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5

A magyarországi Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) első eredményeit tartal-
mazó „Frissdiplomások 2010” kötet két éve látott napvilágot. Az akkori szerkesztői 
cél a frissdiplomásokról rendelkezésre álló adatokban rejlő lehetőségek bemutatá-
sa, kutatási célú kiaknázása volt. Egy olyan új, frissen induló adatgyűjtési program 
kezdetén álltunk, amelynek határait és értelmezési kereteit kerestük. 

Most, 2012-ben, a „Frissdiplomások 2011” kötet nem csak az adatok frissessé-
ge tekintetében más és aktuális a pályakövetés hazai szakirodalmában. Az új kötet 
egy már évről évre működő nagyszabású online adatfelvétel-sorozat eredményein 
alapulva az elemzési lehetőségek bemutatása helyett sokkal inkább az adatokban 
rejlő mélyebb rétegek felé fordul. Szerkesztői célkitűzésként törekedtünk arra, hogy 
a frissdipomások helyzetéről bemutatott kép pontos és aktuális legyen. Ezt bizto-
sítják a naprakész adatok: a DPR keretein belül 2011 tavaszán 31 hazai felsőoktatá-
si intézmény egymással szinkronban gyűjtött adatokat a 2008-ban és a 2010-ben 
abszolutóriumot szerzett végzettjeiről, ami (18 százalékos válaszadási ráta mellett) 
húszezer főt meghaladó országos adatbázissá állt össze. Kötetünk tíz tanulmányá-
ban felsőoktatással foglalkozó társadalomkutatók más-más nézőpontból, ám e kö-
zös adatbázist felhasználva vizsgálják a frissdiplomások helyzetét. 

Mire törekszik e kötet? 
Mondhatjuk azt is akár, hogy kötetünk, jóllehet címében a frissdiplomásokról szól, 
legalább ilyen mértékben beszél a pályakövetés értelmezési és vizsgálati lehetősé-
geiről is. Törekvésünk egyrészt tehát egy kutatási program szakmai megalapozása 
is. A diplomás pályakövetés tartalmi és kutatási kezelésében ennek szellemében 
célunk volt a klasszikus közgazdaságtani megközelítések mellé beemelni számos 
újszerű nézőpontot. Tanulmányaink a munkaerő-piaci szempontú megközelítés 
mellett a társadalmi háttér és hatások, a tanulmányi életút és az elégedettség szem-
pontjaira is fókuszálnak. A kötet így azt a szerkesztők által is vallott elvet képviseli, 
miszerint a felsőoktatási kibocsátás nem ragadható meg pusztán a foglalkoztatha-
tóság kategóriáiban és mintázataiban. Akár az intézmények, akár a végzettek, vagy 
a munkaerőpiac felől közelítünk a kibocsátás felé, egy mozgásokkal, változásokkal 
és értékekkel átszőtt közeget kell feltárnunk. 

Másrészt e megközelítésbeli sokszínűség mellett az empirikus sokféleségre is 
törekedtünk. Ahol lehetőség nyílt rá, a kutatók a DPR-adatbázis mellett más, a friss-
diplomások szempontjából releváns kutatási vagy adminisztratív adatbázisokat is 
beemeltek elemzésükbe.

Harmadrészt: célunk volt a hazai pályakövetési rendszer felépítésében és mód-
szertanában hordozott sajátosságok hangsúlyozása, az azokban rejlő lehetőségek 
szakmai határainak megismerése. Fontos, hogy a gyakorlatban számot vessünk 

elŐSzÓ
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azzal, hogy milyen negatívumai és pozitívumai vannak a hazai frissdiplomás adat-
gyűjtési szisztémának, majd a negatívumokkal következetesen számolva juttassuk 
el az eredményeket addig a legmélyebb szintig, amelyet az adatok természete még 
megenged. 

Miként tekintünk a frissdiplomás kibocsátásra? 

A klasszikus pályakövetési megközelítésekben a frissdiplomás kibocsátás minősé-
ge a jövedelem és az elhelyezkedés mentén mérhető. E nézőpontból a frissen végzet-
teknek egy lineáris úton megtett előrehaladását vizsgáljuk, ahol is a – különböző 
szempontok (jövedelem, foglalkoztatottság, elért pozíció) szerinti – előrehaladás 
mértéke (a távolság) mutatja a kibocsátás sikerességét. 

Az „egyenes út” feltevéséhez illeszkedve, azt árnyalva azután más pályakövetési 
megközelítések már az utat meghatározó hátráltató és segítő tényezőket is szám-
ba veszik. Ebből a nézőpontból a frissdiplomás kibocsátás sikeressége már számos 
szelekciós és egyéb háttérmechanizmus által determinált mértékű, ám még mindig 
egy bejárható úton halad, amely a kilépéstől a sikeresség valamilyen szintjéig vezeti 
a diplomást. E szint a szociodemográfi ai meghatározottságok, képességek, motivá-
ciók, többletteljesítmények, intézményi és szakterületi sajátosságok függvényében 
alakul. A pályakövetés mint ezen szelekciós mechanizmusok, hierarchiák feltárá-
sára tett törekvés mutatkozik meg a kötet azon tanulmányaiban, amelyek az alap-
képzésekről mesterképzésre átlépőket, az egyes foglalkozási csoportok végzettjeit, 
a regionálisan hátrányos helyzetűeket, a felsőoktatásba alacsonyabb pontszámmal 
bekerülteket, vagy a versenyszférába jutók esélyeit vizsgálják. 

A pályakövetés harmadik, legtágabb megközelítésben végül már épp az egyenes 
út meglétét kérdőjelezi meg. A frissdiplomás életpálya e nézőpontból utak, keresz-
teződések sokfélesége, amely különböző stratégiák és döntési pontok által meghatá-
rozott mintázatot ad ki. A felsőoktatási kibocsátás megragadása így lép ki az előző, 
egyirányú haladást feltételező keretből, hiszen itt már nem a haladás sebességét, 
vagy az ezt meghatározó tényezőket kell szemügyre vennünk, hanem maguknak az 
utaknak a feltárása a vizsgálati cél, akár a felsőoktatás és munka világa közötti átlé-
pés, akár a képzési rendszeren belüli utak tekintetében. E tanulmányok a frissdiplo-
más életpálya lehetséges mintázatainak megragadására törekednek. 

Mi volna a kötet üzenete? 

