak érdekében, hogy egy átlátható és hiteles 

globális-teljesítmény összehasonlítást adjanak az egyetemi képzések, a stratégiai vezetők, a 

szakpolitikai döntéshozók és a leendő hallgatók számára.  

A táblák a 13 különböző indikátort (megemelve a régi rendszer 6 indikátorszámát) – amelyek 

a tevékenységek széles körére kiterjednek, a tanítástól és kutatástól kezdve a 

tudásközvetítésig – 5 kategóriába sorolták: 

• tanítás – a hallgatói környezet (30% a végső rangsorolási értékben); 

• kutatás – érték, bevétel és hírnév (30%); 

• hivatkozások – kutatás befolyása (32,5%); 

• gazdasági jövedelem – innováció (2,5%); 

• nemzetközi mix – oktatók és hallgatók (5%). 
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15. ábra: A The Times Higher Education World University Rankings indikátorai 

 

Forrás: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings 

 

Az öt kategória és az azokon belüli 13 indikátor súlya jelentős mértékben eltérő. Magas súlyt 

képviselnek azok, amelyeknél a konzultációk során arra jutottak, hogy az indikátor értékes és 

megbízható adatokat nyújt, míg alacsonyabb súlyt kaptak a kevésbé megbízható adatok. A 

rangsorban nem jelennek meg azok az egyetemek, melyeknél nincs egyetemi képzés, illetve 

amelyek évente 50 tudományos cikknél (kutatásnál) kevesebbet publikálnak. (15. ábra) 

A végső rangsorolási pontszám kiszámításához ún. „Z-pontok”-at hoztak létre minden 

adatsorra, melynek célja, hogy standardizálja a különböző adattípusokat és biztosítsa a hiteles 

és egyenlő összehasonlítást az intézmények között, ami elengedhetetlen az eltérő információk 

egy önálló rangsorba sorolásához. Az új rangsorolási rendszer fontos alapelve, hogy a 

résztvevő intézményeknek aktívan együtt kell működniük a rendszerrel és beszolgáltatni az 

adataikat. 

A világméretű Tudományos Elismertségi Felmérést 2010 tavaszán végezték. 13.388 db 

választ gyűjtöttek össze minden régióból és fontos területekről. Az eredmény a végső 

rangsorolási pontszám 34,5%-át adja (15% a tanításhoz, 19,5% a kutatáshoz számítódik). 

(http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings)  
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A US News and World Report rangsora 

Az első rangsort 1983-ban a US News and World Report jelentette meg. A lista ekkor még 

csak amerikai egyetemeket tartalmazott. Az US News and World Report 2010. évi rangsora a 

QS World University Ranking adatain alapul. Az új ranglistát a Quacquarelli Symonds-szal 

együtt készítik, aki a világ vezetői karrierrel és oktatással foglalkozó cégeinek egyike. A teljes 

rangsort hat különböző indikátor szerint állítják össze. (7. táblázat) 

A listát olyan szemlélet alapján alakították ki, hogy sokrétű képet adjon a világ vezető 

egyetemeinek relatív erősségeiről. A kutatás általánosságban több mint 600, az öt kart felölelő 

intézményeknél pedig 300 esetben hozott eredményt.  

 

7. táblázat: A US News and World Report rangsorának indikátorai 

Mutatók Magyarázat Súly 

Tudományos munkatársak 
körében végzett vizsgálat 

Összetett pontszámok, melyeket a felmérések 5 témaköréből számítják: 
művészetek és humán tárgyak; mérnöki tudományok és információs 
technológia; élettudományok és orvosi biológia; természettudományok; 
társadalomtudományok. 

40% 

Munkáltatói vizsgálat Az értékek a munkáltatói felmérésekre adott válaszok alapján, 5007 válasz 
2010-ben.(Ez az érték 2008-ban 2339, 2009-ben 3281 volt). 10% 

Hallgatók és oktatók aránya Az érték azt mutatja meg, hány hallgató jut egy oktatóra. 20% 
Idézettség az oktatói (kutatói) 
létszámhoz viszonyítva Az egy kutatóra jutó tudományos teljesítmény az intézményben. 20% 

Külföldi oktatók aránya A külföldi vendégoktatók aránya az összes oktató létszámához viszonyítva. 5% 

Külföldi hallgatók aránya A külföldi hallgatók aránya az összes hallgató létszámához viszonyítva. 5% 

Összesen  100% 

Forrás: www.usnews.com/sections/education/worlds-best-universities 

 

A tudományos munkatársak körében végzett vizsgálat a világ tudósainak körében lefolytatott 

online felmérésen alapul. A vizsgálat az utolsó három év adatait értékeli, mely válaszok 

száma 2010-ben 15.050 volt. A válaszadó tudósok átlagosan 19,6 évet töltöttek tudományos 

tevékenységgel, és közülük több mint 500 fő egyetemi vezető. A válaszadók a saját 

intézményükről nem nyilatkozhatnak, továbbá nem megengedett, hogy több alkalommal is 

visszajelezzenek (csak az első kitöltés érvényes). Súlyokat alkalmaznak, hogy lehetőleg mind 

földrajzilag, mind a szabályon keresztül biztosítsák a korrektséget. A tudományos 

munkatársak körében végzett vizsgálat központi eleme a listának, súlya a rangsorban 40%. 

Ezt az alkotóelemet kíséri a legnagyobb figyelem és a legalaposabb elemzés, valamint ez teszi 
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a legátláthatóbbá is a többi rangsorral szemben. Az eredmények a felmérésre adott válaszokon 

alapulnak, mind a korábbi válaszadók, mind a két kulcsadatbázisba (World Scientific, 

International Book Information Service) előfizetők válaszaira. Az összetett pontszámot a 

felmérések következő témaköreiből számítják: művészetek és humán tárgyak, mérnöki 

tudományok és információtechnológia, élettudományok és orvosi biológia, 

természettudományok, társadalomtudományok. 

Mindegyik témakörhöz egy regionális súlyt rendelnek, azért, hogy egyenlő elbírálást 

biztosítson a „3 szuper régiónak” (Amerika, Európa és Ázsia-Óceánia). 2007-ben volt az első 

alkalom, hogy a válaszadók nem nyilatkozhattak saját intézményükről. A nyilatkozókat 2008-

ban a saját és más országok egyetemeit illetően is megkérdezték. Ezeket a válaszokat 

elkülönítették, és olyan módszereknek vetették alá, mely csökkenti az elfogultságot. Az 5 

tárgykört egyenlő mértékű súlyokkal kombinálták, így kialakítva a teljes pontszámot. Végül a 

tudományos munkatársak körében végzett vizsgálatnak több mint százezer kitöltője volt, és 

egyéni csúcsot döntött meg, hozzájárulva a rangsor elkészítéséhez. 

A munkáltatói vizsgálat a tudományos munkatársak körében végzett vizsgálathoz hasonlít, és 

egy online munkáltatói felmérésen alapul. Az eredmények ismét az utolsó három év adatait 

értékelik, és csak az első kitöltés érvényes. A vizsgálat az utolsó három év adatait értékeli, 

mely válaszok száma 2010-ben 5.007 volt, 94 különböző országból. Földrajzi súlyt 

alkalmaznak, hogy tisztességes ábrázolást biztosítsanak a világ fő régióinak. 

A hallgatók karok szerinti arányát számos rangsor és értékelés használja a világon, bár nem 

tökéletes mércéje a tanítás minőségének. Ez a leginkább globálisan elérhető és hozzáférhető 

rangsor. Azt jelzi, hogy az adott intézmény rendelkezik elegendő személyzettel a diákok 

oktatása érdekében. 

Az idézetek karok szerinti száma, mely arra épül, hogy a hivatkozások széles körben 

használtak, a kutatási erősség hagyományos módszere. Minél többen hivatkoznak egy 

publikációra, annál jobbnak minősül, minél több nagy arányban hivatkozott publikációja van 

egy egyetemnek, annál erősebbnek tekinthető. Mivel a mérés tudományos és technikai 

témákon keresztül működik, ezért nincs nagyobb tekintélye. Az értékelésben használt forrás a 

Scopus, a kutatási irodalom legnagyobb kivonati és hivatkozási adatbázisa. Az utolsó öt teljes 

év adatait használták. A hivatkozások teljes összegét tényezőkre bontják a karok száma 

szerint, mely az intézmény méretének figyelembe vételét szolgálja. 
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Nemzetközi tényezők tekintetében azt veszik alapul, hogy a mai egyre globalizálódó világban 

a legsikeresebb intézményeknek be kell vonzaniuk a legjobb diákokat és oktatókat. A 

nemzetközi diákok és nemzetközi oktatók arányának szimpla értékelései az intézmények 

nemzetközi vonzerejének indikátoraként szolgálnak. 

Végül ezeket az indikátorokat standard statisztikai módszereket alkalmazva összevonják, 

hogy megadhassák a végleges értéket, ami az eredménytáblát meghatározza. 

(www.usnews.com/sections/education/worlds-best-universities) 

 

A Shanghai Jiao Tong University rangsora, avagy a „Shanghai lista” 

A Shanghai Jiao Tong Egyetem által készített tudományos rangsor (Academic Ranking of 

World Universities – a továbbiakban ARWU) mérés 2003 júniusában jelent meg. A 

világszínvonalú egyetemek és a felsőoktatási intézmények rangsorát a kínai Shanghai Jiao 

Tong Egyetem jelentette meg, ezért Shanghai listának is nevezik. A rangsort a megjelenés óta 

minden évben publikálják. Bár az ARWU elsődleges célja az volt, hogy megtalálják a 

globálisan is versenyképes kínai egyetemeket, nagy érdeklődést váltott ki a világ egyetemei, 

kormányai és a különböző médiák részéről. A felmérést a The Economist 2005-ben a világ 

egyetemeinek a legszélesebb körben használt éves rangsorának definiálta. 

Az egyik lényeges tényezője, hogy az ARWU módszertana világszerte megbízható és 

átlátható. Chris Patten, az Oxfordi Egyetem kancellára szerint a módszer eléggé szilárdnak 

tűnik ... úgy néz ki, elég jó és stabil, hogy egy tisztességes összehasonlítást eredményezzen. 

(Patten 2004) Simon Margison-nak, az University of Melbourne professzorának véleménye, 

hogy erősségei „a tudományosan szigorú és globálisan integrált Jiao Tong megközelítés” és a 

„folyamatos tökéletesítés és a nyitott együttműködésre való törekvés”. (Marginson 2007) 

Az ARWU-t és annak tartalmát széles körben hivatkozzák és alkalmazzák kiindulási 

pontként, azonosítják a nemzetek erősségeivel és gyengeségeivel, továbbá felhasználják a 

reformok és az új kezdeményezések elindításának megkönnyítésére. Bill Destler, a Rochester 

Institute of Technology elnöke a Nature folyóiratban megjelenő publikációjában az ARWU-ra 

hivatkozva vizsgálta – komparatív előnyök tekintetében – Nyugat-Európa és az USA szellemi 

tehetségét és kreativitását. (Destler 2008) Martin Enserink szintúgy az ARWU-t említve 

érvelt a Science folyóiratban: „Franciaország szegénységét mutatja a Shanghai rangsor ... ez 

egy nemzeti vitát idézett elő a felsőoktatásban, amelynek eredményeként született meg az új 

törvény … amely az egyetemeknek több szabadságot ad.” (Enserink 2007) 
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Az ARWU hat objektív mutatót használ a rangsorban, mellyel összeveti a világ felsőoktatási 

intézményeinek teljesítményét. Az egyetemeket több mutató szerint rangsorolják. Beleszámít 

az egyetemi vagy kutatási teljesítmény, az öregdiákok és az oktatói Nobel-díjak és a Fields-

érmek, a gyakran idézett kutatók, a Nature and Science-ban publikált cikkek, a Science 

Citation Index-Expanded-be, illetve a Social Science Citation Index-be felvett cikkek, 

valamint az egy főre jutó tudományos teljesítmény az intézményben. (8. táblázat) A rangsor 

több mint 1000 egyetemet állít sorba, és minden évben a legjobb 500-at teszik közzé. 

Mindegyik indikátornál a legmagasabb pontszámot elért intézmény 100 pontot kap, a többiek 

pedig a pontszámuk és a legnagyobb pontszám arányának megfelelő százalékát. Az egyes 

indikátoroknál elért pontszámokat a táblázatban látható módon súlyozzák, így minden 

intézménynél létrejön egy összesített pontszám, amellyel megismétlik az előbbi eljárást. A 

bonyolult eljárással valószínűleg a lehető legobjektívebb (és így nehezen megkérdőjelezhető) 

eredményt kívánták elérni a készítők. (www.arwu.org) 

 

8. táblázat: Az ARWU rangsorának indikátorai 

Forrás: www.arwu.org  

                                                           
16  A Science Citation Index Expanded (Bővített Tudományos Hivatkozási Index) egy átfogó tudományos 
adatbázis, amely több mint 6500 vezető tudományos és műszaki újságot indexel 150 tudományos témakörből. A 
Social Science Citation Index (Társadalomtudományi Hivatkozási Index) társadalomtudományos adatbázis, 2000 
társadalomtudományi és 3500 tudományos és műszaki újságot indexel. Mindkettőben kereshető az egyes szerzők 
idézettségi indexe. Az adatbázisokat készítő Institute for Science Information (ISI) a Thomson Reuters 
hírügynökség tulajdonában van. 

Kategóriák Mutatók Kód Súly 
Az oktatás 
minősége 

Az egyetem öregdiákjai által elnyert Nobel Díj és Fields-érmek 
száma. Öregdiák 10% 

Kar minősége 

Az intézmény oktatói és kutatói által elnyert Nobel Díj és Fields-
érmek száma. Díj 20% 

Az intézmény gyakran idézett oktatóinak és kutatóinak száma a 21 
különböző kategóriában. (a Thomson Scientific „Highly Cited 
Researcher” listája alapján) 

HiCi 20% 

Kutatási 
eredmények 

Az intézmény oktatóinak és kutatóinak a Nature and Science-ban 
publikált cikkeinek száma. NS 20% 

Az intézmény oktatóinak és kutatóinak s Science Citation Index-
Expandedba illetve a Social Science Citation Indexbe 16 Publikáció  bekerült 
cikkeinek száma. 

20% 

Az egy főre 
jutó 
teljesítmény 

Az egy főre jutó tudományos teljesítmény az intézményben. (Az előző 
indikátorok elosztva az intézmény teljes állású tudományos 
munkatársainak számával.) 

EFT 10% 

Összesen   100% 
* A humán-és társadalomtudományokra szakosodott intézményeknél (pl. mint a London School of Economics) a NS nem 
értelmezhető és a súly áthelyeződik a többi mutatókra. 



88 
 

Mines Paris rangsora 

Az École des Mines de Paris (MINES ParisTech) által készített rangsor teljesen más 

elgondoláson alapul. Azt veszi figyelembe, hogy a világ vezető nemzetközi cégeinek 

csúcsvezetői melyik felsőoktatási intézményben végeztek. 

A rangsor készítői szerint egy felsőoktatási intézmény által nyújtott képzés minőségének a 

mérése számos kritériumon nyugszik: 

• A munkáltató szempontjából a képzés rövid távú minőségének megítélésére a fizetés 

és a munkába állás előtt eltelt idő tűnne az egyik legfontosabb támpontnak, ha 

léteznének elérhető adatok (ami elég ritka, kivétel az MBA-t végzettek esetén). Ezek a 

bevallott adatok és az országok közötti eltérő megélhetési költségek elkerülhetetlenül 

jelentős elfogultsághoz vezetnek az értékelésben. 

• Az öregdiákok által betöltött vezetői pozíciók szintén érdekes faktorai lehetnek az 

életpálya minőségének a mérésére, azonban az igazgató/vezető definíciója cégenként 

eltérő. 

• A végzettek által alapított vállalatok szintén fontos kritériumként szolgálhatnak, 

melyet figyelembe kell venni, de nemzetközi szinten nincsenek adatok és a 

teljesítményeket (vállalatok jelenleg elért eredménye) nehéz összehasonlítani. 

Emiatt egy egyszerű kritérium elfogadása mellett döntöttek a készítők. Ők egy be nem vallott, 

de ellenőrizhető adat mellett tették le voksukat, ami a következő: azon öregdiákok száma, 

akik az 500 vezető nemzetközi cég egyikében vezérigazgatói vagy azzal egyenértékű posztot 

töltenek be a Fortune magazin által megállapított Fortune Global 500 osztályozás alapján. 

Ennek a követelménynek célja az egyenlőség – ami a vállalatokat illeti – a következő 

kritériumon belül: az öregdiákok, akik Nobel-díjat vagy más érmét kaptak, ennek 

figyelembevétele az osztályozásban a shanghai-i egyetem nevéhez köthető, a korábbi 

hallgatók hasonló számban vannak figyelembe véve. Azonban a Shanghai osztályozással 

ellentétben ez a kritérium inkább a felsőoktatási intézmények által nyújtott képzések 

teljesítményére mutat rá, mintsem a kutatási teljesítményre.  

A rangsorolás módszertana: A „top igazgatók” (CEO-k) tudományos karrierjét a felsőoktatás 

minőségével kapcsolatban újradefiniálták, a különböző intézmények, amelyek hozzájárultak a 

szóban forgó személyek felsőoktatási tanulmányaihoz, egy pontot kaptak. Néhány vállalat két 

fő irányítása alatt működik. Ebben az esetben ½ pont jár mindkét személy tudományos 

karrierjére. Amennyiben nem tudják megnevezni a „top igazgatók” felsőoktatási 

http://www.ensmp.fr/Accueil�
http://www.ensmp.fr/Accueil�
http://www.ensmp.fr/Actualites/PR/EMP-ranking.html�
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tanulmányainak egészét vagy egy részét, akkor a megfelelő pontot nem osztják ki. A pontokat 

az 500 „top igazgató” mindegyik intézményének kiosztják azon célból, hogy osztályozzák az 

intézményeket, amelyek a Fortune Global 500 által összeállított 500-as céglista egy vagy több 

„top igazgatójának” képzéséhez hozzájárultak. (Mines ParisTech 2009) 

 

A Financial Times rangsora 

A Financial Times rangsora különböző üzleti és gazdasági, valamint az (excutive) MBA, 

EMBA felsőoktatási képzést rangsorolja. A lista 2003-tól megtalálható, jellegét tekintve 

tematikus rangsor, kiterjedtsége nemzetközi, megjelenési formája internetes. 

A Financial Times rangsora a következő mutatókat tartalmazza: 

• Keresetek (vásárlóerő-paritáson mért); 

• Nők aránya az oktatók között; 

• Nők aránya a hallgatók között; 

• Női vezetők aránya; 

• Külföldi oktatók aránya; 

• Külföldi hallgatók aránya; 

• Külföldi vezetők aránya; 

• Beiratkozott hallgatók száma; 

• A kurzusok költségei; 

• A kurzusok hossza (hónapban); 

• A meghatározott időszakon belül sikeresen elhelyezkedők száma; 

• Vállalati gyakorlatot szerzettek aránya; 

• Doktorok aránya az oktatók között; 

• A végzettséghez szükséges további idegen nyelvek ismerete (idegen nyelvek száma); 

• Nemzetközi mobilitás; 

• A mesterszintre való belépéshez szükséges alapszintű végzettség típusa. 

A Financial Times rangsorát 85 egyetem kb. háromezer tanára és öregdiákja (legalább három 

éve végzettek) által kitöltött kérdőív alapján állítják össze. A képzési programokat a fenti 16 

indikátor alapján rangsorolják, amelynek súlyozott átlaga alapján áll össze a nagy index. Az 

intézmények pozícióját három fő szempontból számítják: a végzettek elhelyezkedési- és 

karrierlehetőségei, a hallgatóknak nyújtott nemzetközi tapasztalat, valamint az intézmény 

teljesítménye, kutatásai. (http://rankings.ft.com/global-mba-rankings)  
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A Der Spiegel rangsora 

A kontinentális Európában, az egészen más szemléletű és finanszírozási, szerveződési 

rendszerű felsőoktatásban más úton indult el az egyetemek összehasonlítása. A legfontosabb 

különbség abból ered, hogy a két oktatási szint szétválasztása, a lineáris képzési modell 

egyeduralma, valamint a hallgatók mobilitásának a foka is jelentősen eltér a tengerentúli 

rendszertől. Mindezek okán a Der Spiegel német hetilap kísérlete a kétféle szempont, a 

közérzet és az oktatási szint összekapcsolásával próbálkozott: a magazin teljesen privát 

alapon, kétféle kérdőív segítségével, két teljesen különböző szempont szerint, csak 

szakterületenként rangsorolja a német egyetemeket. 

A lap meglehetősen egyszerű technikát használ: 81 egyetemen több mint 12.000 hallgató és 

1.600 professzor megkérdezésével készíti el kimutatásait. Az egyetemi presztízst kiválasztott 

egyetemi oktatók, neves professzorok rangsorai alapján állapítja meg, s külön közli, 

szakterületenként. A kiválasztott professzorok nem képeznek reprezentatív mintát, hanem 

„kiválóságuk” alapján a Spiegel szemeli ki őket. Egyetlen kérdést tesznek fel nekik: hogy ha 

gyermekük egy adott szakterületen kívánna továbbtanulni, hogyan osztályoznák számára a 

német egyetemek programjait. 

Emellé állítja a standard, diákok által kitöltött kérdőív szerinti eredményeket. A kérdőív itt 

négy szempontra kérdez rá: az oktatók magatartására, az intézmény túlterheltségének fokára, 

a tanulmányok tartalmának minőségére és az intézmény infrastruktúrájára. Emellé a Spiegel 

értelmező adatsorként statisztikai felméréseket is használ, ismét csak egyetemenként és 

szakterületenként: az oktatás időtartamát szemeszterekben, az egy oktatóra jutó diákok számát 

valamint az elvándorlás, illetve lemorzsolódás és az átigazolók arányát.  

Ezeket az arányszámokat, illetve pontszámokat aztán a „nagyon jó” – „jó” – „közepes” – 

„rossz” kategóriákba sorolja. A két célcsoport válaszai alapján két különböző típusú sorrendet 

alkottak, de a professzorok körében végzett vizsgálat részint a hallgatói adatfelvétel kontrollja 

is volt. (Educatio 2005) 
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A CHE (Centre for Higher Education Development) rangsora 

Az 1998 óta felsőoktatási rangsorokat készítő intézet legjelentősebb nemzetközi rangsora a 

2007-ben útjára indított ún. CHE Kiválósági Rangsor (Centrum für Hochschulentwicklung, 

CHE Excellence Ranking). A rangsor a Die Zeit magazinban jelent meg az elmúlt években. E 

rangsor mellett még két felsőoktatási rangsort dolgoznak ki évente, ám ezek csak a német 

felsőoktatási intézményeket értékelik. A CHE négy minőségmutató alapján európai 

felsőoktatási intézmények természettudományos és a matematika graduális programjainak 

rangsorolását végezte el. 

E rangsor elkészítése során ún. kétlépcsős vizsgálatot alkalmaztak, az előzetes kiválasztással a 

négy általános minőségmutató (publikációk száma; hivatkozások száma; sokat idézett, kiváló 

kutatók száma; Marie-Curie-program keretében indított projektek száma) alapján arany, ezüst 

és bronz minősítést nyerhetnek el az intézmények. Majd a szempontok szerint legkivalóbb 

intézmények körében egy kérdőíves felmerés is készül további szempontok 

figyelembevételével. A kérdőíves felmérésben a hallgatókat kérdezték az oktatás és a képzési 

szolgáltatások minőségéről, az intézményi adatgyűjtés pedig az oktatói kar nemzetközi 

jellegére, illetve a női oktatók arányára, valamint a doktori és mesterszintű programban részt 

vevő nemzetközi diákok és női hallgatók arányára vonatkozott. Ezek az intézmények alkották 

a kiválók csoportját (excellence group). 

A CHE rangsor előzetes kiválasztása során alkalmazott mutatószámok: 

• Meghatározott években nemzetközi folyóiratokban megjelent publikációk száma. 

• Hivatkozások (nemzetközi standardok alapján). 

• Sokat idézett, kiváló kutatók és Nobel-díjas oktatók száma az intézményben. 

• Marie-Curie-program keretében indított projektek száma. (Bangi-Magyar és tsai 2010) 

 

Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities (HEEACT) 

A Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (Tajvani Felsőoktatási 

Értékelési és Akrreditációs Tanács) is készít 2007-től rangsort, amely az intézmények 

tudományos írások terén nyújtott teljesítményét vizsgálja. A projekt bibliometriai 

módszereket használ a világ első 500 egyetemének tudományos írásainak elemzésére. A 

kutatáshoz a Thomson Reuter által összeállított Essential Science Indicators (ESI) adatait 

vették alapul. A vizsgálathoz felhasználták a Science Citation Index-expanded és a Social 
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Science Citation Index adatait is. A rangsor három kategóriát vizsgál összesen nyolc indikátor 

segítségével. (9. táblázat) 

 

9. táblázat: A Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities 

rangsorának indikátorai 

Kategóriák Mutatók Súly 

Kutatási 
eredményesség 

A fontos tudományos folyóiratokban 1999-2009 között megjelent cikkek száma. 10% 

A 2009-ben megjelent cikkek száma. 10% 

Kutatási befolyás 

Hivatkozások száma 1999-2009 között. 10% 

Hivatkozások száma az elmúlt két évben (2008-2009). 10% 

Átlagos idézettség 1999-2009 között (a cikkek száma elosztva a hivatkozások 
számával). 10% 

Kutatási kiválóság 

Az elmúlt két év (2008-2009) h-indexe17
20% : matematikai úton kiszámolt index az 

idézettség alapján.  

A gyakran idézett (Highly Cited) tanulmányok (az adott évben a leggyakrabban 
hivatkozott tanulmányok felső 1%-a) száma.  15% 

A befolyásos tudományos folyóiratokban megjelent cikkek száma az elmúlt évben. 15% 

Összesen  100% 

Forrás: http://ranking.heeact.edu.tw 

 

A vizsgálat során az egyes indikátoroknál a legmagasabb pontszámot elért intézmény 100 

pontot kap, míg a többi egyetem – elért pontszámuk alapján – a legmagasabb pontszám 

százalékát. Végül az egyes indikátoroknál ilyen módon számított pontszámokat súlyozzák a 

táblázatban látható módon. (http://ranking.heeact.edu.tw) 

 

A Webometrics rangsora 

Érdekes szempontból állítja össze az egyetemek rangsorát a Webometrics, mely az 

intézmények weben való jelenlétét veszi figyelembe. Ez persze kevésbé ad képet az 

egyetemen folyó munka színvonaláról, még ha több (részben tudományos) szempontot is 

vizsgál az elemzés. 

                                                           
17 A h-index (Hirsch-féle mutatószám) definíciója: az egyetem indexe akkor h, ha az elmúlt két év összes 
publikációi közül h darabnak van legalább h számú idézettsége, és a többi publikációnak (összes publikáció-h) h-
nál kevesebb számú idézettsége van. 

http://www.webometrics.info/top4000.asp�
http://www.webometrics.info/�
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A 2006-ban megjelent Webometrics rangsorát a Cybermetrics Lab készíti, amely 

Spanyolország legnagyobb kutatóintézetéhez, a Spanyol Nemzeti Kutatótanácshoz (Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas-nak - CSIC) tartozik. A rangsorolás eredeti célja a 

Web publikáció támogatása (az Open Access kezdeményezések és a tudományos 

publikációkhoz és egyéb ilyen anyagokhoz való hozzáférés támogatása) volt, azonban a web 

indikátorok nagyon hasznosak a rangsorolási célok szempontjából is, mivel nem a látogatások 

számán vagy az oldal kinézetén alapulnak, hanem az egyetemek globális teljesítményén és 

láthatóságán. Míg más rangsorolások csak néhány releváns tényezőre – főként a kutatási 

eredményekre – fektetik a hangsúlyt, addig a web indikátorokon alapuló rangsorolás jobban 

tükrözi az egész képet, mivel a professzorok és kutatók számos egyéb tevékenységét 

megmutatja a web jelenlétükön keresztül. A webhez számítanak a nem csak hivatalos (online) 

folyóiratok, hanem a nem hivatalos tudományos kommunikáció is. A webes publikáció 

olcsóbb, tartalmazza a vizsgált folyamatok magas minőségi szabványait. Jóval nagyobb 

potenciális közönséget érhet el, hozzáférést biztosítva a tudományos ismerethez a kutatóknak 

és a fejlődő országok intézményeinek, valamint a harmadik félnek (gazdasági, ipari, politikai 

és kulturális szereplők) a saját közösségükben. 

A Webometrics rangsornak nagyobb kiterjedése van, mint a többi hasonló rangsorolásnak. Ez 

nem csak a kutatási eredményekre fókuszál, hanem más indikátorokra is, amelyek talán 

jobban tükrözik a tudós és kutató intézetek globális minőségét világszerte. A készítők 

szándékában áll mind az intézményeket, mind a tudósokat arra motiválni, hogy legyen webes 

lapjuk, mely pontosan megmutatja a tevékenységüket. Ha egy intézménynek a webes 

teljesítménye a tudományos érdeme szerint elvárt szint alatt marad, az egyetemi felügyeletnek 

újra kell vizsgálnia – a web „politikájukat” elősegítve – az elektronikus publikációik alapos 

minőségi és mennyiségi növekedését. A rangsor összefüggésben van az oktatás elismert és 

tudományos presztízsével, de más, nem tudományos változókat is figyelembe kell vennie.  

Az elemzés egysége az intézményi domain, így csak azokat az egyetemeket és kutató 

központokat vizsgálja, melyek független web domain-nel rendelkeznek. Ha egy intézménynek 

egynél több domain-je van, kettő vagy több bejegyzést használnak különböző címekkel. Az 

első Web indikátor a WIF (Web Impact Factor) a linken alapul, ami elemzi az oldalon 

található külföldi linkek és a weboldal oldalainak számát, a láthatóság és a méret közötti 1:1-

es arányt. Ezt az arányt használják a rangsoroláshoz, két indikátort hozzáadva a méret 

komponenshez: a dokumentumok száma, a weboldalon található nagy terjedelmű iratok 

számából kiszámítva és a publikációk száma, ezt a Google Scholar adatbázisból gyűjtik.  
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Négy indikátort kaptak meg a kvantitatív eredményekből, amelyek a fő kutatási adatokból 

származnak. A négy szintet egy formula szerint kapcsolták össze, amelyben mindegyiknek 

különböző súlya van az 1:1 arány megtartása mellett. (10. táblázat) 

 

10. táblázat: A Webometrics rangsorának indikátorai 

Mutatók Magyarázat Súly 

Méret (S) Az oldalak száma, amit négy helyről szereztek: Google, Yahoo, Live Search és 
Exalead. 50% 

Láthatóság (V) Az egyedi teljes külföldi linkek teljes száma egy oldal alapján. 20% 

File-ok 
mennyisége (R) 

A tudományos és publikációs tevékenység értékelése, valamint a különböző file 
formátumok mennyiségének figyelembevétele után a következő formák lettek 
kiválasztva: Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc), 
Microsoft Powerpoint (.ppt). Ezek az adatok a Google-t, a Yahoo Search-t, a Live 
Search-t és az Exalead-et használva lettek kivonva. 