Mindenekelőtt az, hogy a frissdiplomás kibocsátás értelmezéseiben a sokféleségnek 
kell dominálnia. A tanulmányok mindegyike élő példát ad arra, hogy a témát vizs-
gálva számos distinkcióval kell élnünk. Látszólag e distinkciók relativizálhatják 
az eredményeket, meggyőződésünk szerint azonban épp ezek mentén alkothatunk 
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pontos és hiteles képet. Ilyen lényegi üzenetnek tartanánk a frissdiplomás sike-
resség lehetséges értelmezési dimenzióinak az anyagi és egzisztenciális szinten 
túlmutató kibővítését. De annak véljük azt a kötetben empirikusan is teret ka-
pott elemzési elvet, amely szerint nemcsak, hogy a munkaerő-piaci kilépés nem 
értelmezhető a hagyományos (lineáris) értelemben, hanem tulajdonképpen már 
a frissdiplomásokról alkotható kép is felbomlott, és a dolgunk épp e sokféleség 
megragadása. E distinkciók azután következetesen megjelennek az egyes tanul-
mányok résztémáiban. Egyértelművé válik például, hogy a tanulmányok melletti 
munkavállalásnál szükséges elkülönítenünk a szakterületi és azon kívüli munka-
végzést; hogy a regionális mobilitás lakóhely, intézmény és munka közötti útjai több 
lehetséges kombinációba rendeződnek, mint ahogy tisztán látszik az is, hogy a kép-
zés és munka közötti átmenet számos különböző mintázatot vehet fel. 

A szerkesztőket a kötet munkálatai során az immár többéves hazai pályaköve-
tési rendszer adatainak minél mélyebb, tudományos igényű feldolgozása motiválta. 
A tanulmányok és a szerzők mind azt bizonyítják, hogy talán elmondhatjuk: a friss-
diplomásokról rendelkezésre álló adatok gazdagsága és minősége tudományosan is 
számottevő felsőoktatási kutatást tesz lehetővé. Bízunk benne, hogy e lehetősége-
ket a tanulmányok kellően érzékeltetik, utat nyitva a további vizsgálódásoknak. 

a Szerkesztők
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Veroszta Zsuzsanna

a meSTerkéPzéSIg jUTTaTÓ erŐk

A felsőoktatási bachelor/master átmenet szelekciós 
tényezőinek feltárása

A képzési rendszerben ható társadalmi szelekciós mechanizmusok azonosítása 
és feltárása Bourdieu (1978) óta meghatározó bázisa az oktatásszociológiai vizs-
gálódásoknak. Az oktatási rendszer egyes szintjein, a diff erenciálódás és bővülés 
különböző stádiumaiban e paradigma újra és újra vizsgálatra készteti a kutatókat. 
Elemzésünkben magunk is e „kályhától” indulunk el, keresve a Bologna-folyamat 
részeként bevezetett lineáris képzési rendszer szelekciós mechanizmusait. Empi-
rikus munkánk a bachelorképzésektől a masterképzések felé ható szelekciós ténye-
zők feltárása a frissdiplomás BA-/BSc-végzettek körében. Épp a gazdag és fontos 
elméleti és kutatási előzmények miatt azonban az adatokig magunk is – az oktatási 
rendszer lényegéhez igazodóan – egymásra épülő „lépcsőfokok” bejárásával jutunk 
el. E vizsgálódás során áttekintjük a felsőoktatási expanzió hozzáférési esélyekre 
kifejtett hatásával kapcsolatos általános elméleteket és kutatásokat, majd a hazai 
felsőoktatás különböző szintjein azonosított szelekcióval foglalkozunk. A kontex-
tus felvázolása azért is lényeges, mert jól érzékelteti, hogy a bachelor/master átme-
netre nem önmagában, hanem a teljes (felső)oktatási rendszer egy lépcsőfokaként 
tekintünk, amelyben a korábbi szinteken már azonosított erők és mechanizmusok 
hatnak. E mechanizmusok között a társadalmi háttér feltételezett szerepe kétség-
telenül meghatározó lehet. Ugyanakkor vizsgálatunkban más hatásokat is okkal 
kereshetünk (Hrubos, 2012a): a képzési szintek közötti átlépést domináló tényezők 
között a tanulmányi teljesítmény és az erősen diff erenciálódott intézményi-képzési 
struktúra szelekciós hatásait is vizsgáljuk. 

Expanzió és szelekció a felsőoktatásban

A felsőoktatási rendszer megnyitásával kétségtelenül többen jutottak hozzá e tanul-
mányok lehetőségéhez. A nyugati országokban a hatvanas években, Európa keleti 
felén három évtizednyi késéssel induló felsőoktatási expanzió során a felsőoktatási 
hozzáférés az elit szakaszból a tömegesség szakaszába ért el (Hrubos, 2012a). A le-
hetőségek kiszélesedése a demokratizálódás várakozását, a meritokratikus tenden-
ciák erősödésébe vetett hitet is táplálta. Az expanzió hatásának kritikus elemzői 
ugyanakkor a társadalmi esélyegyenlőtlenségének megszűnése helyett e különb-
ségek stabilitását, sőt a képzési rendszer diverzifikálódása révén bekövetkezett 
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új szintekre helyeződését hangsúlyozzák (Koucký–Bartušek–Kovařovic, 2009). 
Az e körben végzett nemzetközi kutatások közül a leggyakoribb hivatkozási alap 
Shavit és Blossfeld 1993-ban publikált vizsgálata. Tizenhárom iparosodott ország 
empirikus adatainak összehasonlító elemzésén nyugvó kutatási eredményeik a hu-
szadik század második felének iparosodott társadalmaiban a Treiman (1970) által 
prognosztizált meritokratikus elemek erősödése helyett az esélykülönbségek stabi-
lizálódását mutatták (Shavit–Blossfeld, 1993). Úgy tűnik, a vizsgált országokban le-
zajlott jelentős oktatási expanzió ellenére stabilan tartja magát a képzési hozzáférés 
társadalmi meghatározottsága. Az már csak matematikailag sem kétséges, hogy az 
expanzió összességében javította az egyes szintek elérésének esélyeit az újabb belé-
pő kohorszokban. Ugyanakkor a különböző kohorszok összevetése a származás ha-
tását változatlannak mutatta (a nagyságrend nőtt, a különbségek maradtak – innen 
ered a „Persistent inequality” beszédes kötetcím is). Shavit és Blossfeld vizsgála-
tából jól látszik az az (elemzésünk során bennünket is vezérlő) elgondolás, amely 
szerint az oktatási rendszerben zajló társadalmi szelekció vizsgálatára a rendszer 
egyes szintjei közötti átlépés különösen alkalmas. E megközelítéshez hivatkozási 
alapul a fenti kutatókat követve Mare munkáira támaszkodhatunk. Mare (1980) 
képzési átlépésre fókuszáló megközelítése az expanzió tényétől elkülönítve kezeli 
az esélyek átrendeződését, amelyet az egyes képzési szintekre irányuló továbblépés 
vagy kilépés arányainak alakulásával mér. E képzési átlépéseket vizsgálva mutat-
ta ki Shavit és Blossfeld (1993), hogy jóllehet az expanzió a korábbi magasabb kép-
zési szintek összetételét is heterogenizálja (csökken a társadalmi státusz hatása 
[Mare, 1981]), az egyre magasabb szintek felé tolódó sorozatos szelekciós mecha-
nizmusok révén a populáció mégiscsak homogenizáltabbá válik, ami lényegében 
a társadalmi esélykülönbségek meghatározó voltát erősíti meg. 

Az ezredforduló környékén több nagyszabású nemzetközi kutatás is refl ektált a 
fenti tézisekre. Munkatársaival maga Shavit pontosította és fejlesztette tovább a kép-
zési (immár kizárólag felsőoktatási) expanzió hatásának vizsgálatát 2007-ben pub-
likált, 15 országra kiterjedő munkájában (Shavit et al., 2007), amelyben az expanzió 
mellett a diff erenciálódás és a magántőke felsőoktatási megjelenésének esélyegyen-
lőtlenségekre gyakorolt hatásait is elemzi. Az expanzió révén bekövetkezett változá-
sok értelmezésében Mare fentebb említett átlépési pontokra fókuszáló megközelítése 
mellett e kutatás az oktatási rendszer egyenlőtlenségek maximális fenntartására tö-
rekvő természetét veszi alapul. Utóbbi elmélet szerint (MMI – Maximally Maintaned 
Inequality – Raftery and Haut, 1993) az expanzió hatása a privilegizált társadalmi 
csoportok telítődése után jelenik meg. A hozzáférés azután javul a többi társadalmi 
csoportban is, miután az előbbi kör számára szükséges státuszok elérték a telített-
ségi pontot (saturation point). Ugyanakkor – mint Shavit és munkatársai hangsú-
lyozzák – mind ezen elmélet, mind Mare modellje alapvetően az oktatási rendszer 
vertikális szintjei közti átlépésekre vonatkozik, és nem építik be a diff erenciálódás-
sal erősödő szintek közti minőségi különbségeket. A diff erenciálódás szempont-
jának beemelése az oktatási rendszerhez köthető társadalmi esélykülönbségek 

V E R O S Z T A  Z S U Z S A N N A
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vizsgálatába fontos hozadéka a 2007-ben publikált kutatásnak. Továbblépve a ku-
tatók harmadik meghatározó tényezőként még a magántőke előtérbe kerülésével 
járó felsőoktatási folyamatok hatásait is vizsgálatuk alá vonták. Shavit és Blossfeld 
1993-as „persistent inequality” teóriájára refl ektálva e kutatás egyfelől megerősíti, 
másfelől azonban fontos szemponttal árnyalja az expanzió társadalmi szelekciót 
stabilizáló jellegét. A 2007-es munka következtetéseit a befogadás vagy kirekesztés 
kettősségében értelmezve azt látjuk, hogy az expanzió inkább az előbbi tendenciák 
irányában hat, hiszen még változatlan mértékű társadalmi szelekció mellett is ja-
vítja a hátrányosabb helyzetű csoportok hozzáférési esélyét. 

Az egyenlőtlenségek expanzió után is fennmaradó állandóságát hangsúlyozó 
2003-as vizsgálat más nemzetközi kutatásokat is inspirált. Egy 2009-ben publikált, 
nyolc európai országot lefedő nemzetközi kutatás keretében Breen és munkatársai 
(Breen et al., 2009) épp a Shavit–Blossfeld kutatásra refl ektálva foglalták össze kö-
vetkeztetéseiket a „Nonpersistent inequality” szókapcsolatban. A kutatócsoport 
a Mare-féle átlépési megközelítés helyett a megszerzett végzettségeket elemezve 
a vizsgált országokban a huszadik század fordulóján egyértelműen és egységesen 
az esélyegyenlőtlenség csökkenését mérte – nyilvánvalóan a Blossfeld–Shavit ku-
tatáshoz képest (1993) eltérő adatkészleten és indikátorokkal, ám rendkívül nagy 
empirikus bázison dolgozva. A szerzők az esélyek egyenlőtlenségének csökkenését 
Boudon (1974) elméletére alapozzák, amely szerint a különböző társadalmi osztá-
lyok boldogulását elsődleges és másodlagos hatások alakítják a képzési rendszerben. 
Az elsődleges hatások alatt a rendszerben nyújtott teljesítményt, a másodlagosak 
alatt az (akár azonos teljesítmény esetén is eltérő) képzésre vonatkozó döntéseket 
értjük. A kutatók szerint a huszadik század végére bekövetkező változások mindkét 
hatást az egyenlőtlenségek csökkenése felé mozdították el. Az elsődleges hatások 
esetében az általánosan emelkedő tanulmányi teljesítményt (egyebek mellett) a ja-
vuló életkörülményeknek, a korábbi beiskolázásnak, alacsonyabb gyerekszámnak 
tulajdonítják. A másodlagos hatások kapcsán a képzési költségek általános csökke-
nésére apellálnak, amely nemcsak a tandíjak csökkenését vagy megszűnését jelen-
ti, hanem pl. a reáljövedelmek általános emelkedését, a szociális háló erősödését, 
vagy az intézmények könnyebb elérését is. Ugyanakkor például – ugyancsak az 
elsődleges és másodlagos hatások szerepét német adatokon vizsgálva – Schindler 
és Reimer (2008) nem talált jelentős változást a nyolcvanas-kilencvenes évek 
osztályhovatartozáson alapuló felsőoktatási hozzáférési mintáiban. 

A képzési hozzáférés esélyének vizsgálataiban a felsőoktatási expanzió kap-
csán a szociodemográfi ai különbségek mellett az intézményi diff erenciálódás, a 
nemzetköziesedés, a foglalkoztathatóság elvárása és a hallgatói populáció hete-
rogénebbé válásának tendenciái is fókuszba kerültek. Összességében a képzési 
egyenlőtlenségek értelmezése, akárcsak a kimenet sikerességéé (Veroszta, 2011) 
rendkívül összetetté vált (Goastellec, 2010). Az a látszólagos paradoxon, hogy a 
hozzáférés bővülése egyenlőtlenséget hozott a felsőoktatásba, mindezek fényében 
válik érthetővé és elfogadhatóvá (Altbach, 2010). 
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A képzési szelekció hazai vizsgálatai