15% 

Scholar (Sc) 

A Google a Scholar adatbázis rendelkezésre bocsátja mindegyik tudományos domain 
esetén a dokumentumok és hivatkozások számát. Ezek a Scholar adatbázisból 
származó eredmények mutatják a tanulmányokat, riportokat és más tudományos 
írásokat. 

15% 

Összesen  100% 

Forrás: www.webometrics.info 

 

Az oldalak teljes számának rendszerbe való belefoglalása a tudományos információ új 

globális piacának a felismerésén alapszik, tehát azon, hogy a web megfelelő „helyszín” az 

intézmények nemzetközisítésére. Egy erős és részletes weboldal, ami pontos leírást ad az 

egyetem szerkezetéről és tevékenységéről, új tanulókat és tudósokat tud vonzani világszerte.  

A külső linkek száma a „domain”-en egy mutatószám, ami a publikált anyagok láthatóságát és 

befolyását mutatja és egyébként még számos motiváció van a linkek használatára, jelentős 

részük hasonló módon működik, mint a bibliográfiai utalások.  

Az archiválásra és más tárolási módokra való kezdeményezések sikeressége nagyjából 

megmutatható a rich file-okból és a Scholar adatokból. A „pdf” és „doc” formátumok nagy 

száma azt jelenti, hogy nem csak az adminisztratív jelentések és bürokráciai formák vannak a 

rendszerben. A Postscript és a Powerpoint file-ok egyértelműen a tudományos 

tevékenységhez kapcsolhatók. (www.webometrics.info)  
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Reitor – Global Universities Ranking 

A rangsort a moszkvai Reitor ügynökség készíti, azonban a lista elindításának gondolata 

közös a Lomonosov Moszkvai Állami Egyetemmel. Az első Reitor Rangsor 2008 során 

készült és 2009 februárban jelent meg, nem titkoltan azzal a céllal, hogy időközönként 

megjelenő rangsor legyen.  

A rangsor célja, hogy információt nyújtson az orosz egyetemi világnak az orosz egyetemek 

nemzetközi szinten való megítéléséről, illetve az orosz felsőoktatás globális 

elhelyezkedéséről. Azonban más szempontok is szerepet játszottak a megjelenésében (pl. 

szerették volna mérni az orosz felsőoktatás versenyképességét). A Reitor Rangsort azért 

tartottam fontosnak bemutatni, mivel a Reitor indikátorai sok esetben különböznek, illetve a 

lista szélesebb spektrumot vizsgál, mint a már bemutatott rangsorok, tovább ötvözi a The 

Times, ARWU, Webometrics és HEEACT rangsorok indikátorait. (11. táblázat) A kvantitatív 

indikátorokon felül reputációs vizsgálat eredményeit is felhasználták. (Rauhvargers 2011) 

 

11. táblázat: A Reitor rangsorának indikátorai 

Kategóriák Mutatók Súly 

I. Oktatási 
aktivitás 

1. A bachelor, a master és a doktori programok száma. 
20% 

2. Hallgató/oktató arány. 

II. Kutatási 
aktivitás 

3. A tanúsítványok és szabadalmak száma 2001 óta. 

20% 4. Az egyetem számítógépes központjának teljesítménye. 

5. Az egyetem H-indexe. 

III. Pénzügyi 
fenntarthatóság 6. Az egyetem teljes kötlségvetése/ nappali tagozatos diák. 15% 

IV. A kar 
szakmai 
alkalmassága 

7. Világszintű díjat (Nobel-díj, Lomonosov-medal, az Orosz "Globális Energia" díj) 
nyert oktatók száma. 

20% 8. Az oktatók publikációinak száma. 

9. Az oktatók publikációra való hivatkozások, utalások száma. 

V. Nemzetközi 
aktivitás 

10. Nemzetközi akadémiai közösségek, amelyekben az egyetem az elmúlt 
akadémiai évben tag volt. 10% 
11. Külföldi diákok aránya az elmúlt évben. 

VI. Internetes 
közönség 

12. Internetes anyagok mennyisége. 

15% 13. Az egyetemi lekérdezések népszerűsége. 

14. Az egyetem fő weboldalának rangsora a weboldalak között. 

Összesen  100% 

Forrás: Rauhvargers 2011  
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1.3.4.2. Magyar felsőoktatási rangsorok 

 

A rangsorkészítés az utóbbi évtizedben Magyarországon is elindult, és 2001-től az Universitas 

Press Felsőoktatás-kutató Műhely jóvoltából (ma már ezt a listát HVG-Felvi rangsorként 

ismerjük) van publikált magyar felsőoktatási rangsor. Ezt a kezdeményezést 2005-ben a Heti 

Válasz és a Népszabadság is követte és jelentette meg az elkészített ranglistáit, melyekkel 

azóta is évről-évre találkozhatunk. 

A rangsorok üzleti jelleggel készülnek, célközönségük elsősorban a felsőoktatási intézménybe 

jelentkező fiatalok és családjuk, illetve természetesen a felsőoktatási intézmények. Közlésük 

időpontja a februári jelentkezési határidőhöz van igazítva, így általában az év végén jelennek 

meg. 

A magyar felsőoktatási rangsorok néhány közös eleme még napjainkban is változatlan, melyet 

Török (2008) a következőképpen foglalt össze: 

1. Nincs nemzetközi hátterük, illetve nem használnak nemzetközi összehasonlítást. 

Természetesen nem várható a magyar rangsorkészítőktől, hogy globális listákat 

dolgozzanak ki, de regionális konkurenseket sem vontak be az összehasonlításba.  

2. A nemzetközi ranglistákban gyakori, hogy együtt alkalmazzák a versenyképesség 

kínálati és keresleti szemléletmódját, ebben az esetben a felsőoktatás bemeneti 

(erőforrás-felhasználási) és kimeneti (teljesítmény) mutatóit. A magyar listák 

aránytalanul túlértékelik a bemeneti mutatókat, és alig tartalmaznak teljesítményalapú 

összehasonlítást. 

3. A külföldi rangsorok többnyire számottevő súlyt szánnak az oktatási intézmények 

K+F (publikációs és szabadalmi) teljesítményének. Ezzel szemben a magyar 

rangsorok elhanyagolják ezt a kimeneti mutatót. (Török 2008) 

 

A HVG-Felvi rangsora 

A HVG Diploma különszámaként több éve megjelenő rangsort és módszertanát az Educatio 

Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., az OFIK (Országos Felsőoktatási Információs 

Központ) és az Universitas-Press Felsőoktatás-kutató Műhely állította össze még az évtized 

elején, mely ezt követően több módosításon keresztül nyerte el mostani formáját. A sokrétű és 

bőséges rangsorolási szempontot tartalmazó listából az összeállítók szerint mindenki saját 

meglátása alapján állíthatja sorba az egyes intézményeket és azok képzéseit. Ezt a 
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sokrétűséget támasztja alá az alább felsorolt adatbázisok nagy száma és a bennük felhalmozott 

rengeteg adat is, melyet a következő adatbázisok tartalmazzák: Intézményi saját 

információszolgáltatásra épülő adatok, NEFMI adatok, OFIK adatok, OTDT adatok, 

kutatások adatai (hallgatói és gazdaságszociológiai munkaadói kutatások MKIK-GVI). 

Az országos és intézményi adatokból 2010-ben 17 mutatót állítottak össze, mely két nagy 

csoportba, hallgatók és oktatók kiválósága szerint állítja sorba az intézményeket és azok 

karait. (12. táblázat) 

A következő típusok jelennek meg évente: 

• Szakos kari rangsorok. Az alapszakot vagy egységes osztatlan képzést indító karok 

rangsorai a hallgatói kérdőíves felmérés és az OFIK adott szakos adatai alapján. 

• Képzésterületi kari rangsorok. Minden képzési terület karainak úgynevezett adatalapú, 

vagyis az oktatási tárca és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

adatbázisán, adatgyűjtésen alapuló oktatói és hallgatói mutatókra épülő rangsorai, s 

ezek összesítése (képzésterületi abszolút rangsor). 

• Abszolút rangsorok. Minden képzésterület összes képzőintézményének (karának) 

úgynevezett adatalapú, vagyis az oktatási tárca es az Educatio Társadalmi Szolgáltató 

Nonprofit Kft. adatbázisán alapuló oktatói és hallgatói mutatókra épülő közös, képzési 

területtől független rangsorai, illetve ezek összesítése. Hallgatói, munkaadói 

vélemények ezekben nem szerepelnek. (Bangi-Magyar és tsai 2010) 

Török (2008) szerint a HVG-Felvi nem rangsort készít, hanem arra vállalkozik, hogy az 

egyetemekre, főiskolákra jelentkezők számára szempontokkal és adatokkal megadja a 

szubjektív rangsorolás lehetőségét, azaz egyfajta technikát ad, amely rugalmasan használható. 

A HVG-Felvi rangsorolási mutatóit mindenki a saját preferenciái szerint súlyozhatja aszerint, 

hogy mely szempontokat tart különösen fontosnak a karok vagy szakok közötti választásnál. 

A HVG-Felvi mutatószámrendszere szinte csak bemeneti mutatókat tartalmaz. Ezek a 

mutatók az oktatás feltételeit, az oktatók és a hallgatók többféle minőségi jellemzőit írják le, 

de nem térnek ki az oktatási teljesítmény érzékeltetésére. Egyetlen szerény kivételnek a „PhD-

fokozatot szerzők száma” tekinthető, de ez sem igazi teljesítménymutató. A kimeneti mutatók 

hiánya mellett hiányzik az intézmények K+F teljesítményére utaló indikátor, valamint a 

nemzetközi összehasonlítást is mellőzi a lista. 
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12. táblázat: A HVG-Felvi rangsor mutatói 

Mutatók Leírás Adatforrás 

H
al

lg
at

ók
 k

iv
ál

ós
ág

a 

Legjobb középiskolából jött 
hallgatók száma 

Az ország sikeres felvételiben legjobb 20 db középiskolájában 
érettségizett első-helyes felvettek száma (2009) OFIK 

OKTV-helyezett hallgatók 
száma 

Az országos középiskolai tanulmányi versenyen kiemelkedő – 
felvételi többletpontot érő – helyezést elért első-helyes 
felvettek száma (2009) 

OFIK 

Első helyes jelentkezők 
száma 

Az intézményt a felvételi lapon elsőhelyen megjelölő 
jelentkezők száma (2009) OFIK 

Az elsőhelyes 
jelentkezőkből bejutott 
hallgatók aránya 

Az első-helyes jelentkezőkből felvett hallgatók száma (2009) OFIK 

Felvettek pontátlaga Az első-helyes AONK felvettek által elért pontszámok 
számtani átlaga (2009) OFIK 

Nyelvvizsgával rendelkező 
hallgatók aránya 

Az államilag elismert nyelvvizsgával rendelkező elsőhelyes 
felvettek aránya az összes első-helyes jelentkezőhöz képest 
(2009) 

OFIK 

PhD hallgatók száma Minden munkarenden a doktori, azaz PhD-, DLA-képzésben 
részt vevő hallgatók száma (2008/2009) OKM 

PhD fokozatot szerzettek 
száma 

Minden munkarenden a doktori, azaz PhD-, DLA-fokozatot 
szerzett összes hallgató száma (2008) OKM 

OTDK-helyezésre jutó 
nappalis hallgatók száma 

Az adott karon OTDK-n elért 1–3. helyezésekre jutó nappali 
alapszakos és egységes osztatlan képzésre járó hallgatók 
száma (2009) 

OTDK 

O
kt

at
ók

 k
iv

ál
ós

ág
a 

Hallgatók száma 
(tájékoztató, viszonyítási 
adat; a rangsorban nem 
játszik szerepet) 

Az alapszakos és egységes osztatlan képzésre járó nappali 
munkarenden tanuló hallgatók száma (AON – 2008/2009) NEFMI 

Egy minősített oktatóra jutó 
nappali tagozatos hallgatók 
száma 

A teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített (kandidátus 
vagy PhD-, DLA-fokozattal rendelkező) oktatókra jutó alap és 
egységes osztatlan képzésben részt vevő nappali munkarenden 
tanuló hallgatók száma. 

NEFMI 

PhD/DLA fokozattal 
rendelkező oktatók száma 

A teljes munkaidőben foglalkoztatott PhD-, DLA fokozattal 
rendelkező oktatók száma (2008/2009) NEFMI 

PhD/DLA fokozattal 
rendelkező oktatókra jutó 
hallgatók aránya 

Egy PhD-, DLA- fokozattal rendelkező oktatóra jutó nappali 
munkarenden tanuló hallgatók száma (2008/2009) NEFMI 

Kandidátusi fokozatúak 
száma 

A teljes munkaidőben foglalkoztatott kandidátusok száma az 
oktatók körében (2008/2009) NEFMI 

Kandidátus oktatókra jutó 
nappalis hallgatók aránya 

A teljes munkaidőben foglalkoztatott kandidátusok száma az 
oktatók körében (2008/2009) NEFMI 

MTA-doktorok aránya A teljes munkaidőben foglalkoztatott MTA-doktorok száma 
az oktatók körében (2008/2009) NEFMI 

Forrás: HVG Diploma különszám 2010 alapján saját szerkesztés18

                                                           
18 A 2010-es HVG-Felvi rangsor kiegészült egy hallgatói vizsgálattal, mely nem része a rangsornak, viszont a 
hallgatói vélemények minden képzés mellett megtalálhatóak. A vizsgálat szempontjai a következők: 
intézménybe bejutás nehézsége, tanulmányok nehézsége, oktatás színvonala, végzés utáni elhelyezkedés segítése 
az intézmény részéről, oktatók segítőkészsége, hallgatók tájékoztatása tanulmányi ügyekben, kulturális 
lehetőségek, sportolási lehetőségek, könyvtár színvonala, számítógép-ellátottság, elméleti képzés színvonala, 
képzés alatti munkalehetőségek biztosítása, intézmény kapcsolata a munkaerő-piaci szereplőkkel, a szakterület 
elismert képviselőinek jelenléte az oktatásban, szakterületen való elhelyezkedés. 
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A Heti Válasz rangsora 

A Heti Válaszban 2009-ben ötödik alkalommal közzé tett rangsor a Heti Válasz és a CEMI 

(Central European Management Intelligence) együttműködésében készült.  

A rangsort az összeállítók egy összetett index alapján képezik évről évre. Az egyes szakok 

indexeit 6 (közgazdász, gépészmérnök, informatikus és jogász képzési terület), valamint 5 

(turizmus-vendéglátás-, kommunikáció képzési terület) elemi mutatószám egyszerű számtani 

átlaga adja. A mutatószámok 1-től 5-ig terjedő értéket vehetnek fel. Az ország felsőoktatási 

intézményének minden olyan képzése megjelenik, mely bocsátott ki végzett hallgatókat és a 

mutatók alapján értékelni lehet. (13. táblázat) 

 

13. táblázat: A Heti Válasz mutatói 

Mutatók Leírás 

Túljelentkezés Első helyes nappali tagozatra jelentkezők és az oda felvételt nyert 
hallgatók aránya 

Diák/tanár arány Egy oktatóra jutó hallgatók aránya 

Oktatói  
állomány összetétele 

Tudományos fokozattal rendelkező, teljes munkaidőben 
foglalkoztatott oktatóknak az összes teljes munkaidőben 
foglalkoztatott oktatóhoz viszonyított aránya 

OTDK eredmények A három legutóbbi OTDK-n elért helyezések száma 

Foglalkoztatói vélemények Vállalatok és intézmények véleménye 

Munkaerő-közvetítők 
véleménye Fejvadászok és munkaerő-közvetítők véleménye 

Forrás: Heti válasz – Felsőoktatási Rangsor 2009. 

 

A rangsor előnye, hogy az adatokat a mutatókhoz viszonylag egyszerűen össze lehet gyűjteni, 

valamint a piac, a kereslet véleménye is megmutatkozik a listában. Hátrányként felhozható 

viszont, hogy itt sem találkozunk a K+F teljesítménnyel és a nemzetközi hírnév mutatójával. 

Az indikátorok súlya hiába egyenlő, valójában nem értékelhetők egyenlőként, mivel az 

jelentős torzításhoz vezet, ha lineárisan értelmezik. Lehet például úgy kedvező a tanár/diák 

arány, hogy bár a hallgatói létszám csökken, a tanári gárda létszáma változatlan marad. Az 

OTDK eredményeket is csak fenntartással lehet minőségi mutatónak elfogadni, hiszen a 

helyezés a munka minőségén kívül attól is függ, milyen mennyiségben vesznek rész abban az 
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intézmények, azaz mennyire intenzív az OTDK-szervezés az intézményekben. (Török 2008) 

A munkáltatók estében pedig több esetben is hiányoznak az egyes szakterületek topcégei, 

melyek véleménye befolyásolhatja az intézményekről kialakult véleményt. 

A rangsor által használt adatforrások az Oktatási és Kulturális Minisztérium adatai, a Felvi 

honlap adatbázisa, az OTDT adatok, valamint a munkáltatók és a munkaerő-közvetítők 

körében készített felmérések eredményei. 

 

A Népszabadság rangsora 

A Népszabadság által készített rangsor 2005 óta jelenik meg. A 2009-ben közreadott listában 

4 jellemzőt használtak a 14 képzési terület sorba rendezéséhez. A rangsor az Educatio 

Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. adatait dolgozta fel. A használt jellemzők a 

következők: 

• Az adott képzési területhez kapcsolódóan az adott intézménybe jelentkezők száma; 

• Adott képzési területhez kapcsolódóan az adott intézménybe jelentkezők pontátlaga; 

• Adott képzési területhez kapcsolódóan az adott intézménybe első helyen jelentkezők 

száma; 

• Adott képzési területhez kapcsolódóan az adott intézménybe legalább középfokú „A” 

típusú nyelvvizsgával rendelkező jelentkezők száma. (Népszabadság 2009) 

Mint látható, az aktuális rangsor rendelkezik a legkevesebb indikátorral, a mutatói egytől-

egyig bemenetiek, továbbá a vizsgálat csak a nappali alap- és osztatlan képzésben résztvevők 

adataira terjed ki, így a többi rangsorhoz képest talán ez a legkevésbé objektív.  
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1.3.4.3. A magyar intézmények pozíciói a rangsorok tükrében 

 

A fejezet következő pontjaként a magyar felsőoktatási intézményeknek rangsorokban elfoglalt 

pozíciója és ennek összefüggései, valamint ellentmondásai kerülnek górcső alá. A 

korábbiakban már szó esett az egyes rangsorok indíttatásáról és módszertanáról, most pedig a 

gyakorlati alkalmazását szeretném megvizsgálni. 

A nemzetközi rangsorok az ARWU, The Times, US News and World Report és a HEEACT 

éves szinten állítja sorba a világ legjobb egyetemeit. Az ARWU 500-as, a The Times 200-as, 

a US News and World Report 400-as listát közöl. Sajnos a listák közül csak az ARWU 

rangsorban találkozhatunk magyar intézményekkel. A 2009-es évhez hasonlóan 2010-ben is 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem fért fel a listára. A két 

magyar intézmény – csakúgy mint 2009-ben – a legjobb 301-400 között foglal helyet, míg 

európai összehasonlításban a tavalyi 126-170. helyhez képest idén a 124-168. helyen tartják 

számon őket. A teljes listán 159 USA-beli, 42 nagy-britanniai, 40 német, 31 japán, 30 kínai 

(Hong Konggal és Tajvannal együtt), 15 ausztrál, 12 holland, 11 svéd egyetem szerepel, az 

első százban 54 USA-beli, 11 nagy-britanniai, 6 német, 4-4 kanadai, japán és svéd, 3-3 

francia, ausztráliai és svájci, 2-2 dán és holland, 1-1 orosz, finn, izraeli és norvég egyetem 

található. Az előbbi felsorolásból látható, hogy a legjobb egyetemek ott vannak, ahol a 

legtöbb pénz jut a fejlesztésükre. A magyar egyetemek anyagi lehetőségeit figyelembe véve a 

stabil első négyszázas helyezés kimondottan jó szereplés, főként ha hozzátesszük, hogy 

Csehországot, Lengyelországot, Oroszországot, Indiát, Argentínát, vagy éppen Törökországot 

is csak 1-2 egyetem képviseli a rangsorban. Egyetlen hátránya a rangsornak – mely érvényes a 

magyar intézményekre is – hogy csak az az intézmény tud bekerülni, akinek Nobel-díjas vagy 

Fields-érmes oktatója vagy öregdiákja van, tehát nem a képzés minősége az elsődleges 

szempont. A tajvani lista esetében is egyértelmű az amerikai egyetemek túlsúlya, a legjobb 

más országbeli egyetem a 12. (Tokió), a brit egyetemek pedig ezen a listán kiszorultak az elő 

tízből (Cambrige a 16., Oxford a 19.). A listán két magyar egyetem szerepel: a Semmelwis 

Egyetem a 415., az ELTE a 463. helyen. 

Mint már láthattuk, az egyetemek rangsorát a Webometrics az intézmények weben való 

jelenléte alapján állítja össze, mely inkább a interneten lévő publicitást vizsgálja, mint az 

intézményi munka színvonalát vagy a képzések minőségét. Az egyébként 5000-nél is több 

intézményt tartalmazó listában szintén nagy fölényben vannak az amerikai intézmények, 

viszont itt már 26 magyar felsőoktatási intézmény is megtalálható. 

http://www.sote.hu/�
http://www.sote.hu/�
http://www.elte.hu/�
http://www.webometrics.info/top4000.asp�
http://www.webometrics.info/�
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Magyarországon rendszerint az év végén kerülnek publikálásra az egyetemi rangsorok, 

melyek a tájékoztatás mellett az egyetemi felvételi döntést szeretnék megkönnyíteni. Valóban 

segítenek-e a rangsorok? Mielőtt a kérdésre válaszolnánk, érdemes átfutni röviden a magyar 

rangsorok legfontosabb jellegzetességeit: eltérő módszertan, összesített kari és intézményi 

rangsorok (különböző szakterületek egymással való összehasonlítása). Ez a két szempont már 

magában megkérdőjelezi az adatok megbízhatóságát. 

Az alábbi (14.) táblázat hivatott megmutatni a magyar egyetemek pozícióit az egyes magyar 

listákban (HVG-Felvi, Népszabadság, Heti Válasz). Amennyiben az abszolút eredmény 

alapján szeretnénk osztályozni az egyetemeket, sajnos csalódnunk kell a magyar listákban, 

mivel azok az intézményeket nem, csak a karokat állítják sorrendbe, azokat is csupán képzési 

területenként. Nagyobb különbségekkel és ellentmondásokkal találkozhatunk, amennyiben a 

rangsorok helyezéseit hasonlítjuk össze. Így gyakorta előfordul, hogy ugyanaz a kar két 

képzési területen eltérő adatokkal és végeredménnyel szerepel. A listák adatai között szinte 

nincs kar, amelyik hasonlóan szerepelne a különböző rangsorokban. Találhatunk példát arra 

is, hogy egy kar két rangsor egyikében a legjobb, míg a másikban a legrosszabb pozíciót 

foglalja el. 

A listák vizsgálata során összefoglalásként kijelenthető, hogy a rangsorok mai állapotuk 

szerint csak tájékoztatásra használhatók, tudományos értelemben nem tekinthetők hitelesnek. 

Egyoldalú a tudásteremtésről alkotott képük, a hallgatói OTDK-tevékenységen kívül a K+F 

tevékenységet nem veszik figyelembe, és az oktatói minőség mérése csupán az 

egyetemi/főiskolai címeken alapul. Kifejezetten gyenge, szinte meg sem jelenik az output 

teljesítmény mérése, ami ellentétes a felsőoktatási rangsorolás nemzetközi gyakorlatával, 

továbbá a rangsorkészítési gyakorlat nem tükrözi a nemzetközi irányelveket. Ez a probléma a 

nemzetközi rangsorok esetében is gyakorta előfordul, ám ezek esetében több – bár nem 

kifogástalan – módszer látható a probléma megoldására. A listák készítéséhez elengedhetetlen 

a teljesítménymutatók alkalmazása, főként a kutatások és az erőforrások szempontjából. 

Mérni szükséges továbbá a diplomások, diplomák minőségét, például a magyar egyetemek 

hallgatóinak elhelyezkedési mutatójával, a végzettek vállalatnál nyújtott teljesítményével, 

vagy az öregdiákok keresetének az elemzésével. A felsőoktatási rangsorok készítésének 

Magyarországon is határozottan van értelme és jövője, de szakmailag megalapozott és 

igényes listákat csak megfelelő módszertannal lehet készíteni. (Török 2008)  
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14. táblázat: A magyar egyetemek magyar rangsorban elfoglalt pozíciói19 

Rangsor BCE BME DE ELTE ME NYME PE PTE SZE SZTE SZIE 
Agrárképzés 

HVG Felvi 2  3   5  6  16 1 
Népszabadság 1  3   7 4   6 2 

Bölcsészképzés 
HVG Felvi   3 1 11 10 15 6  2 9 
Népszabadság   7 1 11 9 8 4  5 10 

Gazdasági képzés 
HVG Felvi 1 6 3 8 12 19 13 2 11 10 5 
Népszabadság 1 4 5 3 9 10 13 6 11 24 14 
Heti Válasz 1 3 4  7 6 15 2 8 5 9 

Informatikai képzés 
HVG Felvi 2 3 7 4 5 8 9 6 12 1  
Népszabadság 1 2 7 3 8 12 5 15 9   
Heti Válasz 4 1 5 3 7 11 6 8 12 2  

Jogi és igazgatási képzés 
HVG Felvi 10  8 4 7   4 1 2  
Népszabadság 1  6 1 9 10  7 8 2  
Heti Válasz   4 1 7   3 6 2  

Műszaki képzés 
HVG Felvi  3 4  4 17 8 25 15 2 1 
Népszabadság 3 2 4  9 12 6 16 13 7 10 
Heti Válasz  1 8  2  3 6 5  4 

Művészeti képzés 
HVG Felvi   11  14 3  4 15 12  
Népszabadság   8  5 3  4 9 6  

Orvosi és egészségtudományi képzés 
HVG Felvi   2  11   4 16 3 18 
Népszabadság   1  5   4 6 2 7 

Pedagógusképzés 
HVG Felvi   13 2 15 7  13  1 11 
Népszabadság   10 1 18 3  6  4 13 

Sportképzés 
HVG Felvi    4  6  1  3  
Népszabadság    1  2  4  3  

Társadalomtudományi képzés 
HVG Felvi 4 11 2 1 14 13 10 7 12 3 39 
Népszabadság 1 2 9 3 15 14 11 8 12 4 26 

Természettudományi képzés 
HVG Felvi  2 3 1 7 7 5 7  4 5 
Népszabadság  1 4 2 7 8 6 12  5 3 

Forrás: HVG-Felvi, Népszabadság, Heti Válasz adatai alapján saját szerkesztés  

                                                           
19 A táblázatban a karok legelőnyösebb pozícióját jelöltem. A Heti Válasz kivételével a rangsorban több mutató 
is mérlegre kerül, itt azonban a rangsorolás a felvett hallgatók pontátlaga alapján történik. 
Rövidítések: BCE - Budapesti Corvinus Egyetem; BME- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem; 
DE - Debreceni Egyetem; ELTE - Eötvös Loránd Tudományegyetem; ME - Miskolci Egyetem; NYME - 
Nyugat-magyarországi Egyetem; PE - Pannon Egyetem; PTE - Pécsi Tudományegyetem; SZE - Széchenyi 
István Egyetem; SZTE - Szegedi Tudományegyetem; SZIE - Szent István Egyetem 
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1.3.4.4. A rangsorokkal kapcsolatos főbb megállapítások 

 

A rangsorok mindig vitatottak voltak. A társadalom talán szeretné, ha lenne egy „bajnoki 

tabellája”, ami megmutatja, hogy melyik a legjobb egyetem a világon (illetve melyik nem). 

Nem kétség, hogy az egyetemi rangsorok és eredményeik „felkavarták a port” a felsőoktatás 

körül. Amióta megjelentek a globális rangsorok, az egyetemek nem tudják elkerülni, hogy 

nemzeti és nemzetközi viszonylatban egyaránt összehasonlítsák őket, és ez változást okozott 

az egyetemek funkciójában is. 

A rangsorok és főleg a globális tabellák olyan módszereket alkalmaznak, amik csak a világ 

top kutató egyetemeit veszik figyelembe. Így a módszerek csak 700-1.000 egyetemre adnak 

stabil eredményeket – ez a világ kb. 17.000 egyetemének csak töredéke –, így az intézmények 

többsége kimarad, nem szerepel egyetlen rangsorban sem. A probléma az, hogy a rangsorok 

körüli nagy felhajtást gyakran maguk a rangsorkészítők idézik elő, és ez az egész felsőoktatási 

közösségre kihat, mivel hajlamosak arra, hogy minden felsőoktatási intézményt megítéljenek 

olyan kritériumok alapján, amelyek igazából csak a kutató egyetemekre nézve megfelelőek. 

Ilyen feltételek mellett valószínűleg az egyetemek többsége sosem fog szerepelni egyetlen 

globális rangsorban sem, mely szemléltetésére kiváló Jamil Salmi (2010) kérdése és arra adott 

válasza: Hány egyetem tartozhat a top 500-ba? Ötszáz! 

A rangsorok célja átláthatóbbá tenni az egyetemeket, azonban a létező módszertanok még 

hiányosak. Bonyolult, szinte lehetetlen követni azokat a számításokat, amelyek alapján egy 

száraz adat indikátorértéket kap, majd ezekből kiszámolják a végső pontszámot. Az összetett 

pontszámok tehát mindig tartalmaznak szubjektív elemeket. Minden esetben ezek 

számításánál a rangsorkészítők súlyozzák az egyes indikátorokat. Ez azt jelenti, hogy a 

készítők szubjektív ítélete határozza meg, melyik indikátor a fontosabb, más szavakkal, az 

összetett pontszám azt mutatja, mit jelent a rangsor készítőnek a felsőoktatási minőség 

fogalma. A rangsorokban használt indikátorok abszolút- (publikációk, hallgatók száma, 

oktatók száma, stb.) vagy relatív értékek (publikációk száma/munkavállalók, fejlesztési 

kiadás/hallgató, stb.). Ha egy rangsor túlnyomórészt abszolút értékeket használ, melynek 

pontszámai méret-függőek, akkor a rangsor a nagy egyetemeknek kedvez. Ha a relatív értékek 

dominálnak, akkor azoknak az egyetemeknek lesz magasabb pontszáma, amelyek 

hatékonyabbak és nem szükségszerűen nagyok. Abszolút számokat használ többnyire például 

az ARWU és a Reitor, relatív értékeket pedig a The Times. A globális egyetemi rangsorok 

általában a kutatási teljesítményt mutatják, nem pedig az oktatásét. Ha az egyetem oktatási 
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teljesítményét akarjuk mérni, látható a megfelelő indikátorok hiánya. Azonban még a kutatási 

teljesítmény mérésére használt bibliometriai indikátoroknál is vannak hiányosságok. A 

rangsorkészítők próbálják a módszertant fejleszteni, azonban ezek gyakran csak a számítási 

módokra vonatkoznak, az igazi problémát viszont nem oldják meg, azaz nem megfelelő 

becsléseket használnak, illetve az információ egy része a módszertan miatt elveszik. 