A képzési rendszeren belüli szelekció társadalmi meghatározottságának hangsú-
lyozása a hazai szociológiában is gazdag kutatási hagyományokon alapul. Az ok-
tatási rendszer társadalmi egyenlőtlenségeket átcsatornázó szerepének hatvanas 
évektől induló, a nemzetközi trendekre (pl. Bourdieu–Passeron, 1977; Coleman, 
1991; Boudon, 1974) refl ektáló vizsgálatai (egyebek mellett Ferge, 1976; Gazsó, 1971; 
Ladányi, 1994; Csákó–Liskó, 1978) máig meghatározó erejűek. Jól érzékelhetők be-
lőlük a társadalmi szelekció rejtett mechanizmusai a közoktatás minden szintjén, 
amelyet a belső diff erenciálódás is táplált. E diff erenciálódást az alapfokú oktatás-
ban kevésbé deklarált formában a települési hierarchia vagy a tagozatos osztályok 
megjelenése hordozta, míg középfokon a képzési rendszer nyílt funkcionális meg-
osztottsága kapcsolódott státuszkülönbségekhez (Andor, 1998). A rendszerváltás 
után az intézmények közti különbségek és a választás nyitottabbá válása sem vál-
toztatatta meg alapjaiban az iskolázás és az esélyek kapcsolatát. 

Ezen esélyek vizsgálatát szándékoltan a rendszerváltás utáni felsőoktatásra 
szűkítve is jócskán támaszkodhatunk hazai feltárásokra. A társadalmi egyenlőt-
lenségek oktatási rendszeren belüli továbbgyűrűzése, az új struktúrák által gene-
rált újfajta egyenlőtlenségi viszonyok a továbbtanulási szándék és a bejutás esélye 
(Gábor–Dudik, 2000) mellett a felsőoktatáson belül is tisztán kimutathatók, egye-
bek mellett a főiskola-egyetem hierarchiát hordozó különbségében (Andor, 1999). 
Már e duális rendszer vizsgálatában is szükségessé vált azonban a főiskola/egye-
tem szerkezeti jellemzőnél érzékenyebb, az egyenlőtlenséget hordozó egyéb muta-
tók alkalmazása, mint a felsőoktatási intézmény rangja a túljelentkezés mértéke 
alapján (Andor, 1999), vagy a képzés „piacképessége” (Róbert, 2000). 

A lineáris képzési rendszer bevezetésével a főiskolai és egyetemi szintek párhuza-
mossága folyamatosan megszűnt, a felsőoktatási képzési esélyegyenlőtlenségek vizs-
gálatának új terepeként a bachelor/master struktúra kínálja magát, amely egymásra 
épülő szintjeivel nyilvánvalóan ugyancsak hierarchiát hordoz, és amelyet ilyen érte-
lemben a rendszer egy újabb szelekciós lépcsőjének tekinthetünk (Hrubos, 2012a). 
Míg a bachelorképzések 2004-es bevezetése után az új szisztéma korai vizsgálatai a 
BA-/BSc-hallgatók leíró jellegű megragadására törekedtek (Gábor–Szemerszki, 2006), 
addig a későbbi vizsgálatok már a különböző képzési szintek hallgatóinak tanulmányi 
és szociodemográfi ai hátterét (Szemerszki, 2012) vagy a bekerülési esélyek alakulását 
tárták fel (Veroszta, 2012) a hierarchikus különbségek azonosítását megcélozva. 

A szelekció mechanizmusai – hipotézisek

A felsőoktatási expanzió egyenlőtlenségre gyakorolt hatásának fentebbi összegzése-
ként kirajzolódnak vizsgálati hipotéziseink. Az előbbi megfontolások alátámasztják 
azt az alapvetésünket, amely szerint a bachelor/master átmenetet egyfajta képzési 
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szelekciós pontnak tekintve a hallgatók társadalmi háttere mellett az esélyek kü-
lönbségének más aspektusait is vizsgáljuk. Vizsgálati kiindulópontunkban a sze-
lekciót e „társadalmi” jelzőtől függetlenül, a képzési szerkezet egy tulajdonságaként 
defi niáljuk: tekintve, hogy a master képzések befogadási kapacitása csekélyebb a 
BA-/BSc-végzettséget szerzettek számánál1,  a belépési szelekció elkerülhetetlen. 
Vizsgálatunkban azoknak a tényezőknek az azonosítására törekszünk, amelyekkel 
e szelekció természete, a hozzáférési esélyek egyenlőtlensége leírható. Az eljárás 
során a bachelor-végzett populációban vizsgáljuk a mesterképzési átlépés esélyhá-
nyadosát alakító különböző háttérváltozók hatását. Az „átlépők és kilépők” közti 
különbségeket keresve három feltételezett szelekciós hatásra összpontosítunk: 
–  A két vizsgált csoport szociodemográfi ai hátterének különbözősége: társadalmi 

szelekció hipotézise. 
–  A két csoport tanulmányi teljesítménye közti eltérés: érdemalapú szelekció hipo-

tézise. 
–  A felsőoktatási képzési szerkezet különbözőségéből fakadó eltérés átlépési esé-

lyekre gyakorolt hatása: az intézményi diff erenciálódás szelekciós hatásának hi-
potézise. 

Az átlépők és kilépők e három típusú háttér szerinti összevetésekor fontos tisztáz-
nunk, hogy vizsgálódásunk nem az egyetlen érvényes hatás megtalálására irányul, 
hanem sokkal inkább e három típusú szelekciós mechanizmus azonosítására – felté-
telezve, hogy mindhárom szempont (és természetesen számtalan egyéb is még) hat-
hat arra, hogy a felsőoktatás e vizsgált szintjén milyen irányú lépés történik. 

A bachelor/master átmenet korai vizsgálatai

A képzési rendszerben működő átlépési szelekció előfeltétele az egyes szintek közöt-
ti hozzáférés különböző mértéke. Tekintve, hogy a mesterképzés betölthető státu-
szainak száma jelentősen kevesebb, mint a bachelor képzéseké, e feltétel Magyaror-
szágon nagyon is érvényesül. Európa más országaihoz képest a magyar rendszerben 
meglehetősen alacsony a bachelor/master átlépés aránya. Ennek nyilvánvalóan 
számos oka lehet (pl. a rendszer bevezetésének ideje, strukturális okok, egymásra 
épülés nehezítettsége, hiányos kínálat stb.), vizsgálatunk szempontjából a lényeg 
mégis az, hogy az alacsony átlépési arány erős szelekciós háttérmechanizmusokat 
sejtet. Az átlépés mértékének európai szintű összevetéséhez Schomburg–Teichler 
(2011) tanulmánykötetére támaszkodhatunk, amely 10 „bolognai” országból ad ké-
pet a bachelor és master szintű képzések bevezetésének előrehaladásáról és mun-
kaerő-piaci következményeiről. Az adatok jól mutatják, hogy európai összevetésben 

1  Nyilvánvalóan a mesterképzések potenciális hallgatói köre tágabb a BA-/BSc-diplomával rendelke-
zőkénél – e képzések bármilyen felsőfokú végzettséggel megcélozhatóak.
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nem ritka a 60-70 százalék feletti BA-/BSc-szint utáni továbbtanulási arány2 sem, 
míg Magyarországon ugyanez a ráta a 2009-ben végzett BA-/BSc-esek esetében, 
egy évvel a végzettség megszerzése után 44 százalékot ért el3 (Kiss–Veroszta, 2011). 