Az vitathatatlan tény, hogy a rangsorok által nyújtott információk és a megnövekedett 

átláthatóság nagyobb eredmény, mint amilyen negatív következményei vannak. Vannak új 

próbálkozások a rangsorolásokban, osztályozásokban, amelyeknél már minden felsőoktatási 

intézményt el kívánnak érni. Céljuk, hogy javítsanak a jelenlegi helyzeten, azt azonban még 

túl korai lenne megmondani, miként fognak beválni, mivel még a pilot szakaszban vannak 

(adatgyűjtés, új becslések fejlesztése). Az elmúlt évek trendje alapján úgy tűnik, hogy a 

globális egyetemi rangsorok száma tovább fog növekedni, azonban ez inkább a specializáció 

irányába fogja elmozdítani a készítőket. (Rauhvargers 2011) 

Az előbb említett növekedés annak tudható be, hogy szeretné minden rangsor-kutató a „saját 

intézményét” is bent látni az élmezőnyben, vagy legalább a rangsorban. Fontos kiemelni 

azonban egy ennél is fontosabb szempontot, miszerint megfelelő módszertannal és mutatókkal 

és egyre objektívebb rangsorokat szükséges alkotni. Ez az igény azért is fontos, mert jelenleg 

a rangsorok szinte csak a kutatás mérésére hivatottak és a valós intézményi feladattal, azaz a 

diplomások képzésével, a diploma értékével, továbbá az elégedettség mérésével, a 

diplomások munkaerő-piaci integrációjával kevésbé foglalkoznak. Így az utóbbi években több 

projekt is elindult a rangsorkutatásban, melyek célja az objektív, valós képet alkotó rangsor 

felállítása, melyekben a különböző mutatók (input-output, kutatás-oktatás-szolgálatás) 

egyensúlyban vannak. 
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„Fontos, hogy mindent mérjünk, ami mérhető, 

és megpróbáljuk mérhetővé tenni, ami még nem az.” 

Galileo Galilei 

 

II. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS MINT ESZKÖZ 

 

Ahogy a korábbi fejezetben láthattuk, a felsőoktatásban számos rangsor létezik a 

legkülönbözőbb mutatók alapján. Egy biztos, objektíven jelenleg egy rangsor sem képes 

megmutatni az intézmények reális helyzetét, versenyképességét. Így igaznak érzem Török 

(2008) azon gondolatát, mely szerint „a felsőoktatási rangsorkészítés arra a közgazdasági 

jellegű, ám kicsit leegyszerűsítő alapfeltevésre épül, hogy az egyetemek versenyeznek 

egymással a minőségi hallgatókért és oktatókért, illetve a forrásokért és a piaci részesedésért.” 

A tanulmány szerint a rangsorok készítőinek kettős célja van: a sajtón keresztül megnyerni az 

olvasókat és népszerűsíteni saját kutatóhelyüket, azaz az egyik szektor a felsőoktatás, ahol az 

egyetemek és a főiskolák a kínálati oldal szereplői, a keresleti oldalon pedig a jövendő és a 

jelenlegi hallgatók állnak. A második nézőpont szerint az intézmények a hallgatóikkal együtt 

már a keresleti oldalt képezik, a kínálatot pedig a kutatóhelyek és sajtó alkotják. A verseny 

egységes méréséhez a piaci szereplők számára egységes versenyfeltételek szükségeltetnek. Az 

egyetemek fő terméke a diplomás munkaerő, azonban a nemzeti munkaerőpiacok széles körű 

összekapcsolódása egyre inkább arra készteti őket, hogy a piaci versenyhez hasonló feltételek 

között szerezzék meg erőforrásaikat és alapanyagukat, a képzést igénylő hallgatót. Az 

egyetemi rangsoroknak fontos szerepük van és lehet abban, hogy igazolják vagy cáfolják a 

felsőoktatási szolgáltatások kínálati és keresleti oldalán hozott kormányzati, vállalati, illetve 

családi döntéseket. A kínálati oldalon fontos döntés például, hogy melyik intézmények 

jussanak nagyobb támogatáshoz, illetve hogy a kiemelkedő oktatók mely intézményeket 

válasszák további pályafutásuk helyszínéül. A keresleti oldali döntésnél pedig elengedhetetlen 

szempont, hogy mely hallgatók iratkoznak be adott intézménybe, és a cégek, vállalatok 

szívesebben mely intézmények végzőseit alkalmazzák. (Török 2008) 

Fábri György (2008) a saját cikkében is elismeri, hogy a legrégebbi magyar rangsor csak a 

bemeneti mutatókat tartja használhatónak, a kimeneti jellemzők ellenében. Ezt azzal 

indokolja, hogy a kevésbé reprezentatív eredmények, az elhelyezkedés és az életpálya 

visszajelzések nem tekinthetők rangsorképző tényezőnek.  

http://szepidezet.hu/Idezetek/5179�
http://szepidezet.hu/Idezetek/5179�
http://szepidezet.hu/Idezetek/5179�
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Az előbbi bekezdésekből tisztán kitűnnek a rangsorok illetve rangsorkészítés hiányosságai, 

amit egyszerűen csak úgy foglalnék össze: a rangsorok nem tartalmazzák az elhelyezkedés 

eredményeit, azaz az elengedhetetlen kimeneti mutatókat. Ezek nélkül pedig egyetlen rangsor 

sem kezelhető teljesnek. Az eredményes képzés legfontosabb mércéje lehet az elhelyezkedés 

és a munkaerőpiacon történő sikeres helytállás. A hallgatók fő célja az életpálya tervezésben 

nem pusztán a diploma megszerzése kell, hogy legyen. A diploma értékét az adja, ha az a 

végzett hallgató szakterületén egzisztenciális siker elérését teszi lehetővé.  

Mi lehet a megoldás erre a dilemmára? Hogyan állíthatók elő ilyen (akár mindenki számára 

elfogadható) mutatók, rangsorok? Lehet-e a válasz: a diplomás pályakövetés eredményei 

megfelelőek erre a célra. Ezekre a kérdésre keresi a választ a következő fejezet, melyben a 

nemzetközi kitekintés után bemutatom a hazai pályakövetés helyzetét és eredményeit, végül 

megvizsgálom a jelenlegi pályakövető rendszer létjogosultságát. 

A diplomás pályakövető rendszer egy információkat nyújtó rendszer, mely az államilag 

elismert felsőoktatási intézményekben sikeres záróvizsgát tett és diplomát szerzettek 

munkaerő-piaci elhelyezkedéséről, szakmai pályafutásáról, karrierjéről, továbbá az 

intézménnyel kapcsolatos utólagos véleményéről, a képzés minőségéről szolgáltat adatokat. 

A diplomás pályakövető vizsgálatok másik fontos célja, hogy az intézményekben végzett 

fiatalok pályaképének feltérképezésével erősítsék a felsőoktatás és a munkaerőpiac közti 

kapcsolatokat, az oktatásba minél inkább beépítsék a munkaerőpiac elvárásait, igényeit, így 

javítva a frissdiplomások elhelyezkedési esélyeit, valamint hogy információkat 

szolgáltassanak a jelentkezés és elhelyezkedés előtt álló fiataloknak a munkaerőpiac 

működéséről, dinamikájáról. Az elmúlt négy évtized a célok finomodását, a felsőoktatás és a 

munkaerőpiac kapcsolatainak elmélyülését és erősödését hozta, az információk biztosítása 

azonban a pályakövetéses felmérések, kutatások, azaz a felsőoktatási intézmények legfőbb 

célja, feladata és nem utolsó sorban felelőssége maradt. (Horváth és tsai 2010) 

A felsőoktatási intézmények végzettjeinek pálya- és utánkövetése az USA-ban és Európa 

egyes országaiban már több évtizedes múltra tekint vissza. Ez számos pozitívumot foglal 

magában: erősíti az intézmények és a munkaerőpiac, valamint az intézmények és az 

öregdiákok közötti kapcsolatot, felhívja a figyelmet a képzésre, a lehetséges változtatásokra. 

Magyarországon 2005-ben a Felsőoktatási Törvényben20

                                                           
20 2005. évi CXXXIX. törvény 

 rögzítették a kötelező pályakövetés 

bevezetését. 
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A legtöbb magyar felsőoktatási intézmény rendkívül fontosnak tartja a pályakövetést és az 

ebből kapott eredmények hasznosítását. A diplomás pályakövetési rendszer bevezetése a 

felsőoktatásban önkéntes alapon működik. A végzettek elérése és a visszaküldési hajlandóság 

nehezíti a reprezentativitást. A sikeres intézményi DPR élő kapcsolatok ápolását igényli a 

hallgatókkal tanulmányaik során és a végzést követően is. Ehhez jelentős segítséget nyújt az 

öregdiák hálózat kiépítése. A visszajelzések gyűjtése nem szabad, hogy pusztán a törvényi 

előírás formális teljesítése legyen. Az eredményeket, az azokból levont következtetéseket fel 

kell használni a képzés, a tartalom, a programok, a szolgáltatások színvonalának, 

hatékonyságának növelésére. A pályakövetés – amennyiben a felsőoktatási intézmények 

komolyan veszik – hozzájárulhat az egyetem minőségbiztosítási rendszerének fejlesztéséhez, 

színvonalasabb képzéséhez. 

A diplomás pályakövetési vizsgálatok alapvetően a következő főbb típusokba sorolhatók: 

• Az elsőéves hallgatók körében lefolytatott kérdőíves vizsgálat, melynek célja 

elsősorban az intézményválasztási motivációk, várakozások feltárása. 

• A végzős hallgatók körében lefolytatott kérdőíves vizsgálat, melynek célja a végzős 

hallgatók munkavállalással kapcsolatos előzetes elvárásainak feltárása és összefoglaló 

értékelés a tanulmányok időszakáról. 

• A végzett hallgatók utánkövetési vizsgálata, mely a munkaerő-piaci integráció 

folyamatát és az egyetemi képzés gyakorlati eredményeit kíséri figyelemmel. 

• Munkaerő-piaci vizsgálat, mely a munkaadók frissdiplomásokkal szembeni elvárásait 

mérik fel, elsősorban a kompetenciák szempontjából. 
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2.1. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS NEMZETKÖZI VISZONYLATBAN 

 

Pályakövetési vizsgálatok az észak-amerikai és a nyugat-európai az országokban már a 

hetvenes években megjelentek. A gyakorlatokkal kapcsolatban megjelent és fellelhető 

publikációk, tanulmányok, illetve tanulmányutak alapján megfelelő módon felmérhető a 

rendszer működése, és lehetőség nyílik az eredményesség nyomon követésére is. 

A vizsgálatok között szemezgetve kijelenthető, hogy a legtöbb ország tekintetében nem 

található egységes, egész országot lefedő felmérés, inkább a felsőoktatási intézmények egyedi 

kutatásaival lehet találkozni, ami azzal indokolható, hogy az adott ország követelményeit és 

elvárásait tükrözik. 

 

Diplomás pályakövetés Észak-Amerikában 

Az Egyesült Államokban hagyományosan mindent mérnek és nagy hangsúlyt helyeznek a 

szolgáltatások, az oktatási szféra sikerességére, illetve versenyképességére is. Az Egyesült 

Államokban nagyon fontos az identitás, szinte minden e köré épül, így nagy szerep hárul az 

öregdiák (alumni) szervezetekre. A felsőoktatási rendszer decentralizáltsága miatt a hangsúly 

az intézményi pályakövetési felméréseken van, ennek következtében viszonylag kevés az 

országos vizsgálat. Az Egyesült Államokban a Nemzeti Felsőoktatási Statisztikai Hivatal 

(NCES - az elsődleges állami szervezet, amely gyűjti és elemzi az oktatásra vonatkozó 

adatokat) jelentős központi kutatásai mellett a legtöbb intézmény maga is végez saját 

kutatásokat a munkaerő-piaci elhelyezkedéssel kapcsolatban. Ezek az intézményi kutatások 

rendszerint teljes egészében nem publikusak és az egyetemek marketingcéljait segítik. (Kiss 

2008) A Hivatal évente három komoly éves jelentést közöl: Digest of Education Statistics (Az 

oktatás statisztikai gyűjteménye), The Condition of Education (Az oktatás helyzete), 

Projections of Education Statistics (Előrejelzések oktatási statisztikák alapján). Ezen kívül 

számos további kiadványt és elemzést jelentet meg a legkülönbözőbb oktatási témákban, 

melyeket szinte minden érdekelt használ (Kongresszus, szövetségi ügynökségek, oktatási 

intézmények, cégek, vállalatok, média). A NCES-en belül található a Nemzeti Oktatási 

Minisztérium, valamint a Pedagógiai Tudományos Intézet. (nces.ed.gov) A pályakövetéses 

vizsgálatok tekintetében a Baccalaureate and Beyond Longitudinal Study (B&B) felmérést 

érdemes megemlíteni. A vizsgálat keretében megkérdezik az utolsó éves hallgatókat a 

jövőbeli a munkavállalást és esetleges további tanulást illető terveikről és elvárásaikról. Ezt 
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követően a későbbi utánkövetési vizsgálat kérdései az álláskeresési időszakra, a diploma 

megszerzése utáni tanulmányi és munkavállalási tapasztalatokra vonatkoznak. Először egy 

évvel a végzés után kérdezik meg a hallgatókat, majd egy longitudinális kutatás keretében 

vizsgálják a posztgraduális tanulmányok tapasztalatait és a munkaerőpiacra való kilépést. 

(nces.ed.gov) A kérdőívek és azok értékelései általában bárki számára elérhetők az intézményi 

honlapokon. A vizsgálatok célja az intézményi minőségfejlesztés és a hallgatók 

életpályájának támogatása érdekében információt szerezni a végzetteknek a diploma 

megszerzését követő elhelyezkedéséről, továbbá arról, hogy az intézmények a felkészítés 

tekintetében mennyiben járultak hozzá a munkaerőpiacon való megfeleléshez. Visszaküldésre 

általában postai úton, illetve elektronikusan nyílik lehetőség. 

Kanadában szintén decentralizált a felsőoktatás, nincs egységes oktatási rendszer, azaz az 

oktatási kérdések tartományi kompetenciába tartoznak. Ennek szinte teljesen ellentmond, 

hogy régóta létezik nemzeti szintű diplomás pályakövetés (National Graduate Survey – 

Nemzeti Diplomás Pályakövető Felmérés), melyet a Statistics Canada (Kanadai Statisztikai 

Hivatal) és a Kanadai Humánerőforrás-fejlesztési Hivatal bonyolít le, melynek fő célja és 

feladata, hogy adatot szolgáltassanak a frissdiplomások munkaerő-piaci sikerességéről, 

beilleszkedéséről. A kérdőív kitér a diploma hasznosíthatóságára, a munka és a végzettség 

közötti kapcsolatra, azaz a szakterületen történő elhelyezkedésre, illetve a munkában elért 

eredményekre. A kérdőív a végzést követő második és ötödik évben kerül felvételre. 

(www.statcan.gc.ca) A központi vizsgálat mellett itt is találkozhatunk intézményi 

pályakövetési felmérésekkel, bár nem annyira rendszeresek és hozzáférhetők, mint az 

amerikai intézményeknél. 

 

Diplomás pályakövetés Európában 

Az Egyesült Királyságban az 1961-től használják az országos információgyűjtő rendszert, 

amelyben rögzítik a frissdiplomások első munkahelyeit. A rögzített adatok elemzése a 2000-

es évek közepéig a karrier irodák feladata volt, jelenleg azonban a Higher Education Statistics 

Agency (Felsőoktatási Statisztikai Hivatal) bonyolítja a „Felsőoktatásból kikerülő diplomások 

céljainak felmérését”. A szervezet 1993-ban jött létre a kormányzat, az intézmények és a 

felsőoktatási tanácsok együttes kezdeményezésére, melyet az 1992-es Higher and Further 

Education Acts (egységes felsőoktatási és továbbképzési rendszer kialakítása) és a White 

Paper ”Higher Education: a new framework” (Fehér Könyv, a felsőoktatási statisztikák 

rendszerezését sürgette) indukált. A HESA az eredményeket országos szinten kommunikálja, 

http://www.hesa.ac.uk/�
http://www.hesa.ac.uk/�
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amely lehetőséget teremt a jelentkezni vágyó fiataloknak a pontos intézményi információk 

beszerzésére és a megfelelő továbbtanulási döntés meghozatalára. A Hivatal célja tovább 

fejlődni oly módon, hogy az Egyesült Királyságban és a tengerentúlon egyaránt elismertnek 

és hitelesnek bizonyuljon és mindezt költséghatékony gazdálkodással érje el. A HESA két 

felmérésen keresztül vizsgálja a diplomások pályafutását. Az egyik a Destinations of Leavers 

from Higher Education (DLHE) vizsgálat, mely a tanulmányok befejezését követően hat 

hónappal méri fel a frissdiplomások elhelyezkedését, a másik pedig egy panelvizsgálat 

(DLHE Longitudinal Survey), mely három és fél évvel a végzést követően vizsgálja a 

végzettek karrierjét és munkaerő-piaci körülményeit. (www.hesa.ac.uk) Említést érdemel még 

a Higher Education Careers Services Unit (HECSU - Felsőoktatási Karrierszolgáltatók 

Szervezete), mely az Egyesült Királyságban és Írországban támogatja, segíti a felsőoktatási 

intézmények karrier szervezeteit. A támogatás kiterjed anyagi és információs területekre is. 

Tevékenységével karrier- és életpálya-tanácsadással, munkaerőpiaccal, nemzetközi 

gyakorlatokkal, illetve pályakövetéssel kapcsolatos kutatási, fejlesztési projekteket 

finanszíroz, valamint ezzel kapcsolatban juttat el információkat az intézményekhez. 

(www.hecsu.ac.uk) 

A németországi példa sajátossága, hogy az egyetemek közötti együttműködést egy alulról 

jövő kezdeményezés, az Universität Kassel (Kasseli Egyetem) példája adja, mivel a német 

diplomás pályakövetést erős decentralizáltság jellemezte az elmúlt évtizedekben. A Kasseli 

Egyetem 1983-tól végez pályakövetési vizsgálatokat a Bundesministerium für Bildung und 

Wissenschaft (Oktatási Minisztérium) és a Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kuns 

(Hessen Tartományi Művészeti és Tudományos Minisztérium) támogatásával, amely az évek 

alatt folyamatosan fejlődött, formálódott, vált alapossá. A vizsgálat minőségi voltát támasztja 

alá, hogy több intézmény is ez alapján állította össze a saját kutatását. Az egyetem 

kezdeményezésére alakult meg a pályakövetési kutatásokat támogató szervezet is, amelyhez 

ez idáig több mint száz intézmény csatlakozott. A Kasseli Egyetem Foglalkozás- és 

Felsőoktatás-kutatási Tudományos Központja (Wissenschaftliches Zentrum fur Berufs- und 

Hochschulforschung) 1978-ban alakult. 1999-ben több mint százhatvan intézményi 

pályakövetéses vizsgálat módszertani-tartalmi összehasonlító vizsgálatát végezte el. 2006 óta 

már Kasseli Egyetem Nemzetközi Felsőoktatás-kutató Központja (Internationale Zentrum für 

Hochschulforschung Kassel; NCHER - International Centre for Higher Education Research 

Kassel) néven ismert szervezet célja a névváltoztatással az volt, hogy jobban kifejezze 

részvételét a nemzetközi kutatásokban. A kutatások fő témáit az oktatás és a munkaerőpiac 

http://www.hesa.ac.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=137�
http://www.hecsu.ac.uk/�
http://www.uni-kassel.de/�
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közti kapcsolat elemzése adja, és az utóbbi évek egyik legnagyobb programjaként ötven 

német felsőoktatási intézmény együttműködésével végezték el 80 ezer öregdiák megkeresésén 

alapuló pályakövetési vizsgálatukat, mely a Studienbedingungen und Berufserfolg 

(Tanulmányi előrehaladás és sikeres pályafutás) nevet viseli. 2006-ban alakult meg 

Németországban a Rektori Konferencia támogatásával a Netzwerk Absolventenstudien 

(NABS – Diplomás Pályakövető Hálózat), mely közel száz intézményt tömörít. A szervezet 

célja a pályakövető vizsgálatok támogatása, továbbá a kutatóintézetek és az intézmények 

közötti információk elősegítése, így tevékenységei közé tartozik konferenciák, workshopok 

szervezése, valamint kutatási anyagok, módszerek biztosítása. (www.incher.uni-kassel.de) A 

Gütersloh-ban működő Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) – mint már egy előző 

fejezetben is említésre került – elsősorban felsőoktatási rangsorok készítésével foglalkozik, 

azonban a kutatásai között található diplomások körében végzett felmérés is, mely a 

felsőoktatás és a munkaerőpiac összefüggéseit vizsgálja. Talán a legjobb példa, miként lehet a 

rangsorok és a pályakövetés során kapott adatokat, mutatókat (képzés, oktatás értékelése, 

kompetenciák értékelése, munkába állás, pályafutás visszajelzései) integrálni. (www.che.de) 

Svédországban a pályakövetés nem pusztán a felsőoktatás területén, diplomás pályakövetés 

formájában jelenik meg, hanem szinte valamennyi szintet utánköveti. A svéd példa nem 

csupán a statisztikai adatgyűjtést célozza, hanem információkkal, kutatásokkal és 

felmérésekkel igyekszik segíteni a szakemberek munkáját. A diplomás pályakövetés 

módszere alaposan kidolgozott, az adatokat több adatbázisból, forrásból nyerik (Register of 

Higher Education – Felsőoktatási Nyilvántartás, Total Population Register – személyre 

vonatkozó adatok, Population Censuses – családi háttéradatok, Education Register – 16 és 74 

év közöttiek végzettségi adatai). A központi követéses vizsgálat – a felsőfokon diplomát 

szerzettek mellett – a középfokú tanulmányokat befejező fiatalok pályafutását is követi. A 

felmérés a végzés abszolválása után két évvel készül, melynek neve The entrance to the 

labour market (Belépés a munkaerőpiacra). Központi értékelő központ található például a 

Lundi Egyetemen, mely az intézménytől független szervezetként működik és az intézmények 

összehasonlítását végzi. A Statistika Centrabyran (SCB - Svéd Statisztikai Hivatal) a 

statisztikai adatgyűjtést végzi, amely meghatározott szempontok szerint gyűjti a svéd 

oktatással és munkaerőpiaccal kapcsolatos adatokat már több évtizede. (www.scb.se) A 

NAHE (National Agency of Higher Education - Svéd nemzeti Felsőoktatási Hivatal) az 

intézmények minőségbiztosítója, garantálja a jogszabályok betartását és hozzá tartozik az 

információszolgáltatás is. A két szervezet támogató jelleggel maga is végez vizsgálatot, ezek 



113 
 

elsősorban az elhelyezkedés körülményeit vizsgálják a már bemutatott adatbázisok 

segítségével. Az intézmények is foglalkoznak, illetve folytatnak diplomás pályakövetési 

felmérést. Ezek a vizsgálatok három évvel a végzést követően készülnek és a diploma 

értékére, a diplomások munkaerő-piaci beilleszkedésére koncentrálnak. (www.hsv.se) 

Ausztriában a diplomások munkaerő-piaci elhelyezkedéseknek vizsgálatát többnyire maguk a 

képző intézmények végzik. Országos szintű, központi módszertan, központi szervezésű 

pályakövetéses vizsgálatok nincsenek, így nem tekinthető példaértékűnek az itteni rendszer. A 

kapott adatok felhasználása az intézményekre van bízva, és központi szabályozás sem kötelezi 

őket az eredmények bármilyen szempontból történő figyelembe vételére. Az intézményi 

vizsgálatok a különféle módszerek miatt nem alkalmasak arra, hogy összehasonlítás alapját 

képezzék, elszórtan lehet csupán találkozni a teljes diplomás körre kiterjedő vizsgálattal. 

Inkább egyetemi, oktatáspolitikai eseményhez vagy munkaerő-piaci jelenséghez köthető 

kutatások léteznek. A felmérések publikálási módszerekben is intézményenként eltérnek, így 

a szakmai anyagok megtalálhatók online, nyomtatott kötet vagy folyóirat és kutatási jelentés 

formájában is. (Kiss 2008) 

Szlovákiában a felsőoktatási intézmények saját hatáskörükben végezhetnek végzettjeik 

munkaerő-piaci sikerességét vizsgáló felméréseket is, de rendszeresen évente végzett, 

kifejezetten pályakövetéses vizsgálatok nincsenek északi szomszédainknál. (Kiss 2008) 

Romániában az országos pályakövetési felmérés Európai Uniós forrásból, a humáerőforrás-

fejlesztés operatív programban valósult meg. A célok az oktatáspolitika munkaerő-piaci 

szempontokhoz való alkalmazkodásával és a felsőoktatási minőségbiztosításának 

fejlesztésével írhatók körül. A programot az Oktatási és Kulturális Minisztérium befolyása 

alatt álló Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic (Országos 

Műszaki és Szakmai Oktatási és Képzési Fejlesztési Központ) végezte, mely a munkaerő-

piaci igények és az oktatás összefogásának kérdéseit vizsgálta. Az intézményi pályakövetés az 

Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS - Roman 

Felsőoktatás Minőséget Biztosító Ügynökség) által előírt minőségbiztosítási jelentések fontos 

részét képezik. A román pályakövetés szinte példa nélküli, hiszen ezen kívül nem létezik 

olyan országos vizsgálat, amely a pályakövetés adatait egyértelműen, törvényi szabályozással 

beépíti a hivatalos minőségbiztosítási szempontrendszerébe. (Kiss 2008) 
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Diplomás pályakövetés a déli féltekén 

Ausztráliában központi intézmény, a Graduate Careers Australia (CGA) koordinálja azt a 

széleskörű projektet, mely a felsőoktatási szektorban megvalósítja az egységes, minden 

intézményt felölelő kutatást. A kutatás célja kettős: egyrészt folyamatosan javítsa az ország 

felsőoktatását, másrészt az összes érdekelt félnek (felsőoktatási intézmények, üzleti szféra, 

szövetségi és állami kormányzati szervezetek, végzettek) bepillantást engedjen a diplomások 

foglalkoztatásába. A CGA 1972 óta végzi a Australian Graduate Survey (AGS) felmérést az 

ausztrál felsőoktatási intézményekben, négy hónappal a végzést követően. Az AGS három 

különböző kérdőívből áll össze: az első (Graduate Destination Survey) a diplomások 

munkaerő-piaci pozícióját vizsgálja (munkaerő-piaci státusz, tapasztalat, fizetés, álláskeresés 

módszere, továbbképzések, egyéb tanulmányok), a második (Course Experience 

Questionnaire) a tanulmányokkal, a képzésekkel illetve a tantárgyakkal szembeni 

elégedettségét méri, a harmadik (Postgraduate Research Experience Questionnaire) pedig a 

posztgraduális végzettséget szerzőket kérdezi. A felsőoktatási intézmények a központi 

kérdőívet saját, intézményi kérdésekkel is bővíthetik, melyet postai úton juttatnak el a 

kitöltőkhöz, akiknek lehetőségük van online válaszadásra is.(www.graduatecareers.com.au) 

Az új-zélandi pályakövetés bemutatására azért kerül sor a külföldi gyakorlatok bemutatásai 

között, mivel hasonlóságot mutat a magyar pályakövetési vizsgálathoz. Az ország hét 

független egyetemének pályakövetési rendszerét szintén egy központi bizottság, a New 

Zealand Vice-Chancellors' Committee (NZVCC - Új-Zélandi Alkancellári Bizottság) fogja 

össze. A szervezet megalakulásakor, a hetvenes évek második felében kapta azt a feladatot, 

hogy kidolgozza a vizsgálat módszertanát és minden évben hat hónappal a diploma 

megszerzését követően lefolytassa a kutatást. A vizsgálat a demográfiai adatokon kívül a 

munkaerő-piaci mutatókra (ágazat, munkakör, foglalkoztatási forma, fizetés) és a 

továbbképzésre fókuszál. (www.nzvcc.ac.nz) Emellett az intézmények végeznek egyéb, 

kiegészítő felméréseket is. 

 

Nemzetközi pályakövető felmérések 

Az elmúlt években több összehasonlító nemzetközi pályakövetéses program is lezajlott, 

elsősorban az OECD kezdeményezésére és támogatásával. 1998-1999-es években tizenegy 

európai ország és Japán részvételével került sor a Higher Education and Graduate 

Employment in Europe (CHEER) című felmérésre, mely a 1994–95-ben végzett hallgatók 
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körében készült, és célja a diplomások pályakövetése, a munkaerőpiac és a felsőoktatás 

összefüggéseinek vizsgálata volt. A CHEER folytatásaként indult el 2004-ben a REFLEX 

(The Flexible Professional in the Knowledge Society) nevet viselő vizsgálatsorozat, amely 

folyamatosan bővülő részvétellel már tizenöt partnerországra terjedt ki (Ausztria, Finnország, 

Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Spanyolország, Nagy-

Britannia, továbbá Belgium, Csehország, Portugália, Svájc, Japán és Észtország). A CHEER-

hez képest a REFLEX elsődleges célkitűzéseiben némi hangsúlyeltolódás tapasztalható, 

ugyanis a fő kutatási témáját a tanulmányok és a munkaerőpiac közötti összefüggésrendszer, a 

személyes és szakmai kompetenciák vizsgálata, a kompetenciák fejlődése és szerepe 

jelentette. A nemzetközi együttműködésben zajló kutatások sora, a pályakövetési programok 

összehangolt nemzetközi fejlesztése természetesen a részt vevő országok saját pályakövetési 

rendszereinek működését, kiépülését is hivatott segíteni. (Horváth és tsai 2010) 

 

A pályakövető vizsgálatok adatfelvételének módszerei 

A pályakövetési megkérdezések időpontja viszonylag széles határok között mozog, a 

rendszeres központi vizsgálatok körében országonként eltérő gyakorlatok érvényesülnek. 

Ausztráliában négy hónappal, Új-Zéland, Nagy-Britannia központi felmérésében fél évvel a 

diplomaszerzés után keresik meg a végzetteket, az Egyesült Államokban egy év, Kanadában 

és Svédországban két év telik el az első kérdezésig. Az intézmények által végzett 

pályakövetéses felmérések tekintetében szintén nem lehet egységes gyakorlatról beszélni. 

Nem ritka, hogy egy-egy országon belül is különbözik a megkeresések, kérdezések 

diplomaszerzéshez viszonyított időpontja. 

A pályakövetéses vizsgálatok esetében a felvételi módszerek számos lehetőségével lehet 

találkozni. A lekérdezés történhet: személyes megkereséssel, kérdezőbiztossal felvett 

kérdőívvel, postai úton kiküldött önkitöltős kérdőívvel, telefonos megkérdezés során felvett 

kérdőívvel, online felületen felvett önkitöltős kérdőívvel, elektronikus úton (e-mailben) 

kiküldött önkitöltős kérdőívvel. A felsorolt módszer közül az intézmények leggyakrabban a 

postai úton kiküldött önkitöltős kérdőívet és az online felületen felvett önkitöltős kérdőívet 

használják. Az elektronikus úton (e-mailben) kiküldött önkitöltős kérdőívet magában kevés 

egyetem alkalmazza, sokkal inkább hívják segítségül a postai kiküldés támogatásához. 

Vélhetően a személyes megkeresésen alapuló lekérdezések a magas költségigény miatt 

szorulnak a háttérbe, így ezzel a megoldással csak a központi forrásból finanszírozott 
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hivatalos felméréseknél (Románia) lehet találkozni. Hasonlóan kisszámú vizsgálat történik 

telefonos megkérdezés során felvett kérdőívvel, bár Nagy-Britanniában jelentős mértékben 

használják. Ettől eltekintve főleg kisebb főiskolák, egyetemek, kisebb volumenű intézményi 

kutatások, továbbá piackutató cégek alkalmazzák. Rendesen előfordul, hogy a 

megkereséseket több módszer együttes alkalmazásával oldják meg. A legjellemzőbb a postai 

kiküldés támogatására létrehozott online kérdező-felület, amelynek használati feltételeiről 

postán, valamint e-mailben tájékoztatják az öregdiákokat. Az online kérdezések önálló 

alkalmazása leginkább az Egyesült Államokban történő felméréseket jellemzi, bár az utóbbi 

években teret nyert ez a megoldás az európai országokban (Németország) is. (Horváth és tsai 

2010) 

A külföldi, nemzetközi vizsgálatok, felmérések összehasonlításakor látható, hogy az egyes 

országok pályakövetési rendszereiben, módszereiben nincs két hasonló minta, a kutatások 

felépítése és kialakítása egyaránt eltér egymástól. Ettől eltekintve mindenhol felismerhetők az 

elérni kívánt célok, azaz a munkaerőpiac és az intézmények közötti információk áramlása, 

valamint a diplomások elhelyezkedési körülményeinek ismerete. Az eredmények 

felhasználása a legtöbb országban az egyetemek kiváltságát képezi, de számos országban 

kormányzata is dolgozik a felmérések adataival. 
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2.2. PÁLYAKÖVETÉS MAGYARORSZÁGON 

 

A magyar diplomás pályakövetés is több évtizedes múltra tekint vissza, bár a felmérések 

mennyiségileg nem érik utol a már bemutatott külföldi országok gyakorlatát, sőt 

eredményesség szempontjából is messze elmaradnak azoktól. A következőkben bemutatom az 

elmúlt évtizedek felméréseit, külön tekintettel a nyugat-dunántúli intézmények pályakövetési 

gyakorlatára. 

 

Felsőoktatási Pedagógiai Kutató Központ vizsgálata 

Magyarországon a pályakövetés gondolatával először Kozák Gyula, a Felsőoktatási 

Pedagógiai Kutató Központ (FEPEKUK) szociológusa kezdett el foglalkozni 1972-ben. A 

projekt az „Egyetemi és főiskolai hallgatók longitudinális vizsgálata a felsőoktatásba 

kerüléstől a munkában töltött huszadik év végéig” címet kapta és az 1973/74-es tanévben 

felsőfokú tanulmányaikat megkezdők körében indult, aztán a későbbiekben az egyetemi, 

főiskolai hallgatók felsőoktatásban töltött életéről, a munkába állásról, elhelyezkedésről is 

informálódtak. A kutatás nem állt le, megtörtént az öt- és hatéves képzési idejű fiatal 

értelmiségiek elhelyezkedéséről, és a rövidebb képzési idejűek első munkában töltött éveiről 

is a kérdőíves felvétel, és annak számítógépes feldolgozása. A kutatás összefoglaló anyaga 

1980-ban jelent meg „Egyetemi és főiskolai hallgatók élet- és munkakörülményei” címmel. A 

25 évre tervezett, akkoriban még a világon is egyedülinek számító projekt sajnos politikai 

okokból nem folytatódhatott, így a kilencvenes évek végéig kellett várni a következő témában 

folytatott kutatásra. (Népszabadság 2008) 

 

Fiatal Diplomások Munkaerő-piaci Életpálya Vizsgálatai 

A 1999-ben kezdődő FIDÉV-kutatást a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási 

Egyetem (ma: Budapesti Corvinus Egyetem) kollégái végezték. A kutatás fő célja az volt, 

hogy globális képet közvetítsen a frissdiplomások elhelyezkedési lehetőségeiről, a 

munkahelyi pozíció státuszáról, jövedelmi vonatkozásáról, az intézmények minőségi 

rangsoráról és a pályakezdők munkaerő-piaci alkalmazkodásáról. Fontos szempont volt, hogy 

a visszajelzéseket, az eredményeket a hallgatók, a jelentkezők, az intézmények, az oktatási 

tárca és a munkaadói oldal szereplői egyaránt fel tudják használni. A kutatás során 
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alkalmazott kérdőív harminckilenc kérdése a következő témaköröket tartalmazta: személyes 

adatok, képzésre vonatkozó kérdések, végzettség, munkaerő-piaci státusz, munkahely és 

munkakör definiálása, kereset és munkával/munkahellyel való elégedettség, valamint az 

esetleges további tanulmányok. A legtöbb kérdés a munkahelyre, illetve a betöltött 

munkakörre vonatkozott. (FIDÉV 2001) A vizsgálat második fázisára 2004 tavaszán került 

sor követéses felmérés formájában (az első megkeresés során választ adókat keresték meg). 

Az így létrejött kutatási anyag megfelelő volt, hogy elemezze a két kohorsz munkaerő-piaci 

helyzetében bekövetkezett változásokat. Az adatok az összehasonlítás mellett lehetővé tették 

az egyéni szintű változások nyomon követését is. (FIDÉV 2004) 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vizsgálatai 

A felsőoktatási intézmények közül a Budapesti Műszaki Egyetem (a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem jogelődje) volt az, amely a BCE-hez hasonlóan a kilencvenes 

évek végétől (1998-tól) végzett és publikált pályakövető felméréseket. Az első felmérés az 

Egyetemen 1997-ben végzettekre terjedt ki. Az intézmény azóta is minden évben elvégezte a 

vizsgálatot, melyet a honlapján rendszeresen meg is jelentet. A kérdőív a következő 

témaköröket érintette: család, tanulmányokkal kapcsolatos vélemények, továbbképzés, 

munkahely. 

A vizsgálat célja, hogy az intézményben képet kapjanak a végzett hallgatók munkaerő-piaci 

helyzetéről. A trendadatokat az évfolyamok utánkövetéses vizsgálatával állapítják meg. Ezek 

az adatfelvételek a két évvel megelőzően megkérdezett diplomások ismételt megkeresésével 

történnek. A felmérés a 2000-es években kiegészült az elsőévesek és a végzetteket 

foglalkoztató szervezetek kérdőívezésével és értékelésével. A vizsgálatok elemzéséhez 

felhasználják az Nemzeti Erőforrás Minisztérium (régebben: Oktatási és Kulturális 

Minisztérium), az Állami Foglalkoztatási Szolgálat, a Központi Statisztikai Hivatal és a 

Magyar Nemzeti Bank közzétett adatait is. 

 

Az Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely és az OFIK vizsgálatai 

2006-ban és 2007-ben az Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely mélyinterjús és 

kérdőíves adatfelvétel formájában végzett felmérést. Az OFIK-kal (Országos Felsőoktatási 

Információs Központ) közös felmérés több száz olyan intézményt, vállalatot térképezett fel, 

amelyekről feltételezhető volt, hogy nagyobb számban alkalmaznak a legnépszerűbb 15 
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szakon végzett diplomás végzettet. A felmérést 2005-ben egy széles körű, interjún alapuló 

munkaerő-piaci kutatás előzte meg, mely szorosan kapcsolódott az OFIK korábban 

megkezdett, nagy sikerű rangsorkutatási programjához, melyről egy előbbi fejezetben már 

esett szó. A szervezet rangsor-kutatásai (UnivPress Ranking 2000-2008) az aktív hallgatók 

felől közelítik meg a munkaerő-piaci érvényesülés témáját, és arra keresik a választ a 

szabványosított kérdőíves adatgyűjtés során, hogy melyek a diplomások elhelyezkedési 

motivációi és milyen karrierstratégiával rendelkeznek a sikeres érvényesülés érdekében. 

(www.felvi.hu) 

A felmérést online, önkitöltős kérdőív formájában végezték, és két főbb témakört ölelt át: 

• Diplomás munkaerő keresése, kiválasztási szempontok, 

• Felsőoktatási intézmények rangsorai (ajánlás családtagnak, ismerősnek; pályakezdő 

diplomás keresése). 

A munkaerő-piaci panelvizsgálat kiegészült egy másik empirikus vizsgálattal, melynek 

sablonját a 2005-ös munkaerő-piaci panelvizsgálat során az adott szakokon, a vonatkozó 

statisztikák alapján és a korporációs, szakmai szervezetek javaslatai által megkeresett 

intézmények, valamint a diplomásokat alkalmazó vállalatok képviselői jelentették. A vizsgálat 

eredményei a szakos hallgatói, rangsorkutató felmérésben lekérdezett alapszakokhoz 

igazodtak, így vizsgálta a történelem, az agrár, a biológus, a gazdálkodás és menedzsment, a 

mérnök-informatikus, a gépészmérnök, az orvos, a jogász, és a pszichológia alapszakokon 

végzettek munkaerő-piaci helyzetét. A felmérések mindkét évben kiegészültek egy 

hirdetéselemzéssel is, amely internetes és nyomtatott sajtó álláshirdetéseinek elemzését 

jelentette az alábbi szempontok alapján: 

• Hirdető vállalat/szervezet jellege, ágazata; 

• Munkakör; 

• Alkalmazási feltételek, azaz a végzettség (diploma) és a nyelvtudás; 

• Előnyök a kiválasztás során, esetleges megjegyzések. (Nárai 2010) 

 

A MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet vizsgálata 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági- és Vállalkozáselemző Intézet 2005 óta 

készíti a „Diplomás pályakezdők a versenyszektorban” című felmérését, amelynek keretében 

évente felmérést készít a diplomás pályakezdők pillanatnyi és majdani foglalkoztatásának 

lehetőségeiről, a foglalkoztatottság trendjeiről, nehézségeiről, beleértve a béreket, a fiatalok 
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kompetenciáit, illetve a felsőoktatási intézmények pozícionálását és presztízsét. (Tarjányi-

Várhalmi 2009) 

A kutatás első lépéseként 2005 folyamán egy kisebb elemszámú vállalati és szakértői 

vizsgálatot folytattak le, melynek során 121 céget, illetve 30 szakértőt (vállalatok vezetőit, 

vagy humán erőforrás szakértőit) kérdeztek meg. A vállalatok körében kérdőíves felmérés 

keretében, míg a szakértők körében személyes interjúk során gyűjtötték össze az adatokat az 

elemzéshez. A kérdőíves felmérésbe bevont vállalatok elsősorban az ipari és kereskedelmi 

szolgáltató cégek köréből kerültek ki. A vállalatok többségének székhelye Budapest, illetve a 

budapesti régió, így a felmérés nem tekinthető reprezentatívnak. A szakértőkkel végzett 

mélyinterjúk során a következő három témakör került a fókuszba: 

• A diplomás pályakezdők iránti kereslet, trendek és várakozások. 

• Diplomás pályakezdők kompetenciáival, az intézménnyel (egyetemekkel, 

főiskolákkal) és a szakokkal, szakirányokkal való elégedettség, hiányosságok, 

elvárások és ezek várható változása. 

• A kibocsátók és felhasználók közötti kapcsolattartás, információáramlás gyakorlata, 

fejlődési lehetőségek, változtatási javaslatok. (Selmeczy 2006) 

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet 2007-es vizsgálata a vállalatok, a 

munkaerő-piac irányából igyekezett megszólítani a diplomás munkavállalókat. A 2007-es 

felmérésnél a munkatársak arra is rákérdeztek, hogy a frissdiplomások alkalmazásánál mely 

felsőoktatási intézmények végzettjeit preferálják jobban a munkáltatók. Ezáltal megtudható, 

mely egyetemen, főiskolán (illetve annak megfelelő karán, szakán) szerzett diploma teremt 

jobb elhelyezkedési esélyeket, illetve álláskeresés szempontjából a pályakezdőnek melyik 

területen van a legnagyobb esélye. (Selmeczy 2007) 

A GVI 2008-ban az Educatio Kht-val közösen tovább folytatta a vizsgálatokat, egy előzőnél 

is nagyobb elemszámú mintán. Az 2008-as felmérés a diplomás pályakezdők kompetenciáit 

mérte fel, a megkérdezett vállalkozások szerint a diplomás pályakezdőktől elvárt legfontosabb 

képességek, készségek a következők: 

• precizitás, 

• önálló munkavégzés, 

• új készségek elsajátítása, 

• nagy munkabírás, 

• számítógépes ismeretek, szakmai gyakorlat. (Selmeczy-Várhalmi 2008)  
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A nyugat-dunántúli intézmények vizsgálatai 

A Berzsenyi Dániel Főiskola „A hallgatók elhelyezkedéséhez kapcsolódó kompetenciák 

kérdőíves vizsgálata” címmel publikált egy kutatást 2007-ben, melyben a nyugat-dunántúli 

felsőoktatási intézmények (Széchenyi István Egyetem, akkori Berzsenyi Dániel Főiskola, 

Pannon Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem) vettek részt. A felmérés a Regionális 

Operatív Program keretében készült, mely programot Biró Krisztina, Csányi Zsuzsanna és 

Vincze Szilvia vezette. A vizsgálat célja a felsőoktatási intézményekben tanuló elsős és végzős 

hallgatók a munkaerőpiac számára fontosnak tartott kompetenciák azonosítása, kompetencia-

profilok meghatározása abból a célból, hogy az intézmények által nyújtott képzést és a 

vállalkozások elvárásait közelíteni lehessen egymáshoz. A kutatás, elemzés végén a szerzők 

javaslatokat is kívántak adni a felsőoktatási intézményeknek a hallgatók által elvárt, és a 

munkáltatók által fontosnak tartott kompetenciák fejlesztésére. (Biró-Csányi-Vincze 2007) 

A Széchenyi István Egyetem a megalakulásától kezdve, 2002-től fogva folyamatosan 

figyelemmel kíséri a végzettek szakmai életútját. A „Hallgatói életút- és véleményelemzés az 

1998-ban végzett diplomások körében” címet viselő kutatást Ferenczi Zoltán végezte. A 

vélemények megismerésére az intézményi képzési struktúra kialakítása és a régió, a város 

ipari struktúrájának változása miatt is szükséges volt, mivel a megelőző években 

megnövekedett a műszaki diplomások iránti kereslet és emellett megjelent idehaza is a 

minőségi elvárás a diplomától, továbbá a diplomásoktól. A felmérés postai kiküldéssel és 

válaszadással készült, és az intézmény valamennyi képzési területére kiterjedt. A kérdőív 

kialakítása nagy körültekintéssel történt, mely a következő területeket érintette: 

• családi helyzet (nem, családi állapot, lakáskörülmények), 

• elhelyezkedési körülmény (álláskeresés módszere, munkaviszony jellege, betöltött 

állások száma, szakmában való elhelyezkedés), 

• munkahely jellemzői (tulajdonosi formája, nagysága, székhelye), 

• karriermutatók (munkakör, beosztás, jövedelem), 

• képzésről alkotott vélemény, 

• továbbképzésre való igény, javaslat, 

• alma mater szerepe. (Ferenczi 2003) 

Szakál Gyula, Ferenczi Zoltán és Bőhm Antal 2000-es évek első felében folytatott kutatásai a 

Nyugat-dunántúli régióban élő egyetemisták és főiskolások karrierhez és sikerhez való 

viszonyát vizsgálta. A felmérés Győr-Moson-Sopron megye két nagy intézményére 

(Széchenyi István Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem) terjed ki. A felmérés rámutat a 
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fiatalok társadalmi helyzetére, jövedelmére, társadalmi mobilitására, családi helyzetére és 

karriertervezésére. (Szakál 2003) 

Az elfogadott jogszabályokat megelőzően a Széchenyi István Egyetem már elkezdte a 

jelenlegi, a végzős és a végzett hallgatók pályakövetéses vizsgálatának kialakítását. Az 

egyetemi hallgatók pályakövetési rendszere 2006-ban a Karrier és Öregdiák Iroda 

közreműködésével alakult ki, melynek fő célja az, hogy a végzett hallgatók további 

életútjának figyelemmel kísérésével visszajelzéseket kapjon a képzésről és a munkaerő-piaci 

lehetőségekről, továbbá kölcsönös bizalomra épülő erős kapcsolat alakuljon ki az Egyetem és 

az öregdiák hallgatók között. A későbbiekben a vizsgálatokról bővebben is szó esik. 

 

A magyar pályakövetési vizsgálatok módszertana 

A hazai felsőoktatási intézmények többsége is felismerte már a diplomás pályakövetés 

fontosságát, ezt az Educatio Nonprofit Kft. által készített intézményi interjúk is bizonyítják. A 

2008-ban végzett helyzetfeltáró munka eredményei igazolták, hogy a magyar intézmények 

80%-a működtet pályakövetési rendszert, illetve végez pályakövetéses vizsgálatokat, további 

mintegy 10%-uk pedig a kidolgozás fázisában tartott. 

Az első vizsgálatok már az 1990-es évek második felében megkezdődtek, tömeges 

megjelenésük azonban a 2005-ös ROP pályázathoz köthető. Ekkor vált az intézményekben 

működő karrier irodák egyik fő tevékenységévé a végzettek követése. A szervezetek azóta is 

kiemelt szerepet töltenek be, hiszen az intézmények közel felében ők koordinálják a 

pályakövetést, mellettük még a diákcentrumok, diáktanácsadók, valamint az intézményeken 

belül működő kutatócsoportok szerepe számottevő. (16. ábra) A valódi áttörést azonban a 

2005-ös Felsőoktatási Törvény 21

 

 jelentette, amely önkéntes adatszolgáltatás alapján 

kötelezővé tette a pályakövetés bevezetését az intézmények számára, így sorra indult el az 

intézményi pályakövetési vizsgálatok módszertani kialakítása. (Horváth D. 2008) 

                                                           
21 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 
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16. ábra: A magyar intézményi pályakövetéses vizsgálatok szervezői (2008) 

 

Forrás: Horváth és tsai 2010. 

 

A 2010-es évet megelőző pályakövetési vizsgálatokat az esetek döntő többségében eltérő 

kérdőívek segítségével bonyolították. Egy-két intézményi gyakorlatában interjús, illetve 

fókuszcsoportos kutatásokat is végeztek, melyek a kérdőíves vizsgálatok kiegészítését 

szolgálták. A kutatásokhoz felhasznált kérdőívek hossza és részletezettsége igen változatos 

volt, a kérdések száma széles skálán mozgott: készült tíz és akár száz kérdést tartalmazó 

felmérés is. Az intézmények pályakövetési kutatásaikat leggyakrabban online vagy postai 

úton eljuttatott kérdőívekkel bonyolították. Az online és postai úton eljuttatott kérdőívek 

mellett a többi adatfelvételi mód meglehetősen háttérbe szorult, főleg a személyes 

lekérdezésen alapuló vizsgálat magas költségvonzata miatt. (Horváth D. 2008) 

A TÁMOP 4.1.1-es Európai Uniós pályázatok következményeként a 2010-es évtől kezdve 

már szinte minden intézményben folyik pályakövetési vizsgálat, melyet központi irányítással 

(Educatio Nonprofit Kft., Nemzeti Erőforrás Minisztérium) végeznek az egyetemek és ezek 

adatait országos szinten is regisztrálják. A vizsgálatnak két részvizsgálatot kell magában 

foglalnia: hallgatói motivációs vizsgálat (évente az összes aktív hallgató megkérdezésével), 

végzett hallgatók pályakövetése (évente követéses vizsgálat az 1, 3 és 5 éve végzett hallgatók 

megkérdezésével, háromévente személyes megkeresésen alapuló vagy telefonos standard 

kérdőíves vizsgálat az utolsó három évben végzettekre vonatkozóan).  
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2.3. SIKERES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI GYAKORLAT – A 

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PÁLYAKÖVETÉSI VIZSGÁLATAI 

 

A Széchenyi István Egyetem alakulásától fogva folyamatosan figyelemmel kíséri a hallgatói 

jelentkezések területi szerkezetét, azok időbeli alakulását. A Felsőoktatási törvényben22

A középiskolás diákok szak- és intézményválasztása meghatározhatja a jövőjüket. Az adott 

pályaválasztás befolyásolhatja későbbi munkahelyüket. Ez egyfajta irányt mutathat a 

pályaorientációhoz. A másik fontos választás a szak mellett a felsőoktatási intézmény. Nem 

mindegy, hogy az egyazon diplomát nyújtó intézmények közül ki milyen erős kapcsolatokat 

ápol a leendő munkahelyekkel, ezáltal is növelve a végzettek elhelyezkedési esélyeit. 

(Természetesen a tanulmányok és elhelyezkedés mellett még számos „tanulmányi élet 

minőséget” befolyásoló tényezőt érdemes, lehet figyelembe venni. Pl.: kulturális lehetőségek, 

sportolási lehetőségek, közösségi élet, kollégiumi díj és ösztöndíj lehetőségek…). 

 több 

pontban szerepel a hallgatói pályakövetési rendszer bevezetése. Az elfogadott jogszabályokat 

megelőzően a Széchenyi István Egyetem már elkezdte a jelenlegi, a végzős és a végzett 

hallgatók pályakövetéses vizsgálatának kialakítását. Az egyetemi hallgatók pályakövetési 

rendszere 2006-ban a Karrier és Öregdiák Iroda közreműködésével fejlődött ki, szem előtt 

tartva a korábbi kutatások gyakorlatát. 

Ezen elvek tudatában az egyetem pályakövetésének fő célja az, hogy a végzettek további 

életútjának figyelemmel kísérésével visszajelzéseket kapjon a képzésről és a munkaerő-piaci 

lehetőségekről, továbbá kölcsönös bizalomra épülő erős kapcsolat alakuljon ki az Egyetem és 

az öregdiák hallgatók között. A minőségi oktatás fontos mércéje a hallgatók szakterületüknek 

megfelelő sikeres elhelyezkedése, illetve szakmai előrehaladásuk. Ezt a sikert méri és teszi 

megfoghatóvá, értelmezhetővé a pályakövetéses vizsgálat. A felmérésből olyan fontos 

információkat, visszajelzéseket kaphat az intézmény, amely hatást gyakorolhat a jövőben a 

képzési struktúrára, a hallgatóknak nyújtott egyéb szolgáltatások összetételére, minőségére, 

vagy akár a továbbtanulás előtt álló középiskolás diákok felvételi döntéseire. Megmutathatja 

az intézmény erősségeit és gyengeségeit a hallgatók és az egykori hallgatók szemszögéből, s 

így az intézményi minőségbiztosítási program egyik fontos pillérét alkothatja. 

A Széchenyi István Egyetem jelenlegi és volt hallgatóinak körében lefolytatandó kérdőíves 

adatfelvételek célja egy olyan, folyamatosan bővülő, a hallgatói életpályák megfigyelésére és 
                                                           
22 2005. évi CXXXIX. törvény 



125 
 

időbeli változások, elmozdulások követésére alkalmas adatbázis kialakítása, amely integrált, 

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

kifutásával pedig panelvizsgálatként funkcionálhat bizonyos alminták esetében. Jövőbeni cél 

még a diplomások elhelyezkedéséről megfelelő adatokkal rendelkezni, és ezen adatok által a 

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

másrészt ezzel a felméréssel hozzájárulni az egyetem minőségbiztosítási rendszerének 

fejlesztéséhez, színvonalasabbá tételéhez. Ez a rendszer megfelelő alapja lenne jelenlegi és 

végzett hallgatók együttműködési attitűdjének, továbbá az Egyetem igényeinek pontos 

feltárásának és nem utolsó sorban legfontosabb eleme az öregdiák programok és 

szolgáltatások minőségi kialakításának és működtetésének. (15. táblázat) 

 

15. táblázat: A Széchenyi István Egyetem pályakövetési kutatásának főirányai 

Főirány Eszköz 

Hallgatói 
motivációs vizsgálat 

1. A hallgatók előzetes várakozásai és 
elsődleges tapasztalatai az egyetemmel 
kapcsolatban 

Az elsőéves hallgatók körében 
lefolytatott kérdőíves vizsgálat 

2. A hallgatók összefoglaló értékelése az 
egyetemi tanulmányok időszakáról, 
munkaerőpiaccal kapcsolatos várakozások 

A végzős hallgatók körében 
lefolytatott kérdőíves vizsgálat 

Pályakövetési 
vizsgálat 

3. A munkaerő-piaci integráció folyamata, 
az egyetemi képzés gyakorlati eredményei 

A végzett hallgatók körében két 
alkalommal lefolytatott 
kérdőíves vizsgálat 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A megjelölt főirányokon kívül a kérdőíves vizsgálatok alkalmasak arra, hogy alapvető 

információkat nyújtsanak az egyetemi hallgatók szocio-demográfiai státuszáról 

(életkörülmények, földrajzi elhelyezkedés, mobilitás). A fentiekben bemutatott háromféle 

kérdőíves vizsgálat mindegyike önkitöltős módszerrel készült. 

 

A motivációs (elsőéves és végzős hallgatók körében lefolytatott) kérdőíves vizsgálat 

A felmérés során az intézmény összes aktív hallgatója lekérdezésre került. Két területet 

kiemelten kezeltünk (elsős-, végzős hallgatók). A vizsgálat sikere érdekében fontos volt, hogy 

olyan alkalomhoz kössük a lekérdezést, amikor minden hallgatónak van a tanulmányokkal 

kapcsolatos adminisztratív feladata. A korábbi tapasztalatokból kiindulva – 2007 tavaszán a 
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ROP-pályázat keretében on-line adatfelvételt végeztünk az elsőévesek körében a szociális 

támogatáshoz szükséges pontszámok meghirdetésével párhuzamosan – megállapítható, hogy a 

„hagyományos” önkitöltős módszer a leginkább célravezető. A fentiek igazolásra kerültek az 

elvégzett felméréssel, amely során a kitöltők száma meghaladta az ötezres elemszámot is. A 

vizsgálat végzős része már több ízben kipróbált és problémamentesen működő lépésnek 

tekinthető, ugyanis ezek a kérdőívek kezdeti formájukban összesen négy alkalommal kerültek 

lekérdezésre. A kérdőív első részében az általános, majd ezt követően az elsős, illetve végzős 

kérdőívek esetében egyéb, speciális kérdéseinek vizsgálata következett. (16., 17., 18. táblázat) 

 

16. táblázat: Az általános hallgatói motivációs kérdőív felépítése 

Blokk Információk 

Azonosítás Kar, szak, évfolyam, képzési terület, képzési szint, képzési 
tagozat 

Szocio-demográfiai Nem, születési év, lakóhely, Győrben való tartózkodás 
jellege 

Középiskola és Egyetem Középiskolai végzettség, információ az egyetemről, 
szabadidős lehetőségek 

Munkavállalás, tervek Elképzelt kereset, térbeli mobilitás, leendő munkahely típusa 
és a munkavégzés formája 

Továbbképzés Szakterületi továbbképzés, szakterületen való elhelyezkedés, 
továbbtanulás 

Nyelvtudás Szint, nyelvvizsga, fontosság 

Forrás: saját szerkesztés 

 

17. táblázat: Az elsős hallgatói kérdőív felépítése 

Blokk Információk 
Azonosítás Kar, szak, képzési terület, képzési szint, képzési tagozat 

Szocio-demográfiai Nem, születési év, lakóhely, szülők iskolai végzettsége, 
Győrben való tartózkodás jellege 

Pályaválasztás, jelentkezés, 
felvételi 

Iskolatípus, érettségi éve, felvételi előkészítő, jelentkezési 
sorrend, felvételi, egyetem és szak választási preferenciái, 
pályaválasztási döntés ideje, legfontosabb 
információforrások az egyetemmel kapcsolatban 

Első benyomások és 
várakozások 

Oktatással kapcsolatos problémák, magánélettel kapcsolatos 
problémák, a problémamegoldás közege, alapvető értékelés 
az egyetemről 

Jövővel kapcsolatos tervek Munkavállalás a tanulmányok ideje alatt, jövőbeli 
munkakör, térbeli mobilitás 

Forrás: saját szerkesztés  
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18. táblázat: A végzős hallgatói kérdőív felépítése 

Blokk Információk 
Azonosítás Kar, szak, képzési terület, képzési szint, képzési tagozat 

Szocio-demográfiai Nem, születési év, lakóhely, szülők iskolai végzettsége, 
Győrben való tartózkodás jellege 

Munkavállalás, tervek 
Jelenlegi állás, munkavégzés az egyetemi tanulmányok 
mellett, munkahelykeresés, szak szerinti elhelyezkedés, 
munkabér 

Egyetem és munkaerőpiac Segítség a munkakeresésben, tapasztalatok hasznosítása, 
legjobban hasznosítható tulajdonságok a munkahelyen 

Az egyetemi képzés értékelése Erősségek, hiányosságok, oktatók értékelése, új választás 
Továbbképzés Továbbképzés szükségessége, továbbképzés formája 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A végzett hallgatók körében két alkalommal lefolytatott kérdőíves vizsgálat 

Technikai szempontból ez a fázis tekinthető a legbonyolultabbnak, mivel ebben az esetben a 

már végzett hallgatókat kell elérni. A felvételi módszer ugyancsak önkitöltős, de ebben az 

esetben a kérdőíveket vagy postai úton kell kiküldeni, vagy e-mailben, elektronikus úton kell 

ösztönözni a kérdőívek kitöltését. A végzett hallgatók felmérése a tervek szerint három 

lépcsőben zajlik; 1, 3, illetve 5 évvel a diploma megszerzése után kérdezzük meg a volt 

hallgatókat életpályájuk alakulásával kapcsolatban. (19. táblázat) 

 

19. táblázat: A végzett hallgatói kérdőív felépítése 

Blokk Információk 
Azonosítás Nem, kar, szak, képzési szint, képzési tagozat 

Szocio-demográfiai Lakhely, családi állapot, gyermekszám, munkaerő-piaci 
státusz 

Elhelyezkedés Elhelyezkedés módja, időtartama, segítség a 
munkakeresésben, tapasztalatok hasznosítása 

Foglalkozási státusz Szakterület, munkakör, jövedelem, presztízs, foglalkoztató 
jellemzői 

Az egyetemi képzés értékelése Erősségek, hiányosságok, kapcsolat az egyetemmel 

Továbbképzés Továbbképzés szükségessége, továbbképzés formája, 
tényleges továbbképzések 

Forrás: saját szerkesztés 
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Az adatfelvétel jellegéből kiindulva figyelmet fordítottunk egyrészt a kérdőívek terjedelmére, 

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

legyen. Ennek érdekében egyrészt úgy határoztuk meg a kérdőívekben szereplő kérdések, 

témakörök mennyiségét, hogy a kitöltés 5-10, maximum 15 perc alatt végrehajtható legyen, 

másrészt pedig a lehető legegyszerűbb kérdéstechnikákat (egyszeres választás, többszörös 

választás, preferenciaválasztás, egyszerű négy- és ötfokozatú skálák) alkalmaztuk. A 

vizsgálatban szereplő kérdőívek úgy kerültek összeállításra, hogy a lehető legszélesebb 

lehetőséget nyújtsák az összehasonlításokra és longitudinális elemzések elvégzésére.  
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2.3.1. A PÁLYAKÖVETÉS TENDENCIÁINAK VIZSGÁLATA 

 

A diploma megszerzését követő elhelyezkedéshez és az ezt követő munkához rengeteg 

képességre, készségre és nem utolsósorban tudásra lesz szüksége a hallgatóknak. Ennek egy 

részét adottságként mindenki hozza magával, viszont a többi kompetenciát csak tanulás vagy 

szakmai tapasztalatok segítségével lehet elsajátítani. Ez utóbbi viszont kellő motiváció nélkül 

szinte lehetetlen célkitűzés. 