Az átlépés részletesebb megragadásához több tényezőt érdemes vizsgálnunk: 
például, hogy a mesterszak illeszkedik-e az alapképzésben tanultakhoz, vagy in-
kább más szakterület felé irányuló pályamódosításnak tekinthető, mint ahogy az 
is, hogy intézményen belüli, vagy – az adatok tanúsága szerint nemzetközi szinten 
is jóval ritkább – kilépő, más intézményben folytatódó tanulmányi útról van szó 
(Westerheijden et al., 2008). Úgy tűnik továbbá, hogy az átlépés mértéke intéz-
ménytípusonként is változó, az „elit” intézményekben a hazai prognózisok szerint 
a 70-80 százalékot is elérheti (Szerepi 2012). 

Ország Alappopuláció Átlépési 
arány Vizsgálat időszaka

Magyarország 2009-ben végzett BA-/BSc-
hallgatók 44% Egy évvel a végzettség 

megszerzése után

Ausztria 2008-ban végzett BA-/BSc-
hallgatók 63% Másfél évvel a végzett-

ség megszerzése után

Csehország 2008-ban, illetve 2009-ben 
végzett BA-/BSc-hallgatók 72%

6–12 hónappal a vég-
zettség megszerzése 
után

Németország
Hagyományos egyetemek/univ. of 
applied arts 2007-ben és 2008-
ban végzett BA-/BSc-hallgatói

75%/41% Másfél évvel a végzett-
ség megszerzése után

Olaszország 2008-ban végzett BA-/BSc-
hallgatók 57% Egy évvel a végzettség 

megszerzése után

Norvégia Egyetemeken 2007-ben végzett 
BA-/BSc-hallgatók 73% Fél évvel a végzettség 

megszerzése után

2  A kizárólag master képzésekre irányuló átmenet mellett a kötet egységes mutatói a BA-/BSc-képzés 
utáni egyéb felsőfokú továbbtanulási formákat is tartalmazzák. 

3  Jóllehet a magyar bachelor/master átlépési arányokban idővel – a felsőoktatás iránti társadalmi 
igény erősödésével – fokozatos emelkedésre számíthatunk (Kozma, 2010), ez az aránynövekedés rö-
vid távon még nem érezhető. Egy némileg frissebb adatforrásból tájékozódva, a 2011-es magyar pálya-
követési adatokban azt találjuk, hogy a 2010-ben végzett BA-/BSc-esek egy évvel a végzés után még e 
fentinél is kisebb gyakorisággal, kb. egynegyedes arányban léptek át mesterképzésekre.

Forrás: Schomburg–Teichler, 2011

1. táblázat. A bachelor/master átlépés mutatói néhány európai országban
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A lineáris rendszer bevezetésével – amely mintegy 40 ország képzési struktúrá-
jának áthangolását jelentette – a cél az egyszerűsítés és az összevethetőség biztosí-
tása volt. Az Európai Felsőoktatási Térség irányába ható nagyszabású vállalkozás-
ban azonban a BSc-képzés révén nagy tömegek számára jelentősen redukált képzési 
idő alatt szerezhető végzettség sem elhanyagolható szempont (Kehm–Teichler, 
2006). A bachelorképzések bevezetése épp ezért erősítette fel a foglalkoztatható-
ság iránti elvárásokat, és váltott ki nagy várakozást az első nagyobb frissdiplomás 
bachelor/master végzettévfolyamok munkaerő-piaci sikerességét illetően. E vizsgála-
tokból úgy tűnik, hogy a munkaerőpiac a korábbi képzési szisztéma alsóbb szintjéhez 
hasonlóan „árazza be” a bachelordiplomákat (ez Magyarországon a korábbi főiskolai 
szintű végzettséghez közelíthető tehát), míg a masterszintű végzettségek a hagyomá-
nyos egyetemi diplomához hasonló pozíciók felé nyitnak utat, ami összességében 
a bachelor/master-végzettek kedvezőtlenebb munkaerő-piaci fogadtatását jelenti 
(pl. Kehm, 2005; Teichler, 2011; hazai eredményekkel Micsinai–Várhalmi, 2011). 

Az adatok forrása és kezelése

A bachelor/master átlépés háttértényezőinek vizsgálatát a Diplomás Pályakövető 
Rendszer (DPR) 2011-es országos adatbázisán4 végeztük el. A bachelor/master átmenet 
vizsgálatához az adatbázisokon több szűkítést hajtottunk végre; kizárólag a BA-/BSc-
képzéseken végzettek adataival dolgoztunk. A végzettek adatbázisát illetően a mester-
képzési átlépés méréséhez a megkereséskor MA-/MSc-képzéseken tanuló bachelor-
végzettek mellett azt a csoportot is azonosítottuk, amely a BA-/BSc-diploma óta már 
szerzett mastervégzettséget is (utóbbi csoport tagjai kizárólag a 2008-as végzett évfo-
lyamból kerülhettek ki). Az adatbázisokból (kis elemszámuk, speciális képzési profi ljuk 
és az alappopulációt nem megfelelően fedő jellegük miatt) kivontuk a művészet, a művé-
szetközvetítés, valamint a nemzetvédelmi és katonai képzési területek hallgatóit és vég-
zettjeit. Az így létrejött BA-/BSc-végzetteket tartalmazó részadatbázis összesen 6030 
frissdiplomás adatait tartalmazza, akiknek 22,4 százaléka lépett át bachelorképzésről 
mesterképzésre (1349 fő). A hallgatói BA-/BSc-részadatbázis esetében elemszámunk 
30 311 fő, akik között az MA-/MSc-képzést tervezők aránya 66,1 százalék (20 026 fő). 