A hallgatói és a hallgatók tanulásának motivációit két igény befolyásolja. Az egyik, hogy az 

egyre csökkenő családi támogatás arra ösztönzi a fiatalokat, hogy felsőfokú tanulmányokat 

folytassanak, a másik pedig a piacgazdaság kényszerítő ereje, miszerint elvárás az érettségi, 

az ennél jobb életszínvonal biztosításához pedig diploma szükségeltetik. 

Az infokommunikációs és technikai fejlődés felgyorsulásával a munkaerő-piaci 

elhelyezkedésre, a pozíció megtartására vagy javítására irányuló tanulási folyamatok, 

valamint a hozzá tartozó követelmények és a tanulási magatartásformák is jelentősen 

átalakultak. Ma már a tanulás, a képzés célja nem csupán a jobb állás megszerzése, a szakmai 

előrejutás vagy a hiányzó ismeretek pótlása, hanem a megélhetés és a létbiztonság megőrzése 

és fenntartása. Így egyre inkább előtérbe kerül hazánkban is az élethosszig tartó tanulás, mely 

újabb végzettségre, bizonyítványra vagy kompetenciának a fejlesztésére irányul. A 

hallgatókat körülvevő kulturális, társadalmi környezet jelentősen növelheti, de gátolhatja is a 

tanulás és életpálya sikerességét. Ennek része a közvetlen családi, baráti támogatás és 

segítség. Nagyon fontos tehát a kapcsolódó pontokat megfogalmazni és feltérképezni, hogy a 

kellő segítség biztosítható legyen az intézmény falai közt fejlődni vágyó fiataloknak. Ismerni 

kell az egyes szakterületek főbb igényeit és elvárásait, hogy ezek tanulmányokba való 

beépítésével piacképes diplomákat tudjanak kiadni a felsőoktatási intézmények. Ezen kívül 

fontos szerepet kell betölteni az egyetemi szervezeteknek és szolgáltatásaiknak, hiszen ezek 

segítségével is fejleszthetők a hallgatók kompetenciái. 

A Széchenyi István Egyetem jelenlegi és volt hallgatóinak körében lefolytatandó vizsgálatok 

során kiemelt figyelem irányul a hallgatói életpályák megfigyelésére és időbeli változások, 

elmozdulások követésére. A vizsgálat kialakításakor lényeges szempont volt, hogy a 

diplomások elhelyezkedéséről legyenek megfelelő adatok és ezen tények segítségével mérni 

lehessen a legfontosabb tendenciákat. Így a kutatás trendvizsgálat keretében vizsgálja az aktív 
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és végzett hallgatók körében idővel bekövetkezett változásokat, míg kohorszvizsgálat 

keretében speciálisan a lezajlott időbeli változásokat tanulmányozza. 

Ezek alapján a Széchenyi István Egyetem rendszeressé kívánja tenni a hallgatók munkaerő-

piaci, továbbtanulási motivációinak, képzéssel szembeni elvárásainak, munkaerő-piaci 

várakozásainak, képzési és elhelyezkedési stratégiájának feltérképezését. Az intézményben 

végzettek körében történő felmérésnek pedig a végzettek munkaerő-piaci helyzetének, 

munkavállalói tapasztalatainak, munkaerő-piaci elhelyezkedési stratégiájának, a képzés és 

intézményi szolgáltatások munkaerő-piaci tapasztalatok fényében történő értékelésének és a 

végzettek továbbképzési motivációinak feltérképezése a célja. 

Ennek a többlépcsős folyamatnak az első lépését 2006-ban a végzős hallgatók munkaerő-piaci 

elvárásairól és a képzéssel kapcsolatos tapasztalataikról alkotott véleményével kapcsolatos 

vizsgálat képezte. 2007-től az elsős hallgatók is be lettek vonva a vizsgálatba, itt a 

továbbtanulási motivációkra és a pályaválasztási szempontokra helyeződött a figyelem. A 

2009-től pedig már a végzettek elhelyezkedésének körülményeit és munkaerő-piacra való 

integrációját is vizsgáltuk pályakövetési felméréssel. Ezek a vizsgálatok fontos alapját 

képezik az intézményi diplomás pályakövető rendszernek, és remek lehetőséget biztosítanak a 

hallgatói életpályák figyelemmel kíséréséhez, a bekövetkező változások regisztrálásához és 

méréséhez, valamint esélyt kínál a problémák felismeréséhez és megoldásához. Ez idáig az 

elsősök ötödik, a végzősök hatodik, a végzettek pedig harmadik alkalommal kerültek 

lekérdezésre. A következőkben a fenti módszertan és elvek alapján megpróbálom a 

vizsgálatokban rejlő tendenciák bemutatását, melyre alkalmasnak ígérkeznek a végzős, 

valamint a végzett hallgatók legfontosabb mutatói. 

 

Elsős hallgatók vizsgálata (2008-2010) 

Az elsős hallgatók vizsgálatában az elmúlt három adatfelvétel került vizsgálatra. A fő mutatók 

a tendenciakutatásban a hallgatók származása, azaz az intézményi beiskolázási térség, 

vonzásterület, valamint a jelentkezési döntés körülményi voltak. 

Az intézményi vonzáskörzet vonatkozásában a Széchenyi István Egyetem erős térségi és 

regionális beiskolázást tudhat magáénak. Az intézmény erős felvételi számokkal rendelkezik 

Győrből és a Nyugat-dunántúli régióból. Ha az előzőekhez hozzávesszük, hogy az intézmény 

stabil, sőt növekvő felvételi aránnyal rendelkezik és a Magyarország más régiójából érkező 
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hallgatók nagy része is az észak-dunántúli térségből (Veszprém megye, Fejér megye, 

Komárom-Esztergom megye) kerül ki, méltán nevezhető térségi felsőoktatási központnak. 

 

17. ábra: A Széchenyi István Egyetem hallgatóinak lakhelye, 2010 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A 17. ábra jól mutatja, hogy a SZE hallgatói főként Magyarország észak-nyugati megyéiből 

érkeztek. A térkép igazolja, hogy megállják a helyüket a Széchenyi István Egyetem 

Intézményfejlesztési tervében megfogalmazott megállapítások, miszerint élnek a tradíciók az 

ország távolabbi vidékein, besűrűsödött a vonzáskörzet a Balatontól északra elhelyezkedő 

térségekre, a kisebb településekben, városokban lakók körében felülreprezentált az intézmény, 

valamint egyre határozottabban felismerhető (bár az ábra nem mutatja), hogy Szlovákia 

magyarlakta térségeiből növekvő az érdeklődés az egyetemen folyó képzés iránt. 

A számok alapján a lakhelyet illetően a hallgatók 37,28%-a érkezik a Nyugat-dunántúli 

régióból, míg 11,70% a győri hallgatók aránya, a külföldről pedig a diákok 4,02%-a jön az 

Egyetemre. (18.ábra) 

  



132 
 

18. ábra: A hallgatók származása (szülők lakhelye), 2008-2010 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A felvett hallgatók közel fele mindhárom évben gimnáziumból érkezett az egyetemre, ezt 

követi a szakközépiskola, és tizedük vagy kevesebb tanul tovább technikumból, illetve kezd 

új felsőfokú tanulmányokba. A jelentkezési lapon 80%-ot meghaladóan az első helyet jelölték 

meg a fiatalok. A döntési motivációknál a legfontosabb szempontot a szak jelenti. Ez mutatja 

az egyetemisták céltudatosságát, valamint jelzésértékű az egyetemre nézve is, hiszen 

tudatosan választották a Széchenyit. Ezt támasztja alá, hogy a második szempontként 

mindegyik alkalommal a várost, azaz Győrt jelölték meg. (19. ábra) 

 

19. ábra: A hallgatók pályaválasztásának szempontjai, 2008-2010 

 

Forrás: saját szerkesztés  
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A felmérések alapján a pályaválasztási, a jövőjét érintő egyik legfontosabb döntést a fiatalok 

csaknem fele a középiskola utolsó éveiben hozza meg. 15% körül alakul azoknak az aránya, 

akik a középiskola első éveiben, illetve a középfokú tanulmányokat követően határoznak a 

továbbtanulásról, és a hallgatók 10%-a dönt már az általános iskolában a karrierpályájáról. 

(20. ábra) 

 

20. ábra: A továbbtanulási döntés időpontja, 2008-2010 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Végzős hallgatók vizsgálata (2006-2010) 

A legtöbb adatsor és vizsgálat a végzősöket illetően áll rendelkezésre, hiszen öt alkalommal 

történt adatfelvétel a záróvizsga időszakában. A következőkben egyrészt diagramok 

segítségével mutatom be a végzés pillanatában megszületett véleményeket és adatokat, 

másrészt pedig a felhasznált változók mérési szintjének megfelelő magyarázó modellek 

(függetlenségvizsgálat, varianciaanalízis) segítségével vizsgálom azt, hogy az egyes 

adatfelvételek eredményei között találkozhatunk-e szignifikáns különbségekkel. Bár a 

rendelkezésemre álló idősorok rövidek, így nem adnak lehetőséget arra, hogy statisztikai 

érvényességgel tudjunk elvégezni trendvizsgálatokat, de a megoszlások változása alapján arra 

is törekszem, hogy kiemeljem az esetlegesen azonosítható tendenciákat. A felmérés 

legértékesebb részei ez esetben a munkahellyel való rendelkezés, a tervezett elhelyezkedési 

idő, a szakmában való elhelyezkedés, az elhelyezkedés földrajzi helye, az Egyetemet 

újraválasztók aránya, a továbbképzés szükségessége és a legfontosabbnak ítélt kompetenciák. 
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Végzéskor a hallgatók 30-35%-a rendelkezik munkahellyel. Ez a nagyszerű arány figyelemre 

méltó és nagyrészt az intézmény kiváló munkaerő-piaci kapcsolatainak, a térségben lévő 

lehetőségeknek és nem utolsó sorban a szakmai gyakorlatos és Practing programoknak 

köszönhető. A 21. ábrán tisztán kirajzolódik a válság előtti emelkedő, majd csökkenő időszak 

egyaránt. 

 

21. ábra: Munkahellyel való rendelkezés, 2006-2010 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az elvégzett függetlenségvizsgálat eredménye azt mutatja, hogy szignifikáns különbség 

fedezhető fel az egyes évek megoszlásai között, bár az összefüggés gyengének tekinthető (a 

szignifikáns kapcsolat mellett a Cramer V statisztika értéke 0,152). A fentiekben vázoltakkal 

összefüggésben látható, hogy nem beszélhetünk trendszerűségről. (20. táblázat) 

 

20. táblázat: Munkahellyel való rendelkezés függetlenségvizsgálata 

 Statisztikaérték Szabadságfok Szignifikancia 
Khí-négyzet 82.144 3 .000 
Valószínűségi hányados 81.344 3 .000 
Lineáris-lineáris asszociáció 11.103 1 .001 
Elemszám 3561   

Megjegyzés: az elvárt elemszámok minden cella esetében megfeleltek a minimális kritériumnak, a próba érvényes. 

Forrás: saját szerkesztés  
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A gazdasági válság nyomai a még álláskeresők elhelyezkedési időpontját firtató kérdésre is 

rányomja a bélyegét. Az elképzeléseket illetően kijelenthető, hogy a diplomások fele 3 

hónapon belül tervezi a megfelelő munkahely megtalálását, és egy éven belül szinte mindenki 

úgy tervezi, hogy megtalálja a munkahelyet és elhelyezkedik. (22. ábra) 

 

22. ábra: Az elhelyezkedés tervezett időtartama, 2006-2010 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Amint azt az elvégzett függetlenségvizsgálat mutatja, a tervekre vonatkozó kérdés esetében is 

szignifikáns eltérések mutatkoznak a különböző évek adatfelvételei között, gyenge kapcsolat 

mellett (a Kendall-tau-c statisztika értéke 0,042, a hozzá tartozó szignifikancia-érték 0,021). A 

megoszlásokból az tűnik ki, hogy az utolsó, 2010-es adatfelvétel eredményei mutatnak 

jelentős elmozdulást a „szélsőségek” irányába (ettől függetlenül a 2010-es alminta 

kihagyásával is szignifikánsak az évek közötti eltérések). (21. táblázat) 

 

21. táblázat: Az elhelyezkedés tervezett időtartama függetlenségvizsgálata 

 Statisztikaérték Szabadságfok Szignifikancia 
Khí-négyzet 135.508 15 .000 
Valószínűségi hányados 136.144 15 .000 
Lineáris-lineáris asszociáció 4.738 1 .030 
Elemszám 2386   

Megjegyzés: az elvárt elemszámok minden cella esetében megfeleltek a minimális kritériumnak, a próba érvényes. 

Forrás: saját szerkesztés  
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A végzős hallgatók többsége (az utóbbi években kb. 90%) úgy tervezi, hogy szakmájában 

helyezkedik el a diploma kézhezvétele után. Ez az adat fontos visszajelzés az intézménynek, 

hiszen elengedhetetlen, hogy a képzett munkaerő a tudásának megfelelő szakmában 

helyezkedjen el, ezzel is erősítve elsősorban az állami finanszírozást. (23. ábra) 

 

23. ábra: Szakmában való elhelyezkedés, 2006-2010 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az egyes évek felvételei között szignifikáns különbségek találhatók. Természetesen három év 

adataiból nem azonosíthatunk növekedési trendet, a 2010-re vonatkozó jelentősen magasabb 

arányt a szakmán kívüli elhelyezkedés tekintetében viszont párba állíthatjuk azzal a hatással, 

amely az elhelyezkedés időtartama esetében az adatok nagyobb polarizációját okozta. Minden 

valószínűség szerint a válság már korábban is említésre került következményeiről, az ezzel 

kapcsolatos megnövekedett bizonytalanságról lehet szó ebben az esetben. (22. táblázat) 

 

22. táblázat: Szakmában való elhelyezkedés függetlenségvizsgálata 

 Statisztikaérték Szabadságfok Szignifikancia 
Khí-négyzet 15.378 1 .000 
Valószínűségi hányados 14.924 1 .000 
Lineáris-lineáris asszociáció 15.369 1 .000 
Elemszám 1676   

Megjegyzés: az elvárt elemszámok minden cella esetében megfeleltek a minimális kritériumnak, a próba érvényes. 

Forrás: saját szerkesztés  
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A felvételi elhatározást igazolja és tovább erősíti, hogy végzéskor a frissdiplomások 

elsősorban Győrben és a Nyugat-dunántúli régióban szeretnének elhelyezkedni. Ez nagy 

kihívás a városnak, de Győr a Nyugat-dunántúli régió gazdasági és innovációs pólusa, 

melynek hatása a Nyugat-Dunántúlon kívül Észak-Dunántúlra és a határon túli szomszédos 

területekre is kiterjed és még továbbra is képes a fejlődésre. Az persze kérdéses, hogy Győr és 

térsége, valamint a régió képes-e felszívni évenként egy ekkora tömeget, viszont Győr 

rendelkezik az egyik legstabilabban működő gazdasággal a jelenlegi magyarországi megyei 

jogú városok közül. Az előző évek elhelyezkedési adataira a végzettek tendenciáinál 

megkapható válasz, a következő időszakra vonatkozó információk és előrejelzések pedig arra 

engednek következtetni, hogy a járműipari fejlesztésekkel, beruházások révén még több fiatal 

tudja megtalálni a számítását a kisalföldi megyeszékhely térségében. (24. ábra) 

 

24. ábra: Az elhelyezkedés tervezett földrajzi helye, 2006-2010 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A megfigyelhető eltérések alapján bizonyos tendenciát is felfedezhetünk, amely azt mutatja, 

hogy némileg csökken a helyben és a régióban munkát keresők aránya, a legszámottevőbb 

változást pedig a külföldi munkavállalást tervezők esetében láthatjuk. Megemlíthető azonban, 

hogy az adatfelvétel időpontja és a munkavállalás tervezett helye közti kapcsolat nagyon 

gyenge (A Cramer V mutató értéke 0,085), szinte alig érzékelhető. (23. táblázat) 
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23. táblázat: Az elhelyezkedés tervezett földrajzi helyének függetlenségvizsgálata 

 Statisztikaérték Szabadságfok Szignifikancia 
Khí-négyzet 121.065 16 .000 
Valószínűségi hányados 120.468 16 .000 
Lineáris-lineáris asszociáció 2.111 1 .146 
Elemszám 4161   

Megjegyzés: az elvárt elemszámok minden cella esetében megfeleltek a minimális kritériumnak, a próba érvényes. 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A társadalom, gazdaság, tudomány, technológia előrehaladása folytán a termelő ember 

ismeretei elavulnak, s így egyre erőteljesebben jelentkezik a folyamatos továbbképzés 

szükségessége. Az egész életen át tartó oktatás azonban ennél többet jelent. „Mindenki 

számára lehetővé teszi, hogy maga irányítsa sorsát abban a világban, ahol a globalizációval 

járó változások térben és időben egyaránt módosítják az emberi kapcsolatokat. A munkával 

kapcsolatos, ma még csak a világ egy részében érvényesülő mozgások általánossá válnak 

majd, és életünk átszervezéséhez vezetnek. Az egész életen át tartó oktatás ahhoz nyújt 

eszközöket mindnyájunk számára, hogy megtaláljuk a munka és a tanulás egyensúlyát, hogy 

aktív polgárok lehessünk.” (Delors 1997) Gyakori, hogy minél képzettebb valaki, annál 

inkább igyekszik a képzés folytatására, s ez a jelenség a fejlett és fejlődő országokban 

egyformán jelen van. Sajnos a hazai elemzések alátámasztják azt a tényt, hogy Magyarország 

a fejlett országokhoz képest a felnőttképzés területén jelentős lemaradásban van. (Polónyi 

2001) 

Ebből kifolyólag fontos tudni, miként vélekednek erről a Széchenyi István Egyetem végzős 

hallgatói. A vizsgált évek mindegyikén a megkérdezettek több mint 90%-a válaszolta, hogy 

szükségesnek érzi a továbbképzését és mindenképpen folytatni fogja valami módon a 

tanulmányait, legyen az újabb diploma, vállalati vagy egyéb képzés. (25. ábra) 
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25. ábra: A továbbképzés szükségessége, 2006-2010 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A felsőoktatási intézmények számára az egyik legfontosabb visszajelzés, amikor a képzését 

értékelik. Így van ezzel a győri intézmény is. A vizsgálatok folyamán a végzős hallgatók 

mindegyike megkérdezésre került, hogy ismételten a Széchenyi Egyetemet választaná-e, ha 

újra jelentkezhetne. A válaszok pozitívnak tekinthetők, mivel a nemleges választ adó 

hallgatók aránya mindegyik évfolyam esetében 20% alatt maradt. (26. ábra) 

 

26. ábra: A Széchenyi István Egyetemet újraválasztók aránya, 2006-2010 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Amint a függetlenségvizsgálat eredménye is mutatja, a válaszok megoszlása nem különbözik 

egymástól szignifikánsan az egyes években. Ezt a fentiekben is említett, illetve a diagramon 

látható arányok tükrében pozitívumnak tekinthetjük, mind a megítélés milyensége, mind 

pedig a stabilitás tekintetében. (24. táblázat)  
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24. táblázat: Az elhelyezkedés tervezett földrajzi helyének függetlenségvizsgálata 

 Statisztikaérték Szabadságfok Szignifikancia 
Khí-négyzet 7.850 4 .097 
Valószínűségi hányados 8.001 4 .092 
Lineáris-lineáris asszociáció 1.032 1 .310 
Elemszám 4181   

Megjegyzés: az elvárt elemszámok minden cella esetében megfeleltek a minimális kritériumnak, a próba érvényes. 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A jelenkori elhelyezkedésnél egyre több szó esik a készségekről, kompetenciákról, a 

kompetencia alapú oktatásról, és a munkáltatók is fokozottabb figyelmet fordítanak erre. A 

kompetenciák az első évtől kezdve a vizsgálat tárgyát képezik, és a 25. táblázat bemutatja 

azokat a készségeket, melyet a munkáltató joggal vár el a munkavállaló fiataltól. A szakmai 

tudás, jó kommunikációs képesség, nyelvismeret azok a tényezők, melyeket a hallgatók is a 

legfontosabbnak tartanak, így bizton állítható, a széchenyis hallgatók tisztában vannak a 

munkaerő-piac elvárásaival. 

 

25. táblázat: Az elhelyezkedés szempontjából fontos tényezők, 2006-2010 
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2006 3,93 4,32 3,07 4,17 3,48 2,96 3,00 2,15 1,59 1,24 1,36 

2007 4,01 4,03 3,48 4,05 3,52 3,46 3,32 2,99 2,65 2,42 2,29 

2008 4,16 4,20 3,77 4,05 3,81 3,63 3,45 3,12 2,88 2,50 2,33 

2009 4,44 4,30 4,26 4,17 4,15 4,13 3,70 3,58 3,40 2,93 2,89 

2010 4,30 4,30 4,14 4,21 4,17 3,84 3,83 3,14 3,10 2,63 2,47 

Forrás: saját szerkesztés  



141 
 

Annak vizsgálatára, hogy láthatunk-e eltérést az egyes évek adatfelvételeinek eredményei 

között, egyszempontú varianciaanalízist használtam. Látható, hogy az összes vizsgált tényező 

esetében statisztikailag érvényesek az átlagok eltérései. Mivel a csoportátlagok változása azt 

mutatja, hogy szinte mindenhol erősödő tendenciát fedezhetünk fel, érdemes volt elvégezni a 

linearitásra vonatkozó tesztet, amely a mi esetünkben nem egy ordinális függő változó alapján 

mutatkozó rendeződést vizsgál az átlagok esetében, hanem időbeli trendet. Az eredmények 

statisztikailag is alátámasztják, hogy az elmozdulások lineárisnak tekinthetők, tehát minden 

bevont változó esetében megfigyelhető az átlagpontszámok folyamatos növekedése, amit 

egyfajta növekvő tudatosságként értelmezhetünk. (26. táblázat) 

 

26. táblázat: A elhelyezkedés szempontjából fontos tényezők függetlenségvizsgálata 

Változó F Szignifikancia Szignifikancia 
(linearitás) 

jó kommunikációs készség 32.394 .000 .000 

szakmai tudás 12.400 .000 .000* 

jó személyes kapcsolatok a cégnél 88.954 .000 .000 

nyelvtudás  3.953 .008 .001* 

korábbi szakmai tapasztalat  68.017 .000 .000 

rugalmasság 71.825 .000 .000 

szerencse 29.699 .000 .000* 

külföldi tanulmányok 44.841 .000 .000 

egyéb szociális kompetenciák 89.317 .000 .000 

TDK-n, egyéb tanulmányi versenyen 
való részvétel 38.227 .000 .000 

hallgatói évek alatt, társadalmi 
szervezetekben végzett munka 63.535 .000 .000 

Megjegyzés: bár a varianciahomogenitásra vonatkozó Levene-teszt nullhipotézisét több esetben el kellett vetni az alacsony 

szignifikancia-érték miatt, a független változó által képzett csoportok hasonló elemszámúak. Ennek következtében a próba 

nem érzékeny a varianciák heterogenitására, így az elemzés elvégezhető. 

*a jelölt változók esetében a lineáris mellett kimutatható egyéb, nemlineáris trend hatása is 

Forrás: saját szerkesztés 
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Végzettek vizsgálata (2009-2010) 

A pályakövetési felmérések sorában a végzettek utánkövetéses vizsgálata tekinthető a 

legfiatalabbnak az intézményben, hiszen csak az előző két esztendőben készült. A tényleges 

elhelyezkedésről mérhető adatokat mindenekelőtt ez a lekérdezés szolgáltatja. 

A 27. táblázatban a vizsgálat következtében nyomon lehet követni az egyes évek 

felméréseiben részt vett hallgatók vándorlását. Jól látható, hogy a származási és a jelenlegi 

lakóhely között jelentős eltérések találhatók, melyek Győr és Budapest vonatkozásában 

mozdulnak el pozitív irányban. Kijelenthető, hogy az egyetemnek köszönhetően a hallgatók 

közel 10%-a telepedik le Győrben és Budapesten, leginkább Magyarország többi térségének a 

kárára. Szintén megmutatkozik, hogy a végzéskor elképzelt térségben, városban nem 

mindenki találta meg a számítását. 

 

27. táblázat: A hallgatók elhelyezkedési irányainak megoszlása, 2009-2010 
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2009-es 
felmérés 18,98% 43,24% 28,57% 37,67% 30,72% 33,86% 4,17% 16,36% 15,87% 37,86% 8,68% 19,05% 1,33% 1,00% 2,65% 

2010-es 
felmérés 14,34% 35,99% 23,08% 32,69% 34,29% 25,52% 12,59% 14,37% 18,18% 38,46% 10,76% 31,12% 1,92% 4,58% 2,10% 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A végzett hallgatókra vonatkozó statisztikai elemzések során elsősorban arra voltam kíváncsi, 

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 tehát nem csak a 

fentiekben jelzett várakozásokról beszélhetünk, hanem arról is, hogy az elképzelt térbeli 

mobilitási irányok és az ehhez kapcsolódó csatornák szűkebbek annál, mint amit a törekvések 
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mutatnak. Elsősorban azt láthatjuk, hogy az egyéb, túlnyomórészt Győrnél, 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. (28. 

táblázat) 

 

28. táblázat: A hallgatók elhelyezkedési irányainak függetlenségvizsgálata 

  Statisztikaérték Szabadságfok Szignifikancia 

2009-es 
felmérés 

Khí-négyzet 382.654 24 .000 
Valószínűségi hányados 344.960 24 .000 

Elemszám* 350   

2010-es 
felmérés 

Khí-négyzet 862.681 16 .000 
Valószínűségi hányados 678.899 16 .000 

Elemszám* 572   

Megjegyzés: a 2009-es adatok vizsgálata esetében a cellák 16,7%-a a 2010-es adatok esetében 12%-a nem éri el a minimális 

elvárt elemszámot, a próba érvényes. 

*A feltüntetett elemszámok a végzettek szülői és jelenlegi lakhelyre vonatkozó érvényes esetszámára vonatkoznak, az 

elképzelt lakhely elemszáma az eredeti adatokból súlyozott. 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az elképzelt és realizált elhelyezkedés fontos mércéje az intézményi minőségnek. A 27. ábra 

a hallgatók pesszimizmusáról, avagy elképzeléseik túlteljesítéséről árulkodik. Ez alapján a 

tényleges elhelyezkedés többnyire korábban sikerül, főleg a 2010-ben részt vett öregdiákok 

esetében. Feltétlen pozitív, hogy a diplomások 90-95%-a fél éven belül megtalálta a 

megfelelő munkáltatót. 

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

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

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

szerkezete alakul át egyik évről a másikra (az előző fejezetben, a végzős hallgatók 

elemzésekor is szembetűnt ez a polarizáció felé mutató tendencia). (29. táblázat) 
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27. ábra: Elhelyezkedés elképzelt és realizált időpontja, 2009-2010 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

29. táblázat: Az elhelyezkedési időpontjának függetlenségvizsgálata 

  Statisztikaérték Szabadságfok Szignifikancia 

2009-es 
felmérés 

Khí-négyzet 12.906 5 .024 
Valószínűségi hányados 15.647 5 .008 

Lineáris-lineáris asszociáció .392 1 .531 
Elemszám* 200   

2010-es 
felmérés 

Khí-négyzet 31.039 5 .000 
Valószínűségi hányados 32.744 5 .000 

Lineáris-lineáris asszociáció 18.979 1 .000 
Elemszám* 200   

Megjegyzés: az elvárt elemszámok minden cella esetében megfeleltek a minimális kritériumnak, a próba érvényes. 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A másik fontos tényező, hogy az öregdiákok mekkora százaléka dolgozik a 

szakképzettségének megfelelő területen. Ez esetben is pozitívabb eredmény született a 

vártnál, így önbevallás alapján a diplomások több mint 80%-a találta meg a boldogulását a 

szakmájában, és kevesebb, mint 20%-a lett pályaelhagyó, ami egyáltalán nem elhanyagolható 

arány. (28. ábra) 
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28. ábra: Szakmában való elhelyezkedés, 2009-2010 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Ebben az esetben 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. (30. táblázat) 

 

30. táblázat: A szakmában való elhelyezkedés függetlenségvizsgálata 

  Statisztikaérték Szabadságfok Szignifikancia 

2009-es 
felmérés 

Khí-négyzet 5.643 1 .018 
Valószínűségi hányados 5.698 1 .017 

Lineáris-lineáris asszociáció 5.614 1 .018 
Elemszám* 200   

2010-es 
felmérés 

Khí-négyzet .121 1 .728 
Valószínűségi hányados .121 1 .728 

Lineáris-lineáris asszociáció .120 1 .729 
Elemszám* 200   

Megjegyzés: az elvárt elemszámok minden cella esetében megfeleltek a minimális kritériumnak, a próba érvényes. 

*Az elemszámok a két adatbázis összekapcsolása miatt súlyozottak. 

Forrás: saját szerkesztés 
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Az ÁSZF és az MKIK diplomás pályakezdőket érintő 2008-as felmérése azt mutatja, hogy 

egy átlagos frissdiplomás munkába álláskor közel 202 ezer forint bruttó fizetésre számíthat. 

Az átlag azonban eltakarja az egyes csoporton belüli és közötti különbségeket. A vizsgálat 

alapján a pályakezdő diplomások fele bruttó 150 és 250 ezer forintos kezdőbérrel lép be a 

munkaerőpiacra. Fontos leszögezni azt is, hogy a műszaki végzettségű munkakörökben 

átlagosan 35 ezer forinttal nagyobb a kezdő bruttó munkabér, mint a gazdasági és jogi 

végzettséget igénylő foglalkozási csoportokban. 

Az egyetemi vizsgálat és a 29. ábra szerint a hallgatók többé-kevésbé reálisan látják a 

helyzetüket, bár a 2010-es vizsgálatban láthatóak a gazdasági válság okozta „sebek”, így 

néhányan bőven diplomás minimálbér alatt tudtak csak munkát vállalni. 

 

29. ábra: Munkabér nagysága, 2009-2010 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

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, egyirányú 

elmozdulással. (31. táblázat) 
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31. táblázat: Az öregdiákok munkabérének függetlenségvizsgálata 

  Statisztikaérték Szabadságfok Szignifikancia 

2009-es 
felmérés 

Khí-négyzet .733 5 .981 
Valószínűségi hányados .736 5 .981 

Lineáris-lineáris asszociáció .005 1 .944 
Elemszám* 200   

2010-es 
felmérés 

Khí-négyzet 14.457 4 .006 
Valószínűségi hányados 15.744 4 .003 

Lineáris-lineáris asszociáció .612 1 .434 
Elemszám* 200   

Megjegyzés: az elvárt elemszámok minden cella esetében megfeleltek a minimális kritériumnak, a próba érvényes. 

*Az elemszámok a két adatbázis összekapcsolása miatt súlyozottak. 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A munkahely cégformáját tekintve a kérdőív négy fő kategória (jogi személyiségű-, illetve 

jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, közszféra, civil szféra) elkülönítését tette 

lehetővé. A kérdőívek alapján legtöbben a jogi személyiségű cégeknél helyezkedtek el, 

viszont a fiatalok ötöde, illetve negyede a közszférában talált állást. Viszonylag kevesen 

dolgoznak jogi személyiség nélküli cégnél (Bt., egyéni vállalkozás) és alapítványoknál, 

egyesületeknél, bár a 2010-es felmérésnél jócskán megnövekedett mindkét kategória. (32., 33. 

táblázat) 

 

32. táblázat: Elhelyezkedés munkáltató jogi személyisége alapján, 2009-2010 

 

jogi személyiségű 
gazdasági társaság 
(Kft., Nyrt., Zrt.), 

szövetkezet 

közszféra 
(közalkalmazottak, 

köztisztviselők 
esetén) 

jogi szem. nélküli 
gazdasági társaság 
(Bt., Kkt.), egyéni 

vállalkozó 

civil szféra 
(alapítvány, 

egyesület, KHT) 

2009-es felmérés 73,33% 20,00% 6,11% 0,56% 
2010-es felmérés 53,33% 26,45% 13,76% 6,45% 

Forrás: saját szerkesztés 
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33. táblázat: A munkáltató jogi személyiségének függetlenségvizsgálata 

 Statisztikaérték Szabadságfok Szignifikancia 
Khí-négyzet 11.883 4 .018 
Valószínűségi hányados 12.698 4 .013 
Lineáris-lineáris asszociáció 11.486 1 .001 
Elemszám* 200   

Megjegyzés: az elvárt elemszámok minden cella esetében megfeleltek a minimális kritériumnak, a próba érvényes. 

*Az elemszámok a két adatbázis összekapcsolása miatt súlyozottak. 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A egyetem regionális szerepének vizsgálatára khí-négyzet próbát használtam, melynek célja 

az Egyetem és a Nyugat-dunántúli régió szoros kapcsolatának kimutatása volt. A vizsgálat 

középpontjában az elhelyezkedési hely állt, melyet a munkába állás időpontja és az elvégzett 

szakmában való elhelyezkedési hely összefüggésében elemeztem. A kereszttábla hipotézist 

khí-négyzet próbával szándékoztam igazolni. A nullhipotézis szerint becsült és mért adatok 

megegyeznek, a khí-négyzet értéke mindkét esetben magas, így a nullhipotéziseket nem 

tudom elvetni, így nincs szignifikáns összefüggés a két változó között. Ebből kifolyólag 

megállapítható, hogy nincs jelentős különbség az egyes vizsgált földrajzi területek az 

elhelyezkedési időpont és a választott szakma viszonylatában. (34. és 35. táblázat) 

 

34. táblázat: Az elhelyezkedési időpont és a választott szakma vizsgálata a munkába 

állás helyének vonatkozásában 

 Statisztikaérték Szabadságfok Szignifikancia 
Khí-négyzet 26.039 28 .571 
Valószínűségi hányados 23.893 28 .687 
Elemszám* 350   

A cellák 16,7%-a nem teljesíti a minimális elvárt elemszám kritériumát. A próba elvégezhető. 

 Statisztikaérték Szabadságfok Szignifikancia 
Khí-négyzet 6.762 8 .562 
Valószínűségi hányados 8.301 8 .405 
Elemszám* 350   

A cellák 10%-a nem teljesíti a minimális elvárt elemszám kritériumát. A próba elvégezhető. 

Forrás: saját szerkesztés  
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2.3.2. A PÁLYAKÖVETÉSI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOS 

MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

A 2005. évi felsőoktatási törvény életbe lépésével, majd az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

TÁMOP (Társadalmi megújulás Operatív Program) 4.1.1 és 4.1.3 intézkedésének 

folyományaként, valamint az intézmények munkatársainak áldozatos munkája révén új 

lendületet vett a diplomás pályakövetés. 

A visszajelzések gyűjtése azonban nem szabad, hogy pusztán a törvényi előírás formális 

teljesítése legyen. Az eredményeket, az azokból levont következtetéseket fel kell használni a 

képzés, a tartalom, a programok, szolgáltatások színvonalának, hatékonyságának növelésére. 

A pályakövetés, amennyiben a felsőoktatási intézmények komolyan veszik, hozzájárulhat az 

egyetem minőségbiztosítási rendszerének fejlesztéséhez, a színvonalasabb képzéséhez és nem 

mellékesen releváns információkkal szolgálhat a felvételiző fiataloknak. Az utat nem könnyű 

megtalálni, jelentős erőfeszítéseket igényel a vezetőktől, az oktatóktól és a kutatóktól 

egyaránt. (Szekeres 2008) Erre az intézményeknek nemcsak törekedniük kell, hanem az ilyen 

és ehhez hasonló nagyszerű lehetőségek függvényében meg is kell valósítaniuk. 

A fiatalok pályájuk elején és egész életüket nézve is rengeteg fontos döntést hoznak meg. A 

vizsgálatok ezen jelentős döntések közül kettőt vesznek a célkeresztjükbe: egyik a 

pályaválasztási, másik a munkába állás, az elhelyezkedés döntése. Egy-két dolog azonban 

közös a két döntésnél, talán ezért is lehet közösen vizsgálni őket. Mindkét esetben korszerű 

szakismereteket, használható tudást várnak és a körülmények szempontjából mindkét 

helyzetet nehezíti, hogy ezeket új környezetben, új közösségben kell megszerezniük. 

A végzősök adatfelvételénél az elhelyezkedés irányai, körülményei kerültek górcső alá. Mind 

a 2007-ben, mind a 2009-ben végzetteknél érdemes összehasonlítani ezeket az adatokat a 

végzéskor adott válaszokkal. Ezáltal megkapható a válasz, hogy az öregdiákok hol, mikor, 

milyen területen szeretnének elhelyezkedni, letelepedni, a szakmájukban vállalnak-e munkát, 

mennyi lesz a munkabérük, továbbá tud-e a régió ennyi fiatal számára megélhetést biztosítani. 

A Széchenyi István Egyetem diplomás pályakövetési felméréseinek legfontosabb 

megállapításait a következők szerint lehet röviden összefoglalni: 

• Az Egyetem az intézményi vonzáskörzet vonatkozásában erős térségi és regionális 

beiskolázást tudhat magáénak. Erős felvételi számokkal rendelkezik a Nyugat-

dunántúli régióból, az észak-magyarországi térségből és a Felvidékről. 
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• A végzett hallgatók nagy számban (minden esetben 80% felett volt a mutató) ismét a 

Széchenyi István Egyetemet választanák a felsőfokú diplomájuk megszerzéséhez. 

• A vizsgálat azt mutatja, hogy a Széchenyi István Egyetem végzett hallgatóinak kb. 

50%-a Győrben, illetve a régióban talált munkát magának, míg a többiek Budapesten 

vagy más régióban helyezkedtek el. Az öregdiákok elhelyezkedése tekintetében 

kiemelhető, hogy erős a szívó hatás Győr, illetve Budapest vonatkozásában. 

• A végzettek vélt és valós elhelyezkedési adatait vizsgálva azt lehet megállapítani, 

hogy többé-kevésbé sikerült öregdiákjainknak tartani magukat az előzetes 

elképzeléseikhez. Az egyetemen folyó képzés és a munkaerő–piaci igények szoros 

kapcsolatára utal, hogy a végzettek kb. fele egy hónapon belül, 90%-uk pedig fél éven 

belül elhelyezkedett. 

• Nagyon fontos az előbbi elhelyezkedési mutatók mellett, hogy az öregdiákok több 

mint 80%-a a végzettségének megfelelő szakterületen helyezkedett el, noha az elmúlt 

évek gazdasági válsága erőteljesen hátráltatta az elhelyezkedés körülményeit. 

• A végzettek jövedelmi igényei és a ténylegesen elért jövedelmek összehasonlítása azt 

mutatja, hogy a végzettek közel reálisan látják a lehetőségeiket, s talán ennek is 

köszönhető a gyors elhelyezkedés ilyen nagy aránya. Nem lehet viszont szó nélkül 

elmenni amellett, hogy az öregdiákok alkalmanként olyan munkát is elvállaltak, 

amelyek nem feltétlen követelnek diplomát. 

• A megkérdezésnél szóba került, hogy az egykori hallgatók mennyire tartják 

használhatónak az egyetemen tanultakat a munkájuk során, azaz a felmérés során 

öregdiákjaink értékelték az egyetemen folyó képzést, annak hasznosságát is. Ez a 

mutató főként a képzés minőségét mutatja, mivel itt az intézmény erősségeit, 

gyengeségeit és az újraválasztást vizsgáltam. A válaszok alapján a képzés megítélése 

alapvetően pozitívnak tekinthető. Külön kiemelést érdemel a széles körű elméleti 

ismeretek, a mérnöki, közgazdasági stb. szemlélet kialakítása és az önállóságra 

nevelés hangsúlyozása. A kritikai észrevételek elsősorban a szakmai elméleti és 

gyakorlati képzés részarányának növelésére, illetve az idegen nyelvi képzés 

fontosságára hívták fel a figyelmet. 

• Az egyetemi képzés egyre fontosabb feladata felkészíteni a szakembereket az 

élethosszig tartó tanulásra, kialakítani az ismeretek folyamatos megújítása iránti 

igényt. A megkérdezettek több mint 80%-a tudatában van ennek és kész vállalni az 

ezzel kapcsolatos erőfeszítéseket. 
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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 végzettek tapasztalatainak a Diplomás Pályakövető Rendszer 

segítségével történő megismerésének. A felmérés pozitív visszajelzései azt bizonyítják, hogy 

az intézménynek fontos szerepe van a város és a régió humán potenciáljának fejlesztésében s 

ezen keresztül a gazdaság teljesítőképességének növelésében. 

Összefoglalásként elmondható, hogy a felmérés országos kiterjesztése és használható output 

mutatói miatt – megfelelő módszertan esetén – alkalmassá válhat az egyetemek 

versenyképességének meghatározására.  
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„Nem minden megszámolható, ami számít, és 

nem minden számít, ami megszámolható.” 

Albert Einstein 

 

III. LEHETSÉGES IRÁNY – MODELL A VERSENYKÉPESSÉG 

MÉRÉSÉRE 

 

A már ismertetett tényezők, problémák miatt nem könnyű feladat az egyensúly magtalálása és 

egy objektív, minden területre kiterjedő, egyetemek versenyképességét optimálisan 

meghatározó modell felállítása. Az elmélet viszont, mely az alapot képezi, már több „fronton” 

megmérettetésre került és állta is a próbát. Ez pedig nem más, mint a Lengyel-féle 

versenyképességi piramis, melyet egy speciális módszertan alapján próbáltam meg az 

egyetemi versenyképesség mérésére átdolgozni. 

Lengyel (2003) a régiók versenyképességének mérésére dolgozta ki a piramis-modellt (30. 

ábra), melynek alapja, hogy lehetővé teszi a régiók összehasonlítását egymással és korábbi 

önmagukkal, továbbá szemlélteti a régió jövőbeli fejlődési lehetőségeit. A modell szerkezete 

az alábbiak szerint épül fel és tartalmazza egy régió versenyképessége mérésének, és 

versenyképességére ható tényezőknek három egymásra épülő szintjét (Lengyel 2003): 

• Alapkategóriák: a versenyképesség mérését lehetővé tevő (jövedelem, 

munkatermelékenység és foglalkoztatottság) mutatók. 

• Alaptényezők: a versenyképesség alapkategóriáit közvetlenül meghatározó gazdasági 

tényezők, amelyek tudatos fejlesztésével javulhat a régió versenyképessége és 

felgyorsítható a gazdasági fejlődés.  

• Sikerességi faktorok: az alapkategóriákat és alaptényezőket közvetve, áttételesen 

befolyásoló tényezők, amelyek hosszabb időszakon keresztül módosulnak. 

A versenyképességet meghatározó jellemzőket – a logikai szerkezet szerint egy ábrában 

megjelenítve – felépíthető a regionális versenyképesség „Piramis-modellje”. A piramis 

csúcsán a végső cél, a régió lakosságának életszínvonala, életminősége található. A piramis 

középső részén a gazdaságfejlesztéshez alkalmazható alaptényezők találhatók, és ezekre 

épülnek az egységes versenyképesség definíciójában szereplő alapkategóriák 

(versenyképességi mutatók). A modell talapzatát a hosszú távú fejlődéshez elengedhetetlen 
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társadalmi, gazdasági, környezeti és településszerkezeti sikerességi faktorok alkotják. 

(Lengyel 2003) 

 

30. ábra: Lengyel-féle versenyképességi piramis-modell 

 

Forrás: Lengyel 2003. 

 

Egy valós versenyképességi modell kidolgozásánál alapelv, hogy az elérhető adatokra 

támaszkodva lokális, regionális és országos (nemzeti) szintre egyaránt érvényes szempontokat 

kell megtalálni, amelyekben a területi egység gazdasági teljesítménye, az innovatív üzleti 

magatartás és az életszínvonal emelkedése egyaránt megfogalmazódnak. Valós alatt azt 

értjük, hogy a modell alapján értelmezhetők legyenek a versenyképesség javítására teendő 

főbb lépések is. (Lengyel 2003) 

A piramis-modellt egyetemek versenyképességének mérésére még nem használták, viszont a 

mutatók, tényezők jelentős része a rendelkezésre áll, mely alapján az alkalmazása 

megvalósítható. A versenyképesség fogalmából kiindulva kiderül, hogy a gazdasági 

növekedés hagyományos gondolatköre lett hozzáigazítva a globális feltételekhez és ebből a 

szempontból a kibocsátás, termelékenység, foglalkoztatottság hármas kapcsolata a 

legfontosabb. A versenyképességet a felsőoktatási intézmények tekintetében az egységes 

megfogalmazás alapján a diplomások számával, illetve az ezzel szorosan összefüggő 
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intézményi (oktatási) teljesítménnyel határoztam meg, így a kategóriák – kiegészülve az 

elégedettségi visszajelzésekkel, a statisztikai nyilvántartások és a felmérések adataival – 

kiszámíthatók. 

A regionális versenyképesség modelljéhez hasonlóan a felsőoktatási versenyképességi modell 

is megpróbálja rendszerezni az eszközöket, tényezőket és mutatókat, továbbá egy viszonyítási 

pontot nyújt, hogy a jövőbeli fejlődés érdekében mely területek és értékek kínálják a fejlődés 

lehetőségét: azaz nem csak a versenyképesség mértékét, hanem a jövőbeli fejlődés 

megítélését is biztosítania kell. Itt azonban érdemes elkülöníteni a hosszabb és a rövidtávon 

ható tényezőket. A szakirodalomban általánosan elfogadott – és Lengyel is használja – a 

tartós folyamatok megítélésére a sikeresség fogalmát, mely alapján hosszabb ideig csak azon 

intézmények maradhatnak versenyképesek, akik a sikeresség fogalmának is eleget tesznek. 

Egyszerűsítve mondhatjuk, hogy a sikeresség a felsőoktatás globális, míg a versenyképesség 

az intézmények célja. A versenyképességet befolyásoló tényezőket ezek alapján két csoportra 

bonthatjuk: vannak, melyek közvetlenül és vannak, amelyek közvetve fejtik ki hatásukat a 

versenyképességi mutatókra. Különlegesen fontosak azok az alaptényezők, melyek az 

intézményi és hallgatói teljesítményre rövidtávon éreztetik hatásukat, és fejlesztésükkel 

látványosan javítható az intézmények versenyképessége. Számottevőek még azok a 

társadalmi, gazdasági, környezeti, regionális folyamatok is, melyek közvetett módon és 

hosszabb távon vannak hatással az intézményi teljesítményre, sikerességére. Ez alapján 

fontos, hogy megfelelő módon elkülönítsük a versenyképesség mérését a versenyképességre 

ható tényezőktől. (Lengyel 2003) 

Összefoglalóan elmondható, hogy a felsőoktatási modell felvázolt cél- és feltételrendszere a 

regionális versenyképességi modell alapelveit mindenben követi, céljában, felépítésében és 

szerkezetében megegyezik, így alkalmasnak tekinthető a felsőoktatási intézmények 

versenyképességének megítélésére. A felsőoktatási versenyképesség fejlesztésének előterében 

a diplomák minőségének a javítása áll, melynek mérése három kategóriával – a hallgatói, az 

intézményi (oktatási) teljesítmény és az elégedettségi tényezők számbavételével – oldható 

meg, így ezeket alapkategóriának nevezzük. Ezek a mutatók az intézmények korábbi 

időszakának teljesítményét, a megvalósult versenyképességet mutatják. A versenyképességre 

ható tényezőket az előbbiek alapján két csoportra bonthatjuk: rövid és hosszú időtávon ható 

tényezőkre. Az előbbit, melyet főként az intézményi tényezők alkotják, alaptényezőnek 

nevezzük. A másik csoportot főként olyan, intézményen túl ható tényezők alkotják, melyek 

megmagyarázzák az intézményi versenyképességet, így sikerességi faktoroknak hívjuk.  
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A felsőoktatási intézmények versenyképességi modelljének négy része ezek alapján a 

következő (31. ábra): 

Cél: A megközelítés szerint a felsőoktatási intézmények központi és hosszú távú célja a 

diplomások sikeressége és társadalmi megelégedettsége. Az értekezés folyamán több 

alkalommal jutottam arra a következtetésre, hogy a jelenlegi rangsorokból hiányoznak a 

kimeneti tényezők. Ebből kifolyólag a modell központjában az intézményi kimenet, output 

áll. Ezen értelmezés azt jelenti, hogy az intézményeknek az alapvető feladata a tudás 

hasznosítható formában történő átadása. 

Alapkategóriák: Az alapkategóriák közé a hallgatói teljesítményt, az öregdiákok 

teljesítményét, a munkáltatók elégedettségét, a felsőoktatási intézmény oktatási és 

tudományos teljesítményét, valamint infrastrukturális adottságait állítottuk. A fent említett 

alapkategóriák (hallgatói teljesítmény, oktatási teljesítmény és elégedettség) a piramis 

középső részében találhatók, és a következő versenyképességi mutatók határozzák meg. 

(1) Hallgatói teljesítmény: A kategória magában foglalja az aktív hallgatók teljesítményét, 

melyet az Országos Tudományos Diákköri versenyek eredményei, a köztársasági ösztöndíjak, 

továbbá a diplomát és PhD fokozatot szerzők száma jellemez. 

AK11: az OTDK díjazottak aránya, 2009 (%); 

AK12: a köztársasági ösztöndíjban részesülő hallgatók aránya, 2010 (%); 

AK13: a diplomát szerzettek aránya, 2009 (%); 

AK14: a PhD fokozatot szerzettek aránya, 2009 (%). 

 

(2) Oktatói teljesítmény: A tényezőt alkotó mutatók a minősítettség (a minősített oktatóra jutó 

hallgatók száma, illetve a minősített oktatók aránya az összes teljes munkaidős oktatóhoz 

viszonyítva), a kandidátusok és az akadémikusok száma, valamint a hallgató-oktató arány. 

AK21: a minősített oktatóra jutó hallgatók száma, 2009 (fő); 

AK22: a minősített oktatók aránya az összes teljes munkaidős oktatóhoz viszonyítva,  

2009 (%); 

AK23: a kandidátusi fokozatú oktatók aránya az összes teljes munkaidős oktatóhoz 

viszonyítva, 2009 (%); 

AK24: az akadémiai doktorok aránya az összes teljes munkaidős oktatóhoz viszonyítva,  

2009 (%);  
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(3) Öregdiák- és munkaerő-piaci elégedettség: Az elégedettséget legobjektívebben a diplomás 

pályakövetési felmérés alapján lehet mérni, mely megmutatja az átlagos elhelyezkedési időt, a 

szakmában való elhelyezkedést, a munkabért és a karrierben való előrelépést. 

AK31: az államvizsga után az elhelyezkedés időszakának átlagos időtartama, 2010 (hónap); 

AK32: az intézmény székhelye szerinti régióban elhelyezkedett öregdiákok aránya, 2010 (%). 

AK33: a szakmában való elhelyezkedés - a munka és a végzettség kapcsolata, 2010 (%); 

AK34: az átlagos havi bruttó jövedelem, 2010 (eFt); 

AK35: teljes idejű foglalkoztatott öregdiák az összes adott évben végzett öregdiákhoz 

viszonyítva, 2010 (%) 

AK36: a felső- vagy középvezető öregdiákok aránya az összes adott évben végzett 

öregdiákhoz viszonyítva, 2010 (%) 

 

Közvetlen tényezők: Rövidtávon az alapkategóriák összetevőire az alábbi tényezők vannak 

hatással. 

(1) Felvettek minősége: A tényező tartalmazza a felvett hallgatók minőségét leginkább 

meghatározó mutatókat, azaz az első helyes jelentkezőket, a túljelentkezést, a külföldi 

hallgatók jelenlétét, a középiskolás tanulmányi versenyeken elért helyezettek, illetve az 

államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezők számát. 

AT11: az első helyen jelentkezett hallgatók aránya, 2010 (%); 

AT12: az első helyen jelentkezett külföldi hallgatók aránya, 2010 (%); 

AT13: a bejutási arány, 2010 (%); 

AT14: a felvett külföldi hallgatók aránya, 2010 (%); 

AK15: az intézmény székhelye szerinti régióból felvett hallgatók aránya, 2010 (%). 

AT16: az OKTV helyezettek aránya, 2010 (%); 

AT17: az államilag elismert nyelvvizsgával rendelkező felvett hallgatók aránya, 

2010 (%); 

 

(2) Kutatás, fejlesztés és innováció (K+F+I): A K+F+I kategóriát leginkább meghatározó 

mutatók a kutatói és PhD hallgatói létszám, az egyetem kutatási befolyásának nagysága, 

valamint a kutatás-fejlesztésből származó bevétel nagysága. 

AT21: a kutatók aránya az összes teljes munkaidős oktatóhoz viszonyítva, 2010 (%); 

AT22: a PhD hallgatók aránya a minősített oktatókhoz viszonyítva, 2009 (%); 

AT23: a publikációk, cikkek, kiadványok és egyéb alkotások száma 2001-2010, 2010 (db); 
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AT24: a K+F+I bevétel aránya az intézményi bevételhez viszonyítva, 2009 (MFt). 

 

(3) Intézményi szolgáltatások: A felsőoktatási intézmény szolgáltatásait részletező mutatók 

között megtalálható a szolgáltató irodák, központok fogadási időtartama, kollégiumi díj 

mértéke, a külföldi ösztöndíjban és az idegen nyelvű képzésekben részesülők száma egyaránt. 

AT31: a kollégiumi díj átlagos mértéke, 2011 (Ft); 

AT32: a tanácsadó irodák heti ügyfélfogadási ideje, 2011 (óra); 

AT33: a szolgáltató irodák (információs-, szolgáltató központ) heti ügyfélfogadási ideje,  

2011 (óra); 

AT34: a Tanulmányi Hivatal heti ügyfélfogadási ideje, 2011 (óra); 

AT35: a könyvtár heti ügyfélfogadási ideje, 2011 (óra); 

AT36: az Erasmus ösztöndíj keretében kiutazó hallgatók aránya, 2009 (%); 

AT37: az idegen nyelvű képzésen részt vevők aránya, 2010 (%). 

 

(4) Intézményi infrastruktúra: A kategória összegzi a felsőoktatási intézmény 

számítástechnikai-, kollégiumi-, könyvtári-, és sportkapacitását. 

AT41: felhasználó hallgatókra jutó számítógépek száma, 2010 (db); 

AT42: egy hallgatóra jutó könyvtári könyvek száma, 2009 (db) 

AT43: a kollégiumi férőhelyek aránya a teljes hallgatói létszámhoz viszonyítva, 2010 (%); 

AT44: a sportinfrastruktúra rendelkezésre állása, 2011 (db); 

 

(5) Intézményi erőforrások: Az ebbe a kategóriába tartozó mutatók megmutatják az 

intézmények erőforrásainak minőségét, illetve azok hasznosságát és hatékonyságát. Ilyen 

mutatók a munkatársi- (HR mutatók), az infrastrukturális és kapacitás-kihasználtsági mutatók 

(beruházásokra fordított összeg, bérleti szerződésekből származó bevétel, oktatási célú terület 

négyzetmétere, termek befogadó képessége és száma), a gazdálkodási mutatók (pl. saját 

bevételek aránya a költségvetésen belül, fejlesztési kiadások) és a pályázati mutatók (a 

megítélt támogatásból származó bevételek). 

AT51: a NEFMI által engedélyezett munkatársi létszámtól való eltérés, 2011 (%); 

AT52: a hallgatói kapacitáskihasználtság aránya, 2009 (%); 

AT53: egy hallgatóra jutó saját bevétel, 2009 (eFt/fő) 

AT54: egy teljes munkaidős oktatóra jutó saját bevétel, 2009 (eFt/fő) 

AT55: egy hallgatóra jutó fejlesztési kiadások, 2009 (eFt/fő); 

AT56: egy hallgatóra jutó pályázati támogatás összege, 2010 (eFt).  
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Közvetett tényezők: Az intézmények versenyképesességére hosszú távon ható feltételek. 

Mivel ezek a tényezők az alapkategóriákat és az alaptényezőket csak közvetve, áttételesen 

befolyásolják és módosulásuk hosszabb időszakot ölel fel, ezért a modellben – hasonlóan a 

regionális versenyképességi modellhez – ezen mutatókat használatától eltekintek. Ennek 

további oka a mérhetőségi problémák, továbbá hogy egyes tényezőket érintőileg a közvetlen 

kategóriák is figyelembe veszik (pl. külföldi hallgatók, Erasmus ösztöndíj keretében kiutazó 

hallgatók, az intézmény székhelye szerinti régióból felvett hallgatók száma). 

(1) Intézményi hírnév és kultúra: Talán az egyik legnehezebben mérhető tényező. A 

megközelítésben javasolt kiindulási alap lehet a külső felek pozitív megnyilatkozásai, 

valamint a kommunikáció és marketing minősége. A lehetséges mutatók: sajtómegjelenések 

száma médiatípusonként, egy hallgatóra jutó reklám, a marketingtevékenység külső 

értékelése, a kommunikációs események száma, a tudományos és nem tudományos 

rendezvények száma (mint egyetemek harmadlagos missziója: a kultúra és tudományos 

gondolkodás elterjesztése) és a DM-mel (direkt marketing) elért célcsoport nagysága. 

 

(2) Munkaerő-piaci, társadalmi kapcsolatok: Intézményesült formában nehezen mérhető, 

mivel többnyire személyes kapcsolatokon alapul. A mérésre alkalmas mutatók: a partneri 

kapcsolatok száma, a vállalkozási megbízások száma, a szakképzési- és innovációs támogatás 

mértéke és a partnerek elégedettsége. 

 

(3) Regionális beágyazottság: A felsőoktatási intézményen és a térség, a régió szereplőin 

egyformán múlik, hogy regionális fejlődésben a felsőoktatásnak milyen szerep jut. A 

felsőoktatási intézmények regionális fejlesztésben betöltött szerepének fontos eleme – és így 

mutatóként használható – az oktatás, a kutatás, a kulturális és közösség fejlesztési feladathoz 

kapcsolódó tevékenységek terén meglévő regionális és külső kapcsolatok színvonala, továbbá 

az intézmények vonzáskörzete. 

 

(4) Nemzetközi nyitottság: Külföldi együttműködések tartoznak ehhez a tényezőköz. 

Mutatóként használható a külföldi intézménnyel fenntartott igazolható (oktatási, kutatási, 

diákcsere, vendégoktatási) kapcsolat. 

 

(5) Képzési paletta: Nagyon fontos az intézmények megítélésénél. A képzések piachoz való 

igazítása, esetlegesen megváltoztatása hosszú folyamat, ezért is szerepel a hosszú távú 

tényezők közt. Itt a szak és a szakmacsoportok által nyújtott lehetőségeket lehet mérni.  
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(6) Makrogazdasági folyamatok, globális tendenciák: A felsőoktatást körülvevő környezet, 

valamint annak változása tartozik a tényezőhöz, ide értve az oktatási környezetet, valamint a 

vonatkozó szabályozást, az Európai Felsőoktatási Térség irányelveit és alakulását.  

 

31. ábra: A felsőoktatási intézmények versenyképességi modellje 
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Forrás: saját szerkesztés 

 

A modellben használt adatok forrásai: 

• A Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól (NEFMI) származó adatok (2009-2010): A 

felsőoktatási intézmények évente szolgáltatnak statisztikai adatokat a 

minisztériumnak. 

• Az AVIR-ból (Adattáralapú Vezetői Információs Rendszer) származó adatok (2010): 

Az AVIR a 2010-es évtől évente gyűjti és rendszerezi a felsőoktatási intézmények 

adatait, illetve a hallgatók és a végzettek diplomás pályakövetésből származó adatait. 
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• Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. jelentkezési és felvételi adatai 

(2010): Az Educatio évente összesíti a hazai felsőoktatási intézményekbe jelentkezők 

és felvettek adatait. 

• Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) adatai (2009): Az OTDT 

rendszeres nyilvántartást vezet a tudományos diákköri versenyek eredményeiről. 

• A Reuters-Thomson - ISI Web of Science adatai (2001-2010): A Reuters-Thomson - 

ISI Web of Science adatbázisa tárolja a felsőoktatási intézmények publikációit, 

cikkeit, kiadványait és egyéb alkotásait. 

• A felsőoktatási intézmények éves szöveges beszámolóinak adatai (2009): A 

felsőoktatási intézmények éves beszámoló keretében tájékoztatják az illetékes 

minisztériumot a működésükről. 

• A TEMPUS Közalapítvány adatai (2009): A TEMPUS Közalapítvány rendszeres 

nyilvántartást vezet az Erasmus programban résztvevő hallgatókról, felsőoktatási 

intézmények szerint. 

• Az Oktatási Hivatal adatai (2009): Az Oktatási Hivatal ellenőrzi és hagyja jóvá a 

felsőoktatási intézmények aktuális hallgatói kapacitását. 