Az átlépés szociodemográfi ai esélykülönbségei

A képzési esélykülönbségek mögötti társadalmi egyenlőtlenségek fentiekben 
már áttekintett elméleteit immár a „bolognai rendszerű”, kétciklusú felsőokta-
tás bachelor/master szintjei közti átlépés kapcsán vizsgálva összességében az 
látszik, hogy a társadalmi-demográfi ai meghatározottságok több dimenzióban is 

4  Az adatbázis részletes módszertani leírását lásd a kötet módszertani mellékletében.
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összekapcsolódnak a képzési továbblépés esélyével. A bachelor és master szintek 
közti átlépés társadalmi vonatkozásai a hazai kutatásokban már az új szisztéma 
bevezetésével felmerültek, ekkor azonban a vizsgálat a megvalósult átlépés helyett 
a továbbtanulási tervek társadalmi mögöttesét tudta megragadni.5 A frissdiplomás 
bachelor-végzettek esetében az egyenlőtlenségek összekapcsolódása nagyon tisztán 
tükröződik a továbbtanulás szülői iskolai végzettség6 szerinti alakulásában. A mind-
összesen 22,7 százalékos átlépési arány a legalább egy egyetemi végzettségű szülővel 
rendelkező BSc-végzettek esetében közel 40 százalékig emelkedik, míg az érettsé-
givel nem rendelkező, szakképzett szülők gyermekeinek mindössze 12,6 százaléka 
folytatja tanulmányait mesterképzésben. A szülői végzettség hierarchikus lépcsői 
érzékletesen mutatják a gyermek továbbtanulásának egyre növekvő esélyét. 

Vizsgálatunkban a végzettek szociodemográfi ai hátterét leíró egyéb változók is 
helyet kaptak (gyermekkori lakóhely régiója, család szubjektív anyagi helyzete, csalá-
di szakmai kapcsolódás, nem), amelyek hatása az esélyek alakulását elemző regresz-
sziós modellben lesz értékelhető. Az egyes szociodemográfi ai szempontok részlete-
sebb elemzése során azonban lényegesnek tűnhet a bachelor/master továbbtanulás 

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

1. ábra.  A bachelor/master átlépés aránya a magasabban iskolázott szülő végzettsége 
szerint (%)
N = 5650
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5 Ezeket az eredményeket ezért a továbblépési tervek tárgyalásakor említjük. 
6  Itt is és a későbbiekben is a szülői képzettségi háttér esetében a magasabb végzettségű szülő iskolai 

végzettségének összevont változójával dolgoztunk. 
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nemi különbségeinek áttekintése. A frissdiplomás BA-/BSc-esek adatai azt mutatják, 
hogy a férfi ak körében 6 százalékponttal nagyobb az átlépők aránya, mint a nőknél. Az 
esélyek ezen egyenlőtlensége azért is fontos szempont, mert e hátrányt a nők általá-
nosan jellemző kisebb mértékű származási (osztály-) meghatározottsága (Breen et al., 
2010) és növekvő felsőoktatási részvételi többsége (Fényes, 2010) mellett mutathatjuk 
ki. A nők számszerű képzési előnye ellenére már a felsőoktatási bekerülési esélyek 
vizsgálata is rámutatott arra, hogy a magasabb részvételi arány a felsőoktatáson be-
lül korántsem jelent kedvezőbb bekerülési esélyeket (Veroszta, 2012). 

Átlépés és teljesítmény

A tanulmányi eredményesség és továbbtanulás kapcsolatának vizsgálatakor nem te-
kinthetünk el attól a számos forrásból hivatkozott ténytől, hogy a származási háttér a 
tanulmányi eredményességre is hatással van. A mért tanulmányi teljesítmény társa-
dalmi meghatározottságát vizsgálva Róbert (2004) az OECD által fi nanszírozott PISA 
2000 kutatás olvasási-szövegértési kompetencia-eredménysoraira támaszkodva mu-
tatta ki a társadalmi hátrányok és kompetenciahiányok iskolai újratermelődését. Szin-
tén a közoktatás területén zajló kutatásában Lannert (1998) a szülő iskolai végzettségé-
nek tanulmányi eredményre vonatkozó hatását azonosította, miközben a tanulmányi 
átlag és a továbbtanulási aspirációk között is erős kapcsolatot talált (jelen esetben a 
középiskola-típus választásának tekintetében). Egyfelől tehát maga a teljesítmény két-
ségtelenül összefügg a származási háttérrel, másfelől pedig a származás és teljesítmény 

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

2. ábra.  A bachelor/master átlépés aránya nemi bontásban (%)
N = 5763
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hatása a továbbtanulási döntésben is összekapcsolódik. Sági (2003) ugyancsak a köz-
oktatásban tanulók – középfokú intézmény választása előtt állók – körében mutatta ki 
az iskolai teljesítmény továbbtanulási döntésekre gyakorolt kettős hatását, amely egy-
részt teljesítménykényszerként (a jobb eredmény növeli a bejutási esélyeket), másrészt 
valószínűségi mutatóként, előrejelzőként működik (jelzi, hogy a következő képzési 
szintre vonatkozó befektetési döntés megtérül-e). E kutatásból jól látszik, ahogy a ma-
gasabb státuszú szülői háttér még rosszabb tanulmányi teljesítmény mellett is inkább a 
magasabb intézményi szint megcélzása felé tolja a tanulókat. 

A teljesítmény és továbbtanulás kapcsán sem tagadható társadalmi hatások mel-
lett azonban a meritokrácia elméletét fontos hivatkozási alapnak kell tekintenünk 
a továbbtanulási esélyek vizsgálatakor. A fejlett ipari társadalmak fontos eszméje, a 
meritokrácia a demográfi ai, földrajzi, társadalmi adottságok helyett az elért egyéni tel-
jesítmény egyre növekvő szerepét feltételezi a társadalmi státusz elérésében (Jackson, 
2006). A szülői háttér helyett az iskolázottság meghatározó voltát (Treiman, 1970), a 
meritokratikus tendenciák erősödését a fentiekben idézett kutatások később gyakorta 
a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődésével szembeállítva vizsgálták. Elemzé-
sünkben a bachelor szak elvégzése során nyújtott tanulányi teljesítményt egyrészt az 
átlagos osztályzatok objektív mutatója, másrészt a többi hallgatóhoz viszonyított kép-
zési eredményesség alapján mérjük. Utóbbi változóval a szakok, intézmények általá-
nos értékelési szintje közti különbségek kiküszöbölésére törekedtünk. Vizsgálatunk 
eredményei alapján kimutatható a tanulmányi teljesítmény és a bachelor/master 
átlépés közötti kapcsolat, ilyen értelemben tehát az érdem alapú továbbhaladás nyo-
mai. A bachelor/master átlépési arányok az osztályzatok esetében érdem alapján lép-
csőzetes sorba rendeződnek. A jellemzően jeles osztályzatúaknak még egyharmada, 
míg a gyengébb tanulóknak egyre csökkenő hányada lép át a mesterképzésbe. E sorrend 
tanúsága szerint a továbbtanulás esélyét dominálja a korábbi tanulmányi teljesítmény. 