• Az Felsőoktatási és Tudományos Tanács (FTT) adatai (2010): a felsőoktatás 

fejlesztési, finanszírozási és kutatás-fejlesztési adatai származnak a szervezettől. 

• A saját felmérésből, adatgyűjtésből származó adatok (2011): Az intézményi 

szolgáltatásokról felmérést végeztem a felsőoktatási intézmények honlapjain, továbbá 

elemeztem az infrastrukturális és ügyfélszolgálati adatokat. 

 

Az alapkategóriák és az alaptényezők mutatóinak körét két szempont mentén alakítottam ki: 

egyrészt figyelembe vettem a korábbi fejezetben bemutatott nemzetközi és hazai rangsorok és 

rangsorkutatások eredményeit és indikátorait, másrészt figyelemmel voltan a magyar 

információs rendszerek és adatforrások nyújtotta lehetőségekre. Mivel mind a nemzetközi, 

mind a hazai tapasztalatok és modellek ellentmondóak, a vizsgált mutatók egy része nyílván 

vitatható, bár a rendelkezésre álló adatok szerint a legobjektívabb modellt kívántam felállítani. 

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, alkalmas legyen felsőoktatási 

intézmények összehasonlítására és a tudományos kutatás, valamint a gyakorlati alkalmazás 

számára is hasznosítható legyen. Technikai szempontból pedig az átláthatóság, széleskörűség, 
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hitelesség, a használhatóság (informális és kutatási) és az arányosság szempontjait tartottam 

fontosnak. A felsőoktatási versenyképességi modellnek nagyobb a spektruma, mint a többi – 

akár magyar, akár nemzetközi – rangsornak. A fentiekben látható módon a 42 különböző 

indikátort 8 kategóriába (3 alapkategória, 5 alaptényező) 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. 

Mivel mind a regionális versenyképesség piramis-modellje, mind a nemzetközi felsőoktatási 

rangsorok tartalmaznak súlyozást, itt is fontosnak éreztem súlyszámokkal ellátni az 

alapkategóriákat és az alaptényezőket. A súlyszámok megállapításához segítségül a jelenleg 

érvényes rangsorok mutatóinak arányát hívtam. Ám míg a nemzetközi rangsorok szinte 

mindegyike súlyozza a mutatóit, addig a magyar rangsorok ezt nem teszik meg. Az 

objektivitás szempontjából viszont fontosnak éreztem a végső súlyarány szempontjából a 

magyar rangsorok mutatóinak figyelembe vételét, ezért esetükben a vizsgált mutatók 

kategóriák szerinti arányával számoltam az összesítéskor. (34. táblázat) 

 

35. táblázat: A rangsorok súlyozása 

Kategóriák The 
Times 

US News 
& World 
Report 

ARWU Reitor 
Nemz. 

rangsor 
átlag 

HVG-
Felvi 

Heti 
Válasz 

Népszab
adság 

Magyar 
rangsor 
átlag23 

Összesített 
átlag 

Kutatás, 
fejlesztés 37,0 20,0 40,0 35,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 

Nemzetközi 
mobilitás 5,0 10,0 0,0 10,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 

Intézményi 
erőforrások 8,5 40,0 10,0 15,0 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 

Hallgatói 
teljesítmény 15,0 0,0 10,0 20,0 11,3 25,0 100,0 33,3 52,8 29,0 

Oktatói 
teljesítmény, 

 
15,0 20,0 40,0 20,0 23,8 25,0 0,0 33,3 19,4 21,9 

Elégedettség 
vizsgálatok 19,5 10,0 0,0 0,0 7,4 50,0 0,0 33,3 27,8 16,1 

Forrás: a nemzetközi és magyar rangsorok alapján saját számítás 

 

A táblázat nagyságrendjei alapján elkészítettem a felsőoktatási intézmények versenyképességi 

modelljének súlyozását. A magyar szempontoknak megfelelően és a nagyságrendeket szem 
                                                           
23  A magyar rangsorok ez idáig még nem voltak súlyozva, így a rangsorokban szereplő mutatók arányát 
tüntettem fel a táblázatban. 
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előtt tartva két új kategóriát alakítottam ki: felvettek minősége és intézményi szolgáltatások. 

Azaz a hallgatók teljesítményét tovább bontottam hallgatói input adatokra, ezzel kiemelve a 

pályaválasztók képességeit és intézményi elégedettségét, illetve az intézményi adottságokra 

(szolgáltatások, infrastruktúra), olyan körülmények mutatóira, melyek nélkül a minőségi 

tanulás, oktatás és kutatás elképzelhetetlen. Az oktatók teljesítményéhez szintén hozzávettem 

az intézményi adottságokat. Így a felsőoktatási versenyképességi modell súlyozása a 

következők szerint alakult. (35. táblázat) 

 

36. táblázat: A felsőoktatási versenyképességi modell indikátorkategóriái és azok 

súlyszámai 

Mutatók kategóriái Súly 
Hallgatói teljesítmény 10% 

Oktatók minősége 10% 

Öregdiák- és munkaerő-piaci elégedettség 15% 

Felvettek minősége 15% 

Kutatás, fejlesztés 20% 

Intézményi szolgáltatások 10% 

Intézményi infrastruktúra 10% 

Intézményi erőforrások 10% 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Mindegyik indikátornál a legjobb eredményt elért intézmény 1,0 pontot kap, a többiek pedig 

az eredményük és a legjobb eredmény arányának megfelelő pontot. Az egyes kategóriákban 

az indikátorok pontszámait összeadódnak, majd a kategóriák szerinti elért pontszámokat a 

táblázatban látható értékkel súlyozzuk, azaz minden kategóriánál a legtöbb pontot szerzett 

intézmény kapja a maximális pontot és a többi intézmény a pontszámának és a legnagyobb 

pontszám arányának megfelelő pontot. A kategóriák pontszámait összeadva minden 

intézménynél létrejön egy összesített pontszám, így kialakítva a végső sorrendet. A súlyozási 

eljárással igyekeztem a lehető legobjektívebb eredményt elérni. 

A modell teszteléséhez és a felsőoktatási intézmények versenyképességének vizsgálatához 9 

magyar intézményt választottam ki. A választás szempontjai a következők voltak: az 

intézmények lehetőleg minél több képzési területen folytassanak képzést, az ország különböző 

térségeiben folytassanak tevékenységet.  
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3.1. AZ ALAPKATEGÓRIÁK ÉS AZ ALAPTÉNYEZŐK MUTATÓINAK 

RÉSZLETES BEMUTATÁSA 

 

3.1.1. AZ ALAPKATEGÓRIÁK MUTATÓI 

 

Az előző fejezet alapján a felsőoktatási intézmények versenyképességének alapkategóriái a 

következők (36. táblázat): 

 

37. táblázat: A kiválasztott felsőoktatási intézmények összehasonlítása a 

versenyképességi alapkategóriába tartozó mutatók alapján 

Megnevezés BCE BME DE ELTE NYME PE PTE SZE SZTE 
(1 Hallgatói teljesítmény 

AK11 0,40 0,48 0,41 0,64 0,34 0,23 0,47 0,19 0,71 
AK12 0,52 0,63 0,53 0,45 0,43 0,36 0,49 0,43 0,49 
AK13 16,51 12,86 15,32 17,01 19,89 14,95 14,75 10,58 17,19 
AK14 21,58 11,76 18,56 25,93 17,37 26,59 15,83 10,81 22,62 

(2) Oktatók minősége 
AK21 73,51 57,33 48,31 47,92 55,28 60,63 55,72 64,20 46,50 
AK22 35,85 37,67 44,63 41,77 40,00 43,49 35,83 47,59 39,76 
AK23 20,12 8,74 10,74 15,22 14,42 12,50 9,97 14,16 14,69 
AK24 4,99 8,37 9,47 10,08 2,95 8,33 5,64 4,25 8,83 

(3) Öregdiák- és munkaerő-piaci elégedettség 
AK31 2,56 2,09 3,45 1,95 2,51 3,15 2,81 2,26 2,26 
AK32 41,31 59,64 76,46 52,77 53,57 39,81 53,33 61,25 63,19 
AK33 71,79 79,79 75,58 78,77 52,24 65,70 81,14 67,19 66,89 
AK34 245,8 251,1 181,2 201,7 153,2 180,5 202,7 233,0 183,7 
AK35 89,22 89,03 79,69 87,65 84,34 88,70 76,05 83,85 82,64 
AK36 18,19 14,23 16,81 8,61 15,93 18,00 20,52 26,57 14,56 

Forrás: AVIR, NEFMI és OTDT adatok alapján saját szerkesztés 

 

(1) Hallgatói teljesítmény 

Hallgatói teljesítményen a hallgatói évek alatt végzett munka bizonyítékait, azaz a tanulmányi 

versenyen elért eredményeket, a megítélt ösztöndíjakat, illetve a képzés sikerességét 

alátámasztó végzettség és fokozat megszerzését tekintem. 

Köztársasági ösztöndíjban – tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának 

megtartása céljából – a felsőoktatási intézmények azon hallgatói részesülhetnek, akik 
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kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát 

végeztek az adott tanév megfelelő oktatási időszakban. A hallgató összteljesítményébe a 

legtöbb intézményben a tanulmányi eredmény és a szakmai teljesítmény mellett beleszámít a 

közéleti, sport és egyéb tevékenység. 

Az adott feltételek mellett a 2010-es évben az ELTE hallgatói részesültek a legtöbb 

köztársasági ösztöndíjban, őket a DE, a BME és az SZTE hallgatói követték. Amennyiben az 

ösztöndíjak számát levetítjük a hallgatói létszámra, úgy a BME áll a legjobban, míg a Pannon 

Egyetem a legrosszabbul. (32. ábra) 

 

32. ábra: Köztársasági ösztöndíjban részesülő hallgatók száma és aránya, 2010 

 

Forrás: NEFMI adatok alapján saját szerkesztés 

 

A lassan hatvan éves múltra visszatekintő tudományos diákköri mozgalom hatókörébe tartozó 

Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) a felsőoktatás terén zajló 

tehetséggondozás egyik kiemelkedő formájává vált az elmúlt évtizedekben. Az OTDK a 

legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos és művészeti eredményeinek bemutatási 

és értékelési fóruma, mely az intézmények hallgatóit ösztönzi a tudományos és művészeti 

diákköri tevékenységre, továbbá támogatja és elismeri a felsőoktatási tudományos 
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tevékenység résztvevőit: a tehetséges hallgatókat, a mestereiket, a konzulenseiket, valamint 

segítséget ad a kutatómunkában való továbbhaladáshoz és a pályakezdéshez. 

A 2009-es OTDK versenyeken a legtöbb díjat a két nagy tudományegyetem, az ELTE és az 

SZTE (200 és 185 díjazott) hallgatói szerezték meg, míg az összehasonlított intézmények 

közül a legkevesebb díjazott teljesítményt a PE és a SZE (23, illetve 21 díj) hallgatói nyerték. 

A megszerzett díjak hallgatói létszámhoz történő összehasonlítása visszatükrözi a 

konferencián született eredményt. Ebben az esetben is az SZTE, ELTE az éllovas, míg a PE 

és a SZE helyezkedik el a lista végén. (33. ábra) 

 

33. ábra: OTDK díjazottak száma és aránya, 2009 

 

Forrás: OTDT adatok alapján saját szerkesztés 

 

Mint már az egyik előző fejezetben említettem, a rendszerváltást követően a magyar 

oktatáspolitikában a hallgatói létszám növekedésnek indult. Ez legfőképpen az európai 

országok utolérését célozta. Ezzel együtt az oklevelet szerzettek száma is folyamatosan 

növekedett, így 2008-ban 49 ezer, azaz csaknem kétszer annyi diplomát osztottak ki, mint 

1990-ben. Mivel a magyar felsőoktatás legtöbb képzésének elismerése diplomával történik, 

ezért az egyetemek, a gazdaság és az ország szempontjából jelentős súllyal bír a félévente, 

évente kiadott diplomák száma. 
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A 2009-ben kiosztott diplomák száma leginkább a nagy összlétszámú intézmények 

tekintetében jelentős (ELTE, SZTE, DE és PTE). A diplomát szerzettek számát a hallgatói 

létszámhoz viszonyítva lehet legjobban összehasonlítani a hallgatói produktivitást. A 

hallgatók számához viszonyítva a legtöbb diplomát az NYME-n adták át (2.836 db; 19,89%), 

ami csaknem kétszer magasabb, mint a legkevesebbet diplomát kiadó SZE-n (1.141 db; 

10,58%). (34. ábra) 

 

34. ábra: A diplomát szerzettek száma és aránya, 2009 

 

Forrás: NEFMI adatok alapján saját szerkesztés 

 

Az utóbbi évtizedekben egyre növekvő számban jelentek meg a felsőoktatási intézményekben 

a doktori képzések, így a képzések és a doktori iskolák száma is megnőtt. Magyarországon a 

doktori fokozatszerzési eljárás eredményeként megszerezhető, tudományos fokozatot 

eredményező doktori fokozatnak két típusa van: a Doctor of Philosophy (PhD), illetve a 

művészeti képzésben (zene-, képző- és iparművészeti területen) a Doctor of Liberal Arts 

(DLA). A tudományos képzés teljesítményértékelésének egyik eszköze az évente kiadott 

doktori fokozatok száma. 

A magyar felsőoktatásban a legtöbb doktori fokozatot az ELTE adja ki egy évben (2009-ben 

363 fokozatot adtak át). Ez a szám messze a legmagasabb, több mind kétszer több mint a 
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második Debreceni Egyetem hasonló mutatója. Meglepő módon, amennyiben ezt az értéket a 

doktori képzésben résztvevők számához viszonyítjuk, az ELTE csak a második helyen 

található, mivel a Pannon Egyetem megelőzi. (35. ábra) 

 

35. ábra: PhD, DLA fokozatot szerzettek száma és aránya, 2009 

 

Forrás: NEFMI adatok alapján saját szerkesztés 

 

(2) Oktatói teljesítmény 

Az oktatói teljesítményen nemzetközi és hazai viszonylatban elfogadott mennyiségi mutatókat 

értenek. Ezek között említhető a hallgató/oktatói arány, a doktori címmel rendelkező, 

valamint az akadémiai tagsággal bíró oktatók száma, illetve a valamilyen speciális fokozatot 

vagy címet birtokló oktatók száma. Ezen oknál fogva ezeket a mutatókat elfogadom, továbbá 

alkalmazom az oktatói teljesítmény meghatározására, annál is inkább, mivel a mennyiségű 

mutatószámok az oktatás minőségét is visszatükrözik. 

2009-ben Magyarországon 21934 oktató dolgozott a felsőoktatásban, ebből 16.123 

főfoglalkozásban. Az összes oktató közül 3.144 volt a professzorok száma. Németországban 

2009-ben 2.121,2 ezer felsőoktatási hallgató volt, s 190,5 ezer oktató. Az oktatók közül 40,2 

ezer fő volt professzor. Az Egyesült Királyságban 2.493,4 ezer hallgató tanult, 387,4 ezer 

oktató dolgozott, akik közül 17,4 ezer professzor. Az adatok alapján megállapíthatjuk, hogy 

az egy oktatóra jutó hallgatók száma Magyarországon 16,9; Németországban 11,1; az 
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Egyesült Királyságban 6,4. Az oktatóknak a hallgatókhoz viszonyított számát illetően ma már 

Magyarország – az OECD országokat tekintve – az átlaghoz tartozik. 

A minősített oktatóra jutó hallgatók arányának átlaga a kiválasztott intézmények esetében 

56,6 fő. A legjobb eredménnyel az intézmények közül az SZTE rendelkezik az egy minősített 

oktatóra jutó 46,5 fő hallgatóval, míg a legrosszabb mutató a Budapesti Corvinus Egyetemé 

(73,51 fő). (36. ábra) 

 

36. ábra: Hallgatói, oktatói létszám és arányuk, 2009 (fő) 

 

Forrás: NEFMI adatok alapján saját szerkesztés 

 

A hazai felsőoktatásban 2009-ben közel 16,1 ezer minősített oktató dolgozott. Az elmúlt 

másfél évtizedben jelentősen növekedett a minősítettek aránya. A 2009. év végi állapot szerint 

az MTA doktorainak száma valamivel több, mint 2900 fő volt, akiknek 2/3-a felsőoktatási 

intézményben dolgozik, átlagos életkoruk pedig meghaladja a 65 évet. 

A minősített-, kandidátusi fokozatú- és akadémiai doktor oktatók száma intézményenként 

eltérő képet mutat. A nagyobb intézményeknél (DE, ELTE, PTE, SZTE) a minősítettek száma 

eléri az 1.400 főt, a kandidátusok és akadémiai doktorok száma pedig 150-200 fő. A kisebb 

egyetemeknél ezek a számok arányosan kevesebbek. Sokkal kisebb az eltérés és 
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kiegyenlítettebb az eredmény, ha az egyes kategóriákat a teljes munkaidőben foglalkoztatott 

oktatók számához viszonyítjuk. Ez jól érzékelhető a 37. ábrán, hiszen a minősített oktatók 

tekintetében a SZE (47,59%), a kandidátusi fokozatú oktatók esetében a BCE (20,12%), míg 

az akadémiai doktor oktatók viszonylatában az ELTE (10,08%) rendelkezik a legmagasabb 

értékkel, továbbá az egyes intézmények közötti különbségek is az 5-10%-os határon belül 

oszlanak el. 

 

37. ábra: Oktatói létszám- és fokozatadatok, 2009 

 

Forrás: NEFMI adatok alapján saját szerkesztés 

 

(3) Öregdiák- és munkaerő-piaci elégedettség 

A statisztikai adatbázisok kétségkívül objektívek, továbbá hasznos és pontos információkkal 

szolgálnak az egyes felsőoktatási intézmények működéséről, minőségi és mennyiségi 

mutatóiról. Azonban nagyon fontos a személyes elem, vélemény, a hallgatók szubjektív 

megítélése is az összehasonlításkor, mivel ezek egyfajta „puha” mutatóként kiválóan képesek 

árnyalni az intézmények teljesítményéről, működéséről kialakított képet. 
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A kategóriánál jól láthatóan megjelennek a diplomás pályakövetési vizsgálatok eredményei, 

és nagyon hasznos szempontokat mutatnak meg a frissdiplomások elhelyezkedéséről, a 

munkaerő-piaci beilleszkedésről és az első munkában töltött évek eredményeiről. 

A frissdiplomások elhelyezkedésének átlagos időtartama az államvizsgát követő 2. illetve 4. 

hónap közé tehető. Az AVIR adatai alapján az intézmények tekintetében a legjobb 

eredménnyel az ELTE rendelkezik, az 1,95 hónapos elhelyezkedési mutatóval. (38. ábra) 

Nagyobb eltéréseket tapasztalhatunk az intézmények székhelye szerinti régióban való 

elhelyezkedés vizsgálatakor. A legnagyobb „hallgató-megtartó” képessége az Észak-alföldi, 

míg legkevesebb a Közép-dunántúli régiónak van, így az egyetemi tanulmányok helyszínétől 

legközelebb a Debreceni Egyetem hallgatói tudnak elhelyezkedni a legnagyobb arányban. 

 

38. ábra: Elhelyezkedési időtartam és helyszín, 2010 

 

Forrás: AVIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

Az ifjú öregdiákok elhelyezkedése szempontjából további két fontos tényező az egzisztencia 

és a hivatásnak megfelelő szakmában való munkahely megtalálása. Átlagos munkabérek 

szempontjából három intézmény (BME, BCE, SZE) emelkedik ki. Esetükben több mint bruttó 

230 ezer Ft-ot keresnek a végzettjeik. A munka és végzettség közötti kapcsolat szempontjából 

az intézmények 65 és 80% között helyezkednek el. Itt pozitív értelemben kiemelkedik a PTE, 

a maga 81,14%-ával, viszont a NYME 52,24%-a nagyon alacsonynak tűnik. (39. ábra)  
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39. ábra: Munkabér és a végzettséggel való kapcsolat, 2010 

 

Forrás: AVIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

Az alábbi (40.) ábrából megállapítható, hogy sem a teljes idejű foglalkoztatottság, sem a 

vezetői beosztással rendelkezők esetében nem mutatkozik szignifikáns különbség. Az 

előbbinél a BCE és a BME hallgatóinál, míg az utóbbi esetében a SZE végzettjei emelkednek 

ki az összehasonlításból. 

 

40. ábra: Teljes idejű foglalkoztatás és karrierút, 2010 (%) 

 

Forrás: AVIR adatok alapján saját szerkesztés  
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Magyarországon is kimutathatók intézményi hatások, de ezek kis mértékben mutatkoznak 

meg, akár a diplomások keresetében, akár a foglalkoztatottság valószínűségében. Olyan 

intézményt viszont nem tudok felsorolni, ahol ezek a tényezők egyidejűleg javították vagy 

rontották volna a végzettek esélyeit. 

 

3.1.2. AZ ALAPTÉNYEZŐK MUTATÓI 

 

Az előző fejezet alapján a felsőoktatási intézmények alapkategóriái a következők:  

 

38. táblázat: A kiválasztott felsőoktatási intézmények összehasonlítása a 

versenyképességi alaptényezőkhöz tartozó mutatók alapján 

Megnevezés BCE BME DE ELTE NYME PE PTE SZE SZTE 
(1) Felvettek minősége 

AT11 31,93 33,02 28,59 34,15 29,35 28,22 28,72 30,29 29,29 
AT12 3,08 0,84 3,45 1,27 1,29 0,40 0,51 1,29 2,61 
AT13 18,66 23,48 21,73 22,57 21,39 22,06 23,33 25,39 21,89 
AT14 2,0 2,0 2,5 2,8 2,3 0,5 0,9 4,1 3,8 
AT15 47,0 43,2 66,7 52,9 55,3 49,1 55,2 48,6 63,8 
AT16 2,26 1,95 0,40 1,81 0,15 0,42 0,30 0,45 0,44 
AT17 39,09 56,73 22,46 39,61 10,75 20,06 19,26 17,27 22,36 

(2) Kutatás, fejlesztés 
AT21 6,70 8,00 2,75 12,94 1,45 2,92 1,32 1,54 3,32 
AT22 58,52 86,53 81,32 79,50 44,71 61,79 114,53 88,10 38,58 
AT23 660 5208 6401 6873 435 1767 4327 420 7533 
AT24 19,54 73,03 38,12 17,22 12,34 22,83 8,82 13,56 56,30 

(3) Intézményi szolgáltatások 
AT31 10710 9400 14000 8500 14170 12000 15000 7500 8600 
AT32 20,0 22,5 42,0 40,0 15,5 32,0 35,0 40,0 31,0 
AT33 32,0 22,5 30,0 35,0 25,5 32,0 35,0 33,0 30,0 
AT34 13,3 9,0 17,5 13,4 20,2 15,0 21,6 18,5 15,8 
AT35 59,0 55,0 40,0 50,0 47,0 47,2 45,7 60,5 62,0 
AT36 2,80 1,09 1,00 1,58 0,66 0,91 1,57 0,51 1,48 
AT37 3,70 1,22 6,64 0,47 1,38 0,40 6,79 0,31 4,03 

(4) Intézményi infrastruktúra 
AT41 0,31 0,36 0,23 0,13 0,23 0,25 0,16 0,16 0,17 
AT42 58,55 148,15 169,23 130,01 38,57 34,57 65,45 27,81 91,12 
AT43 12,42 21,06 17,60 8,86 21,65 16,82 18,04 13,60 14,07 
AT44 8,0 9,0 9,0 7,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 

(5) Intézményi erőforrások 
AT51 5,75 4,24 5,12 4,82 5,76 2,78 3,89 0,65 6,69 
AT52 78,21 76,34 78,96 80,30 51,69 84,36 52,59 84,31 68,37 
AT53 448,2 373,1 412,4 109,5 202,5 439,0 334,0 407,2 363,2 
AT54 10525,0 7085,6 7811,9 2240,3 3749,0 11234,6 5123,1 12845,6 6334,2 
AT55 114,0 139,5 135,0 86,5 51,8 86,8 95,0 112,3 139,4 
AT56 228,9 189,0 968,4 118,6 378,6 644,8 1006,9 1108,7 1125,0 

Forrás: saját szerkesztés  
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(1) Felvettek minősége 

Az elmúlt két évtizedben jelentősen megnövekedett a felsőfokú képzésre jelentkezők, illetve 

felvettek száma. Ha minimális mértékben, de ez így volt az utóbbi két évben is, ami 

számszerűsítve annyit jelent, hogy a 140 ezer jelentkezőből kb. 98 ezernek sikerült a felvételi. 

Mivel ezzel szemben a keretszámok a másik, azaz a csökkenés irányában mozdultak el, 

elmondható, hogy nehezebb lett bejutni a magyar felsőoktatásba.  

A jelentkezők és ezen keresztül a felvettek száma is szorosan összefügg az intézmények 

minőségével, imázsának megítélésével. Ezért is lényeges a jelentkezési és felvételi adatok 

vizsgálata, továbbá még értékesebbé teszik az összehasonlítást a külföldi hallgatók 

orientációját mérő mutatók. Erre a célra az AVIR, illetve az EDUCATIO adatbázisai állnak 

rendelkezésre. (38. táblázat) A jelentkezési adatokat szokták más néven bemeneti mutatóknak 

is nevezni. A mutatókat vizsgálva választ kaphatunk a felvettek minőségére, a jelentkezők 

felvételi eljárásban mutatott teljesítményére, valamint megismerhetjük az intézmények 

hallgató-vonzó képességét, amely egyben az elégedettség megnyilvánulása, a piac 

visszajelzése. 

 

39. táblázat: A főbb jelentkezési, felvételi és hallgatói adatok, 2010 (fő) 

Megnevezés Adatforrás BCE BME DE ELTE NYME PE PTE SZE SZTE 

Hallgatók száma (fő) AVIR, 2010 15521 20417 26992 31435 11939 9827 23287 11135 25881 

Jelentkezők száma 
(fő) AVIR, 2010 25328 22189 38149 44572 11835 13670 31824 12303 37670 

Első helyen jelent-
kezők száma (fő) AVIR, 2010 8086 7326 10905 15222 3473 3857 9139 3727 11032 

Felvettek száma (fő) AVIR, 2010 4725 5211 8291 10061 2532 3016 7425 3124 8245 

Elsős hallgatók 
száma (fő) AVIR, 2010 5708 6268 9070 11096 5852 3564 8392 3770 9524 

Külföldi elsős 
hallgatók száma (fő) AVIR, 2010 478 172 930 400 154 39 118 144 676 

A felvettekből 
OKTV helyezettek 
száma (fő) 

EDUCATIO, 
2010 129 122 36 201 9 15 25 17 42 

Az államilag elismert 
nyelvvizsgával 
rendelkező felvettek 
száma (fő) 

EDUCATIO, 
2010 2231 3556 2037 4395 629 715 1616 651 2130 

Forrás: AVIR és EDUCATIO adatai alapján saját szerkesztés 
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Az első helyes jelentkezők tekintetében nem mutatkozik nagy különbség az intézmények 

között, amit az mutat a legjobban, hogy a legnagyobb és a legkisebb (ELTE 34,15%; PE 28, 

22%) arányt magáénak tudó intézmény között mindösszesen 6% a különbség. A külföldi 

hallgatók esetében a különbség még ennél is kevesebb, viszonyt az arányokat tekintve 

számottevőnek nevezhető. Ebben az összehasonlításban a legjobb mutatóval a SZE (4,1%), 

legrosszabbal a PE (0,5%) rendelkezik. (41. ábra) 

 

41. ábra: Első helyen jelentkezők arányai, 2010 (%) 

 

Forrás: AVIR és EDUCATIO adatok alapján saját szerkesztés 

 

A 42. ábra a bejutás arányát, a felvett külföldi és a régióból származó hallgatók arányát 

mutatja. A bejutási mutató alapján az intézményekben a túljelentkezés négy-ötszörös volt. Jól 

láthatóan legnehezebb volt bejutni a Budapesti Corvinus Egyetemre (18,66%), míg a többi 

intézményben közel azonos volt a bejutási arány. A külföldi hallgatók esetében ennél 

lényegesebben nagyobb volt a különbség. A sorból két intézmény emelkedik ki, akik a 

hallgatóik több mint 10%-át külföldről iskolázták be a 2010/2011-es tanévben: a DE és BCE. 

A legkevesebb külföldi hallgatót a PE és a PTE vette fel, esetükben az arány nem éri el a 2%-

ot. A regionális felvétel tekintetében két vidéki egyetem, a debreceni és a szegedi emelkedik 

ki. A DE és az SZTE felvett hallgatóinak 2/3-a a székhely szerinti régióból érkezik. Ezzel 

szemben a legnagyobb országos beiskolázási területtel a BME rendelkezik.  
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42. ábra: Bejutási és regionális felvételi arány, 2010 (%) 

 

Forrás: AVIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

A felvettekhez viszonyított OKTV helyezések tekintetében három egyetem magasan 

kiemelkedik az intézmények közül: a BCE, a BME és az ELTE. A többi intézménynél a 

helyezettek aránya elenyésző. (43. ábra) 

 

43. ábra: OKTV-n részt vettek és nyelvvizsgával rendelkezők aránya, 2010 (%) 

 

Forrás: EDUCATIO adatok alapján saját szerkesztés  

18
,6

6 

23
,4

8 

21
,7

3 

22
,5

7 

21
,3

9 

22
,0

6 

23
,3

3 

25
,3

9 

21
,8

9 

10
,1

2 

3,
30

 11
,2

2 

3,
98

 

6,
08

 

1,
29

 

1,
59

 

4,
61

 

8,
20

 

47
,0

0 

43
,1

6 

66
,6

9 

52
,8

9 

55
,3

1 

49
,1

0 55
,2

2 

48
,6

5 

63
,7

8 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

BCE BME DE ELTE NYME PE PTE SZE SZTE 

% 

Bejutási arány, 2010 (%) 
Felvett külföldi hallgatók aránya, 2010 (%) 
Székhely szerinti régióból  felvett hallgatók aránya, 2010 (%) 

2,
26

 

1,
95

 

0,
40

 

1,
81

 

0,
15

 

0,
42

 

0,
30

 

0,
45

 

0,
44

 

39
,0

9 

56
,7

3 

22
,4

6 39
,6

1 

10
,7

5 

20
,0

6 

19
,2

6 

17
,2

7 

22
,3

6 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

BCE BME DE ELTE NYME PE PTE SZE SZTE 

% 

Az OKTV helyezettek aránya a felvettekhez viszonyítva, 2010 (%) 
Az államilag elismert nyelvvizsgával rendelkező felvettek aránya, 2010 (%) 



176 
 

Ennél is szignifikánsabb különbség mutatkozik a felvett hallgatók nyelvtudásával 

kapcsolatban. A BME elsősei az intézmények közül kiugró arányban rendelkeznek 

nyelvvizsgával (56,73%) a jelentkezés időpontjában. A intézmények közül a BCE és az ELTE 

elsősei közel 40%-ban, míg többi vizsgált egyetem felvettjei átlagosan 20%-ban rendelkeznek 

nyelvtudással. 

 

Kutatás, fejlesztés és innováció (K+F+I) 

A legtöbb rangsor figyelembe veszi a kutatást, ennél fogva meg is található szinte minden 

listában. A kutatási teljesítmény vizsgálatakor egyes rangsorok a publikációk számát, a 

doktori képzés mutatóit, míg más listák a kutatások pénzügyi oldalát elemzik. A kategória 

mutatói úgy lettek kiválasztva, hogy mindkét szempont teljesülni tudjon. 

A K+F tevékenység legfőbb letéteményesei az intézmények kutatói, tudományos 

munkatársai. A kutatók számát tekintve az ELTE és a BME áll a lista élén, s hasonló 

végeredmény kapunk, ha a kutatók számát az összes teljes munkaidőben foglalkoztatott 

dolgozóhoz viszonyítjuk. (44. ábra) 

 

44. ábra: Kutatók létszáma és összes foglalkoztatotthoz viszonyított aránya, 2009 

 

Forrás: NEFMI adatok alapján saját szerkesztés  
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A PhD hallgatók a kutatói pálya elején járnak, viszont ők lesznek a kutatási utánpótlás 

jövőbeli képviselői, így számuk, kutatási területük nagy jelentőséggel bír. A magyar 

felsőoktatási intézmények közül jelenleg az ELTE doktori képzésben tanul a legtöbb PhD 

hallgató (1.400 fő). A PhD hallgatók számát a minősített oktatókra vetítve viszont – a 

vizsgálat szerint – a PTE rendelkezik a legjobb mutatóval (114,53%), ami abban is 

megmutatkozik, hogy a felmérés szerinti periódusban többen vettek részt doktori képzésben, 

mint ahány minősített oktató állományban volt az intézményben. (45. ábra) 

 

45. ábra: PhD hallgatók száma és minősített oktatókhoz viszonyított aránya, 2009 

 

Forrás: NEFMI adatok alapján saját szerkesztés 

 

A publikációs teljesítményben mutatkoznak a legnagyobb különbségek. Az eredményeket a 

Reuters-Thomson 10 éves periódust vizsgáló mutatója szolgáltatta. A mutató 

meghatározásánál figyelembe lett véve a könyvek, könyvfejezetek, lektorált cikkek idegen 

nyelvű szakfolyóiratokban, lektorált cikkek magyar nyelvű szakfolyóiratokban, nem lektorált 

cikkek, digitális adathordozón megjelent művek, ismeretterjesztő cikkek és internetes cikkek. 

Ez a (egyébként a világ vezető) hivatkozási adatbázis több, mint 12.000 magas impakt faktorú 

újság anyagait tartalmazza, mely szerint a legtöbb publikációval rendelkező magyar egyetem 

az SZTE (7.533 db), tizenhétszer nagyobb publikációs teljesítményt tud felmutatni, mint a 

legkevesebb tudományos alkotómunkával rendelkező SZE. (39. táblázat)  
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40. táblázat: Publikációk, cikkek, kiadványok, egyéb alkotások száma, 2001-2010 (db) 

Megnevezés BCE BME DE ELTE NYME PE PTE SZE SZTE 

Publikációk, cikkek, 
kiadványok, egyéb 
alkotások száma (db) 

660 5208 6401 6873 435 1767 4327 421 7533 

Forrás: Reuters-Thomson - ISI Web of Science alapján készítette a TexTrend 

 

Magyarországon a felsőoktatás a K+F szektor bázisa, így a felsőoktatási intézményekben a 

kutatóhelyek száma eléri az 1.500-at, ami az összes magyarországi kutatóhely közel 

kétharmada. A külfölddel szemben a magyar intézményekben még nem képvisel jelentős 

nagyságrendet a kutatásból szerzett bevételek összege, viszont a 46. ábrán érzékelhető, hogy 

egyes intézmények (pl. BME, SZTE) a bevételeik nagy többségét így szerzik. Ez talán azért is 

nevezhető számottevőnek, mivel az EU számos területen és programmal támogatja a K+F+I 

tevékenységet, valamint a jövő zálogának tekinti. Sajnos a két említett intézményhez képest a 

többiek bevételi eredménye messze elmarad, átlagosan 10 és 20% között alakul. 

 

46. ábra: K+F+I bevételek részesedése az intézményi bevételekből, 2009 

 

Forrás: intézményi éves szöveges beszámolók alapján saját szerkesztés 
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(3) Intézményi szolgáltatások 

A nemzetközi rangsorokban az intézményi szolgáltatások is helyet kapnak, melyek lehetővé 

teszik a nem oktatási tevékenységek komplex mérését és értékelését. A kategória tekintetében 

vizsgálatra kerül a szolgáltató irodák, terek nyitvatartási ideje, a kollégiumi díj, a idegen 

nyelvű képzések, továbbá a külföldi tapasztalatszerzés lehetősége. 

Szolgáltatások, szolgáltató terek fogalma alatt a hallgatói tanácsadási, információszerzési 

lehetőséget biztosító irodákat, központokat, a tanulmányi osztályt, hivatalt, valamint a 

könyvtárt értem. A felmérésbe így a négy különböző tevékenységet magában foglaló 

szervezet átlagos heti fogadóideje került. Az egyes mutatónál az intézményi értékek széles 

spektrumon mozognak, így található olyan szolgáltatási egység, ami heti 62 órában, és olyan 

is, amely 9 órában áll a hallgatók rendelkezésére. A mutatók közül kiemelkedik a könyvtári 

szolgáltatás igénybevételi lehetősége, míg legkevesebb fogadóidővel a tanulmányi ügyeket 

tudják a diákok intézni. A kollégiumi elhelyezésért fizetendő térítési díj mértéke is nagyon 

eltérő az egyes intézményekben. Ez elmúlt évtizedben jelentős mértékben javult a 

kollégiumok színvonala, és ez a kollégiumi díjakra is hatást gyakorolt, bár ez nem mindig 

tükrözi az ár/érték arányt. Jelenleg a SZE hallgatói számára a legbarátságosabb a térítés díja, 

ami pontosan fele a legdrágább átlagos pécsi kollégiumi díjnak. (47. ábra) 

 

47. ábra: Szolgáltató irodák heti átlagos nyitvatartása és a kollégiumi díj mértéke, 2011 

 

Forrás: saját felmérés  
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Az Erasmus Program az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja, 

mely Európa szerte több mint 2,3 millió egyetemi hallgató mobilitását segítette elő. Az 

egykori Erasmus hallgatók szerint ez a külföldi tapasztalat a végzés utáni munkakeresést is 

nagymértékben megkönnyítette. (www.tempus.hu) Éves szinten ma már több mint 4.000 

magyar hallgató tud a program keretében külföldön tanulni. A magyar intézmények közül az 

ELTE és a BME (497, illetve 434 fő) hallgatói vesznek részt a legnagyobb számban és 

arányban a programban. (48. ábra) 

 

48. ábra: Erasmus keretében kiutazó hallgatók száma és aránya, 2009 

 

Forrás: TEMPUS adatok alapján saját szerkesztés 

 

Az európai országok felsőoktatásának utolérése, az intézmények nemzetköziesedése és az 

intézmények fenntarthatósága szempontjából a legfontosabb feladat az idegen nyelvű képzés, 

az idegen nyelven oktatott tantárgyak erősítése és ezáltal a külföldi hallgatók arányának a 

növelése, valamint a magyar hallgatók nyelvismeretének javítása. 

A 2010-es évben legnagyobb számban és hallgatói arányban a Debreceni Egyetemen és a 

Pécsi Tudományegyetemen vettek részt a hallgatók idegen nyelvű képzéseken. A két 

intézményben a hallgatók több mint 6%-a hallgatta valamely külföldi nyelven a tananyagot. A 

további intézményeket vizsgálva még két csoport különíthető el: az egyik a BCE és SZTE, 

ahol a diákok kb. 4%-a, míg a másik az eddig nem említett egyetemek csoportja, melyek 

kevesebb mint 2%-a részesül idegen nyelvű oktatásban. (49. ábra)  
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49. ábra: Idegen nyelvű képzésen résztvevők száma és aránya, 2010 

 

Forrás: AVIR adatok alapján saját szerkesztés 

 

(4) Intézményi infrastruktúra 

Az infrastruktúra jelenléte vagy hiánya meghatározó tényezője, minősítője egy ország, térség, 

intézmény gazdasági fejlettségének, előrevetíti annak jövőbeni fejlődési lehetőségeit és 

kijelöli az eszközrendszerét. A fogalom logikai jelentése: valami kialakulásának, 

létrejöttének, fejlődésének alapja, előzménye, előfeltétele. Az oktatási ellátás minősége – a 

humán infrastruktúra egyik legfontosabb összetevőjeként – meghatározó módon befolyásolja 

a gyakorlati képzést, az intézményi kutatást, továbbá a munkaerőpiacra belépő fiatalok 

munkavállalási esélyeit és lehetőségeit. Az eredményes felsőoktatás szempontjából 

elengedhetetlen, hogy a hallgatók számára igényes környezetet, megfelelő tárgyi eszközöket 

biztosítson, ahol a hallgatók kibontakoztathatják tehetségüket. Az infrastruktúra fejlettségi 

szintje a társadalmi viszonyok átalakulásának is meghatározója. 
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vizsgált intézményben átlagosan kb. négy számítógépet használó hallgatóra jut egy 

számítógép (100 hallgatóra 24 db számítógép jut). Az egyetemek közül az egy hallgatóra 

viszonyított arány a BME-n a legjobb (0,36 db), és kiemelkedik még a BCE (0,31 db). Átlag 

alatt helyezkedik el viszont az ELTE (0,13 db) , a PTE (0,16 db) és az SZTE (0,17 db).  

(50. ábra) 

 

50. ábra: Intézményi számítógép-ellátottság, 2010 (db) 

 

Forrás: NEFMI adatok alapján saját szerkesztés 

 

Az elmúlt évtizedben a felsőoktatási intézmények könyvtárainak mutatói közül a 

könyvállomány bővült a legjelentősebben, összességében a könyvállomány meghaladja az 27 

milliót. (KSH)  

A felsőoktatási intézmények közül a Debreceni Egyetem rendelkezik a legnagyobb 

könyvállománnyal (5,2 millió db), ezt követően a legnagyobb kínálatból az ELTE és a BME 

hallgatói választhatnak olvasnivalót az ismereteik bővítéséhez (4,0 és 3,4 millió db). Az egy 

hallgatóra jutó könyvállomány ennek tükrében szintén ennél a három intézménynél a 

legmagasabb. A DE esetében egy hallgatóra több mint 169 db könyv jut, míg egy BME-s és 

ELTE-s hallgatóra 148, illetve 130 db. (51. ábra)  
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51. ábra: Könyvtári könyvállomány, 2009 (db) 

 

Forrás: EDUCATIO adatok alapján saját szerkesztés 

 

A magyar felsőoktatásban tanuló csaknem 400 ezer hallgatóra közel 40-50 ezer kollégiumi 

férőhely jut. Az elmúlt években a PPP (Public Private Partnership) program keretében sok 

kollégium újult meg és új kollégiumi férőhelyeket hoztak létre, bár a programról mára 

kiderült, hogy hosszú távon nem életképes. 

Pusztán a számokat tekintve, a Debreceni Egyetem bír a legtöbb kollégiumi férőhellyel (4751 

fő), majd a BME és a PTE következik (4299 és 4200 fő). A hallgatói létszámokhoz 

viszonyított kollégiumi helyek tekintetében a különbségek már lényegesen kisebbek, és a 

sorrend is különböző. Az egyetemek átlagosan a hallgatók 16%-ának tudnak kollégiumot 

biztosítani. A legtöbb hallgatót a NYME és a BME tud kollégiumban elhelyezni. A két 

intézményben a diákok több mint 21%-a tudja a kollégiumi szálláslehetőséget választani. (52. 

ábra) 

A Nemzeti Sportstratégiáról szóló 2010-es országgyűlési határozat alapján a felsőoktatási 

intézményekben a testnevelési tanszékek a testnevelés és a sport bázisai. Az intézményekre 

nagy felelősség hárul, hiszen a hivatásos sportolók mellett a nem rendszeresen sportoló 

fiatalokat is fokozott figyelemmel kell követniük, hogy felismerjék a rendszeres mozgás 

jelentőségét, sőt esetleges kínálatbővítéssel vonzóbbá kell tenni a felsőoktatási sportéletben 

való részvételt.  
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52. ábra: Kollégiumi férőhelyek száma és aránya, 2010 

 

Forrás: intézményi éves szöveges beszámolók alapján saját szerkesztés 

 

Az intézmények igyekeznek is szem előtt tartania sportos szemléletet („ép testben ép lélek”), 

hiszen egyre több sportcélú létesítménnyel rendelkeznek, illetve sportlehetőséget tudnak 

biztosítani. A saját felmérésen alapuló adatok alapján az intézmények sportlehetőségei nagyon 

kiegyenlítettek. A legtöbb létesítménnyel, valamint sportcélú intézménybérlettel az SZTE és a 

SZE rendelkezik. 

 

41. táblázat: Rendelkezésre álló sportinfrastruktúra, 2011 

Megnevezés BCE BME DE ELTE NYME PE PTE SZE SZTE 
tornacsarnok 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
szabadtéri nagyméretű sportpálya 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
szabadtéri kisméretű sportpálya 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
teniszpálya 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
fallabda pálya 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
futópálya 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
kondícionáló terem 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
uszoda 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
vízi sporttelep, sportlehetőség 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
jégcsarnok 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 
Sporttevékenységek,  
sportlehetőségek összesítve 8,0 9,0 9,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 

Forrás: saját felmérés  
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(5) Intézményi erőforrások 

A felsőoktatási intézményeknek erőforrásokat (humán-, ingatlan-, gazdasági- stb.) kell 

fenntartaniuk, finanszírozniuk. A finanszírozáshoz a feladatok alapján jutnak forráshoz, 

melyek lehetnek oktatási feladatok, kutatási feladatok, kutatáshasznosítással, 

ingatlanhasznosítással összefüggő feladatok. A humán és gazdasági erőforrások olyan 

fejlesztések, célkitűzések tervezése és megvalósítása, amelyek az intézmény működésének 

színvonalát emelik, illetve az intézmény működését javítják. Az intézményi erőforrások 

magukban foglalják az oktatás hatékonyságát, eredményességét támogató folyamatok 

tervszerűségét, szabályozottságát, költséghatékonyságát, a rendelkezésre álló személyi 

kapacitás kihasználtságát, és nem utolsó sorban az intézménygazdálkodás bevételi és kiadási 

oldalának alakulását. 

Az első erőforrás-mutató az oktatói kapacitás kihasználtság és túllépés mértékének 

meghatározása. A mutatót a 2011. áprilisi NEFMI adatok függvényében vizsgáltam. Az 

intézményi értékek a mutató tekintetében széles spektrumon mozognak, ugyanis található 1% 

alatti és 6% feletti eltérés is. (53. ábra) A legkisebb eltéréssel a SZE (0,65%) rendelkezik, 

miközben a legnagyobb differencia az SZTE (6,69%) esetében jelentkezik. 

 

53. ábra: A NEFMI által engedélyezett létszámtól való eltérés, 2011 

 

Forrás: NEFMI adatok alapján saját szerkesztés  
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Az Oktatási Hivatal 2008-ban fejezte be a felsőoktatási intézmények maximális hallgatói 

létszámának megállapítását célzó kapacitásakkreditációs eljárásokat. Az eljárás eredménye 

szerint a magyar felsőoktatási intézmények együttvéve közel 490 ezer hallgató oktatására 

képesek. A folyamat során az intézmények véleményét is kikérve, tanterveik, a személyi 

feltételek, infrastrukturális adottságaik alapján határozták meg a keretszámokat, melyek 2009-

től hivatalosan is életbe léptek. 

A hallgatói kapacitások kihasználtsága tekintetében az intézmények között nagy eltérések 

mutatkoznak. A vizsgált egyetemek 72,79%-os átlagához képest két-két intézmény kapacitási 

mutatója emelkedik ki vagy mutat nagyon alacsony értéket. A legjobb mutatóval a PE 

(84,36%9 és a SZE (84,31%) rendelkezik, ezzel szemben kevésbé pozitív, de inkább negatív 

eredménnyel az NYME (51,69%) és a PTE (52,59%). (54. ábra) 

 

54. ábra: Hallgatói kapacitások kihasználtsága, 2009 

 

Forrás: OH, NEFMI adatok alapján saját szerkesztés 
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bevételeket 24

Saját bevételek tekintetében a DE-re érkezik éves szinten a legtöbb saját bevétel, ami több, 

mint 11 milliárd Ft. A versenyképességi modell tekintetében az egy hallgatóra és az egy 

oktatóra jutó saját bevétel képezte a vizsgálat tárgyát. Az egy hallgatóra jutó sajátbevétel 

esetében az intézmények között jelentősek az eltérések, így a legjobb eredménnyel rendelkező 

BCE (448 eFt) neve mellett négyszer magasabb érték található, mint a legrosszabb ELTE 

mellett (110 eFt), az intézményi átlag pedig 342 eFt. Az egy oktatóra jutó saját bevételek 

tekintetében szintén szignifikáns különbségek mutatkoznak és két vidéki intézmény, a SZE és 

a PE bír a legmagasabb értékkel (12846 és 11235 eFt), az ELTE és az NYME a 

legalacsonyabbal (2240 és 3749 eFt). (55. ábra) 

 az intézmények elsősorban a költségtérítéses képzésből és a vállalkozási 

tevékenységek bevételeiből szerzik. 

 

55. ábra: Intézményi saját bevétel, 2009 

 

Forrás: intézményi éves szöveges beszámolók alapján saját szerkesztés  

                                                           
24 A felsőoktatási törvény 125. §-ának (3)-(4) bekezdése szerinti térítési díj, továbbá az intézményi szabályzatban 
meghatározott szolgáltatási díj, valamint az intézmény vállalkozási tevékenységének eredménye, gazdasági 
társaságtól kapott támogatásból származó bevétele, továbbá a pályázat útján kifejezetten ösztöndíj fizetésére 
kapott támogatás. 
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A erőforrások tekintetében a költségvetés másik oldala is szolgáltat mutatót, mégpedig a 

fejlesztés célra fordított összegek képezik a vizsgálat tárgyát. A fejlesztésre fordított kiadások 

tükrözik az intézmény által egy adott évben az infrastruktúrára és az eszközökre költött 

pénzmennyiséget, mely elengedhetetlen a megfelelő környezet és a zavartalan működés 

szempontjából. 

A 2009-es évben a legnagyobb kiadást a Debreceni Egyetem fordította fejlesztési célra (4,1 

Mrd Ft). Az egy hallgatóra jutó fejlesztési kiadás vonatkozásában relatíve nagy eltérések 

mutatkoznak az intézmények között. A legmagasabb mutatóval a BME és a SZTE rendelkezik 

(139,5 és 139,4 eFt), míg a legalacsonyabb értékkel az NYME (51,8). (56. ábra) 

 

56. ábra: Intézményi fejlesztésekre fordított kiadások, 2009 

 

Forrás: intézményi éves szöveges beszámolók alapján saját szerkesztés 
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Az ÚMFT-s keretből a 2010-es év végéig elnyert támogatások tekintetében három intézmény 

is 20 Mrd Ft feletti pályázati támogatásból gazdálkodhatott. A legtöbb forrást az SZTE (29,12 

Mrd Ft), a DE (26,14 Mrd Ft) és a PTE (23,45) nyerte. Az egy hallgatóra jutó pályázati 

támogatás tekintetében az SZTE (1,13 MFt) foglalja el a vezető helyet, és a három előbb 

említett egyetem mellé még a SZE (1,11 MFt) zárkózott fel. A vizsgált egyetemek 

tekintetében az egy hallgatóra jutó pályázati támogatás átlagértéke 642 eFt. (57. ábra) 

 

57. ábra: Elnyert pályázati támogatás, 2010 

 

Forrás: FTT adatok alapján saját szerkesztés 
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3.2. A MUTATÓK ÖSSZESÍTÉSE, RANGSOROLÁSA 

 

Az előző fejezetben található értékek összevetését és súlyozását követően a következő 

súlyértékek állíthatók az intézményi mutatókhoz. (41. táblázat) A táblázatban a mutatatók 

kategóriákon belüli összesítésével kialakulnak az alapkategóriák és alaptényezők szerinti 

súlyértékek. 

 

42. táblázat: A versenyképességi alapkategóriába tartozó mutatók súlyozott értékek 

szerinti összehasonlítása 

Megnevezés BCE BME DE ELTE NYME PE PTE SZE SZTE 
(1) Hallgatói teljesítmény 

AK11 0,559 0,665 0,580 0,890 0,469 0,327 0,655 0,264 1,000 
AK12 0,832 1,000 0,839 0,726 0,681 0,568 0,774 0,688 0,789 
AK13 0,830 0,647 0,770 0,856 1,000 0,752 0,742 0,532 0,864 
AK14 0,811 0,442 0,698 0,975 0,653 1,000 0,595 0,407 0,851 
AK1 3,033 2,754 2,888 3,446 2,803 2,647 2,766 1,890 3,504 

(2) Oktatók minősége 
AK21 0,633 0,811 0,962 0,970 0,841 0,767 0,835 0,724 1,000 
AK22 0,753 0,792 0,938 0,878 0,840 0,914 0,753 1,000 0,835 
AK23 1,000 0,435 0,534 0,757 0,717 0,621 0,496 0,704 0,730 
AK24 0,495 0,830 0,939 1,000 0,292 0,826 0,559 0,421 0,875 
AK2 2,881 2,867 3,373 3,605 2,690 3,128 2,642 2,850 3,441 

(3) Öregdiák- és munkaerő-piaci elégedettség 
AK31 0,762 0,933 0,565 1,000 0,777 0,619 0,694 0,863 0,863 
AK32 0,540 0,780 1,000 0,690 0,701 0,521 0,698 0,801 0,827 
AK33 0,885 0,983 0,931 0,971 0,644 0,810 1,000 0,828 0,824 
AK34 0,979 1,000 0,722 0,803 0,610 0,719 0,807 0,928 0,732 
AK35 1,000 0,998 0,893 0,982 0,945 0,994 0,852 0,940 0,926 
AK36 0,685 0,536 0,633 0,324 0,600 0,677 0,772 1,000 0,548 
AK3 4,850 5,230 4,744 4,771 4,273 4,340 4,823 5,360 4,720 

(1) Felvettek minősége 
AT11 0,935 0,967 0,837 1,000 0,859 0,826 0,841 0,887 0,858 
AT12 0,488 0,488 0,610 0,683 0,561 0,122 0,220 1,000 0,927 
AT13 1,000 0,794 0,858 0,826 0,872 0,846 0,800 0,735 0,852 
AT14 0,902 0,294 1,000 0,354 0,542 0,115 0,142 0,411 0,731 
AT15 0,705 0,647 1,000 0,793 0,829 0,736 0,828 0,729 0,956 
AT16 1,000 0,861 0,176 0,802 0,068 0,186 0,132 0,200 0,195 
AT17 0,689 1,000 0,396 0,698 0,189 0,354 0,339 0,304 0,394 
AT1 5,718 5,052 4,877 5,157 3,921 3,185 3,301 4,266 4,913 

(2) Kutatás, fejlesztés 
AT21 0,517 0,618 0,213 1,000 0,112 0,226 0,102 0,119 0,257 
AT22 0,511 0,755 0,710 0,694 0,390 0,539 1,000 0,769 0,337 
AT23 0,088 0,691 0,850 0,912 0,058 0,235 0,574 0,056 1,000 
AT24 0,268 1,000 0,522 0,236 0,169 0,313 0,121 0,186 0,771 
AT2 1,384 3,065 2,294 2,842 0,729 1,312 2,086 1,129 2,364 
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(3) Intézményi szolgáltatások 
AT51 0,700 0,798 0,536 0,882 0,529 0,625 0,500 1,000 0,872 
AT52 0,476 0,536 1,000 0,952 0,369 0,762 0,833 0,952 0,738 
AT53 0,914 0,643 0,857 1,000 0,729 0,914 1,000 0,943 0,857 
AT54 0,615 0,416 0,809 0,620 0,932 0,694 1,000 0,855 0,728 
AT55 0,952 0,887 0,645 0,806 0,758 0,761 0,736 0,976 1,000 
AT56 1,000 0,389 0,358 0,565 0,237 0,324 0,561 0,183 0,531 
AT57 0,544 0,180 0,977 0,070 0,203 0,058 1,000 0,046 0,593 
AT3 5,202 3,849 5,182 4,896 3,757 4,138 5,630 4,956 5,319 

(4) Intézményi infrastruktúra 
AT41 0,852 1,000 0,632 0,360 0,635 0,689 0,437 0,685 0,479 
AT42 0,346 0,875 1,000 0,768 0,228 0,204 0,387 0,164 0,538 
AT43 0,573 0,972 0,813 0,409 1,000 0,777 0,833 0,628 0,650 
AT44 0,800 0,900 0,900 0,800 0,900 0,900 0,900 1,000 1,000 
AT4 2,572 3,748 3,345 2,338 2,763 2,570 2,557 24,77 2,667 

(5) Intézményi erőforrások 
AT51 0,113 0,153 0,127 0,134 0,112 0,233 0,166 1,000 0,097 
AT52 0,928 0,906 0,937 0,952 0,613 1,001 0,624 1,000 0,811 
AT53 1,000 0,832 0,920 0,244 0,452 0,979 0,745 0,909 0,810 
AT54 0,819 0,552 0,608 0,174 0,292 0,875 0,399 1,000 0,493 
AT55 0,817 1,000 0,968 0,620 0,372 0,623 0,681 0,806 0,999 
AT56 0,203 0,168 0,861 0,105 0,337 0,573 0,895 0,985 1,000 
AT5 3,880 3,610 4,420 2,231 2,177 4,283 3,483 5,700 4,211 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A versenyképességi mutatók alapján az intézmények az egyes kategóriákban elfoglalt 

pozícióit, valamint az erősségét és gyengeségét az alábbi helyezések mutatják. (42. táblázat) 

 

43. táblázat: Az intézmények pozíciója az egyes kategóriákban 

Megnevezés BCE BME DE ELTE NYME PE PTE SZE SZTE 
Hallgatói 
teljesítmény 3. 7. 4. 2. 5. 8. 6. 9. 1. 

Oktatók 
minősége 5. 6. 3. 1. 8. 4. 9. 7. 2. 

Hallgatói 
elégedettség 3. 2. 6. 5. 9. 8. 4. 1. 7. 

Felvettek 
minősége 1. 3. 5. 2. 7. 9. 8. 6. 4. 

Kutatás, 
fejlesztés 6. 1. 4. 2. 9. 7. 5. 8. 3. 

Intézményi 
szolgáltatások 3. 8. 4. 6. 9. 7. 1. 5. 2. 

Intézményi 
infrastruktúra 5. 1. 2. 8. 3. 5. 7. 9. 4. 

Intézményi 
erőforrások 5. 6. 2. 8. 9. 3. 7. 1. 4. 

Forrás: saját szerkesztés  
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A vizsgálatban összesen 42 mutatót vettünk figyelembe a 9 intézmény esetében. A három 

alapkategória és az öt alaptényező mindegyikét több mutató jellemezte. Ugyanazon 

alapkategóriához (illetve alaptényezőhöz) tartozó mutatók sztenderdizált (0-1 közötti skálára 

transzformált) értékei összeadódtak és átlagolva lettek. 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. Ezáltal mindegyik felsőoktatási intézmény 

versenyképességére kaptunk egy 0-100 közötti értéket, melyek a következők szerint alakultak. 

(43. ábra) 

 

44. táblázat: Az alapkategóriák és az alaptényezők súlyozás utáni eredménye, a 

versenyképességi rangsor 

Megnevezés Súly BCE BME DE ELTE NYME PE PTE SZE SZTE 

Hallgatói 
teljesítmény 10% 8,66 7,86 8,24 9,84 8,00 7,56 7,89 5,39 10,00 

Oktatók 
minősége 10% 7,99 7,96 9,36 10,00 7,46 8,68 7,33 7,91 9,55 

Öregdiák- és 
munkaerő-piaci 
elégedettség 

15% 13,57 14,64 13,28 13,35 11,96 12,15 13,50 15,00 13,21 

Felvettek 
minősége 15% 15,00 13,25 12,79 13,53 10,29 8,35 8,66 11,19 12,89 

Kutatás, 
fejlesztés 20% 9,03 20,00 14,97 18,55 4,76 8,56 13,61 7,37 15,43 

Intézményi 
szolgáltatások 10% 9,24 6,84 9,20 8,70 6,67 7,35 10,00 8,80 9,45 

Intézményi 
infrastruktúra 10% 6,86 10,00 8,92 6,24 7,37 6,86 6,82 6,61 7,12 

Intézményi 
erőforrások 10% 6,81 6,33 7,75 3,91 3,82 7,52 6,11 10,00 7,39 

SÚLYOZOTT 
EREDMÉNY  76,50 86,87 83,91 82,71 59,93 66,73 72,55 71,80 84,62 

Forrás: saját szerkesztés 
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3.3. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

Az előző két fejezetben részletesen áttekintettük a kiválasztott 9 egyetem versenyképességi 

mutatóit, továbbá láthatók a felsőoktatási versenyképességi modell alapján elfoglalt pozícióik. 

Az összesített eredményeket a 44. táblázat és az 58. ábra tartalmazza. 

 

45. táblázat: A felsőoktatási intézmények versenyképességi modell szerinti helyezése 

Megnevezés 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 

 

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

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A 33. táblázatból és az 58. ábrából 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. 
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• 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 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, 
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KSH) együttműködését, mivel a hiteles adatokhoz elkerülhetetlenek a precíz és széleskörű 

mintavételek, felmérések és elemzések.  
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ÖSSZEGZÉS, KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A dolgozat zárásaként szeretném értékelni a hipotéziseket, összefoglalni a kutatásom 

eredményeit, a kifejtett témákban tett legfontosabb észrevételeket és megjelölni az új és 

lehetséges kutatási irányokat. A disszertációm alapvető célja, hogy feltárja a diplomás 

pályakövetési vizsgálatban és a felsőoktatási versenyképességi modellben rejlő lehetőségeket, 

melyek alkalmasak lehetnek a felsőoktatási teljesítmény visszajelzésére. 

 

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 
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fontos szempontokban az előzetes elvárásoknak megfelelő teljesítményt 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 
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között minden esetben szignifikáns különbségeket találhatunk. Ez alapján kijelenthető, hogy 

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

létszámemelkedés, átlagéletkor-növekedés), a szerkezeti átalakulást (új intézmények és 

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 
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esetben magas, így a nullhipotéziseket nem tudom elvetni, így nincs szignifikáns 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 
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meg az intézményválasztásnál az intézményi szolgáltatások, az 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 
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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 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. 

 

Összegzés 

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 
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keletkezett értékeket, mellyel viszonozza a társadalom befektetéseit. Meg 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 
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ezek mérésére alkalmas-e a Lengyel-féle piramis-modell elvén felállított felsőoktatási 

versenyképességi modell. 

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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Tervek 

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.  
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