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

3. ábra.  A bachelor/master átlépők aránya az átlagos osztályzatok alapján (%) 
N = 5998

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Jeles

Jó

Közepes

Elégséges

Összesen

33,90

21,80

14,00

4,50

22,40

DPR.indd   18 2/19/13   7:50 PM



19A M E S T E R K É P Z É S I G  J U T T A T Ó E R Ő K

A tanulmányi eredményesség szubjektív – az azonos szakot végző évfolyamtár-
sakhoz viszonyított – mutatója esetében a kép némileg megbomlik. A legjobban tel-
jesítők átlépési aránya itt is magasabb az átlagnál, ám számottevő esélykülönbségek 
inkább a közepesen teljesítők kapcsán mutatkoznak: a képzés során átlagos teljesít-
ményt nyújtók között a legalacsonyabb a továbbtanulók aránya – alacsonyabb, mint 
az átlagnál gyengébben tanulók körében. Jól tanulni tehát – továbbtanulás szem-
pontjából – „megéri”, ám átlagosnak lenni úgy tűnik, nem. 

Az intézményi háttér hatása 

A bachelor/master átlépésre vonatkozó harmadik hipotézisünk a felsőoktatási rendsze-
ren belüli továbblépést alakító strukturális hatásokra vonatkozik. A hallgatói populáció 
heterogenizálódása, új tudományterületek megjelenése, a munkaerőpiac szerepének 
erősödése együttesen az intézmények komplexitási szintjének kényszerű növekedését 
eredményezték (Clark, 1996). A létszámexpanzióra, a gazdasági követelmények és tár-
sadalmi elvárások átalakulására, erősödésére adott válaszként a felsőoktatási rendszer 
intézményei mind horizontálisan, mind vertikálisan erős diff erenciálódási folyamaton 
mentek át (Hrubos, 2009). Ez egyfelől az intézmények közötti fókuszba kerülő hierar-
chikus különbségeket jelentette (amely jól megmutatkozik a felsőoktatási rangsorok 
iránti megnövekedett érdeklődésben), másfelől az intézményi sokféleség megjelenését. 
E kettős mozgást voltaképpen a felsőoktatási intézmények közti különbségek megraga-
dására irányuló kétfajta szemléletmódként is értelmezhetjük, hiszen a hierarchikusság 
elvén nyugvó rangsorkészítés, „ranking” mellett megjelentek az intézményi sokfélesé-

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

4. ábra.  A bachelor/master átmenet a többiekhez viszonyított tanulmányi teljesítmény 
szerint (%)
N = 5996
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get megragadó „mapping” törekvések is. Az európai intézmények klasszifi kációját célzó 
nemzetközi U-map projekt empirikus adatokra épülő osztályozási rendszere az intéz-
ményi misszió, feladatvállalás alapján kirajzolódó különbségek megragadására törek-
szik (van Vught, 2009). Osztályozási rendszerének, indikátorainak hazai felhasználási 
törekvése során Hrubos és munkatársai (Hrubos, 2012b) klaszterelemzéssel azonosí-
tották a magyar felsőoktatási intézmények nyolc fő csoportját.7  Ezen osztályozást fel-
használva elemzésünkben jól látszik, hogy a különböző intézményi típusok más-más 
továbbtanulási esélyeket biztosítanak a bachelor-végzettek számára. A legnagyobb 
bachelor/master átlépési arányt a két egyetemi intézménytípusban azonosíthatjuk, 
míg a szűkebb profi lú főiskolákon végzett bachelor diplomások átlépése az átlagosnál 
lényegesen alacsonyabb. Jóllehet, a lineáris képzési rendszerben a korábbi főiskolai 
és egyetemi típusú intézmények által kiadott bachelor oklevelek formálisan ekviva-
lensek, a korábbi – főiskolai vs. egyetemi diploma által képviselt – hierarchikusság a 
bachelor/master átlépés arányaiban továbbra is tükröződik. 

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

5. ábra.  A bachelor/master átlépők a felsőoktatási intézmény típusa szerint (%)
N = 5597
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7  A vizsgálat az alábbi felsőoktatási intézményi klasztereket különítette el: 1. klaszter: kis hallgatói lét-
számú, hittudományi képzést nyújtó egyházi főiskolák; 2. klaszter: kisebb hallgatói létszámú, domi-
nánsan gazdasági, illetve társadalomtudományi képzést nyújtó magánfőiskolák; 3. klaszter: nagyobb 
hallgatói létszámú, szélesebb képzési profi lú főiskolák; 4. klaszter: speciális, szűkebb képzési profi lú 
főiskolák; 5. klaszter: széles profi lú, de a klasszikustól eltérő szakmai összetételű egyetemek; 6. klasz-
ter: speciális profi lú, viszonylag kis egyetemek; 7. klaszter: klasszikus egyetemek; 8. klaszter: nemzet-
közi egyetemek (Hrubos, 2012b). Adabázisunkban az 1., 6. és 7. klaszterekhez sorolható intézmények 
nem szerepeltek, így a fennmaradó öt típussal dolgozunk. 
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A fenti intézményi tipológia számos képzési strukturális eltérést foglal magában. 
Az intézmények által nyújtott képzések szakterülete – a képzési terület – alapvető 
fontosságú változónak tűnik a bachelor/master átlépés kapcsán. A képzési területi 
vizsgálatok esetében sem hagyhatjuk fi gyelmen kívül, hogy – akárcsak az eredmé-
nyesség kapcsán – a társadalmi háttérkülönbségek az esélykülönbségek alakulásá-
nak e horizontális dimenziójában is meghatározónak mutatkoznak (a témával kap-
csolatos nemzetközi kutatások összefoglalását adja Van de Werfh orst, [2006]). 

A lineáris képzési formára általában jellemző megnövekedett vertikális tanulási 
stratégiák képzési területi eltéréseit a felsőoktatási hallgatók továbbtanulási aspiráció-
inak korábbi elemzései már kimutatták (Veroszta, 2009). A képzési továbblépési tervek 
leginkább a természet- és bölcsészettudományi hallgatókat jellemezték. E terveket a 
tényleges átlépésre vonatkozó eredmények is megerősítik: a hazai diplomás pályakö-
vetési adatok szerint a legnagyobb bachelor/master átlépési arányok a természettudo-
mány és bölcsészettudomány képzési területek bachelor-végzettjeire jellemezők. A ma-
gas arányokat nyilvánvalóan dominálja a tanárképzés lineáris rendszerben bevezetett, 
mesterképzésbe csatornázó szisztémája. Emellett a műszaki és informatika képzési 
területek BA-/BSc-végzettjei körében átlag feletti az MA/MSc átlépés aránya. 

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

6. ábra.  A bachelor/master átlépők aránya képzési területi bontásban (%)
N = 5988
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Az átlépésre ható tényezők

Az átlépést meghatározó háttérváltozók vizsgálata során a fentiekben egy-egy di-
menzió kereszttáblás elemzését végeztük el. A továbbiakban az MA-/MSc-képzésre 
történő átmenet esélyhányadosával dolgozunk, amely megmutatja, hogy a bachelor-
végzettek egy-egy adott alcsoportjának mekkora esélye van az átmenetre egy adott 
referenciacsoporthoz képest. Az elemzéshez az egyes tényezők hatásának elkülöníté-
se érdekében bináris logisztikus regressziót alkalmaztunk, amelynek kétértékű füg-
gő változója a bachelor/master átlépés megvalósulására vonatkozó dummy változó. 

A bachelor/master átlépés esélyének társadalmi forrású egyenlőtlenségei között 
a nem, a szülői iskolai végzettség, a család szubjektíve megítélt anyagi helyzete, a kö-
zépiskolai háttér, valamint a gyermekkori lakhely regionális elhelyezkedésének hatá-
sait tudtuk vizsgálni (2. táblázat). A nemi különbségekhez kapcsolódó esélyhányados 
1,356-es értéke azt mutatja, hogy a többi háttérváltozó kontroll alatt tartása mellett 
is ennyivel nagyobb az esélye a férfi aknak a bachelordiploma utáni mesterképzésre 
váltásra. Nagyon egyértelmű esélykülönbségeket mutatott a szülői iskolai végzettség 
háttérváltozója is. Referenciakategóriánk, a legalább egy egyetemet végzett szülőhöz 
képest minden egyes szülői végzettségi szint lényegesen kisebb eséllyel juttatja a hall-
gatót a mesterképzésbe. A nagy különbséget láthatóan a szülői felsőfokú végzettség 
jelenti. Az oktatási egyenlőtlenségek összekapcsolódásának másik fontos jele a közép-
iskolai háttér meghatározó szerepe az átlépés esélyében. A gimnáziumban érettségi-
zett bachelordiplomások lényegesen nagyobb eséllyel válnak mesterszakos hallgatóvá, 
továbbvíve ezzel a korábbi képzési szintek hierarchizáltságát. A BA-/BSc-diplomásokat 
nevelő család szubjektív megítélésen alapuló anyagi helyzete és lakhelyének regionális 
jellemzői közül csak a korábban közép-magyarországi lakhely mutatott szignifi káns 
hatást az átlépés esélyére. Az érdem alapú szelekció jeleinek vizsgálatához a bachelor-
végzettek tanulmányi átlageredményének objektív (érdemjegyekkel kifejezett) és rela-
tív (szaktársakhoz viszonyított) szintjét tudtuk felhasználni. Referenciacsoportként a 
jeles eredményű egykori hallgatókat tekintve az eredmények a gyengébb tanulmányi 
eredményűek kisebb esélyű bekerülését mutatják. A leggyengébb (elégséges) kategóri-
ában nem találtunk szignifi káns hatást a tanulmányi eredmények és a mesterképzés 
felé irányuló továbblépés között, és ugyanezzel az eredménnyel találkozhatunk a rela-
tív tanulmányi teljesítmény hatását vizsgálva is: az átlagnál sokkal jobban teljesítők-
höz képest a kevésbé jók, vagy közepesek kisebb eséllyel lépnek át bachelorból mester-
képzésbe, ám az alsó kategóriáknál nem találtunk szignifi káns hatást. Mindazonáltal 
az átlépési esélyek többnyire a teljesítményhierarchiának megfelelően alakulnak, ami 
a meritokratikus szelekció jelenlétére is következtetni enged. 

A szelekció harmadik dimenziójaként vizsgált felsőoktatási képzési szerkezet 
esetében több változó is rendelkezésünkre állt a BA-/BSc-tanulmányokra vonatko-
zóan. A legnagyobb esélykülönbségek a bachelorképzés munkarendjéhez és fi nanszí-
rozási formájához kapcsolódnak. A nappali tagozatokon, illetve államilag támogatott 
képzéseken szerzett BA-/BSc-diplomákat külön-külön is lényegesen nagyobb eséllyel 
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követi mesterképzési továbbtanulás, mint a levelező, illetve költségtérítéses képzések 
egykori hallgatói esetében. Némileg ehhez a szemponthoz kapcsolódik a BA-/BSc-
tanulmányaik alatt dolgozó hallgatók kisebb átlépési esélye is. A végzettség megszer-
zésének éve szerinti esélykülönbségeket minden bizonnyal olyan strukturális eltéré-
seknek tulajdoníthatjuk, mint a mesterképzési programkínálat 2010-re bekövetkezett 
kibővülése, e képzési forma nagyobb befogadási kapacitása. Az átlépési arányok kép-
zési területeken belüli eltérései közül a referenciacsoportnak választott műszaki kép-
zési terület bachelor-végzettjeihez képest különösen a természettudományi képzési 
terület végzettjeinek körében mért lényegesen nagyobb esélyhányadost kell kiemel-
nünk. A végzettséget adó intézmény típusának háttérváltozói szerint a klasszikus 
egyetemi intézménytípust tekintve referenciacsoportnak a bachelor/master átlépési 
esélyek szignifi káns csökkenését találtuk két főiskolai intézménytípus BA-/BSc-
végzettjeinek körében: ezek a kis létszámú gazdasági/társadalmi képzési profi lú 
főiskolák, illetve a nagy létszámú, széles képzési profi lú főiskolák voltak. 

A M E S T E R K É P Z É S I G  J U T T A T Ó E R Ő K

Háttérváltozók Sig. Exp(B)

Társadalmi szelekció

Férfi  (ref. Nő) 0,003 1,356

Magasabban képzett szülő iskolai végzettsége alapfokú 
(ref. Egyetem) 0,005 0,302

Magasabban képzett szülő iskolai végzettsége szakmunkás 
(ref. Egyetem) 0,000 0,430

Magasabban képzett szülő iskolai végzettsége szakközépiskola 
(ref. Egyetem) 0,000 0,527

Magasabban képzett szülő iskolai végzettsége gimnázium (ref. Egyetem) 0,000 0,476

Magasabban képzett szülő iskolai végzettsége főiskola (ref. Egyetem) 0,005 0,703

Középiskola típusa: hagyományos gimnázium (ref. Szakközépiskola) 0,000 1,809

Középiskola típusa: 6-8 osztályos gimnázium (ref. Szakközépiskola) 0,000 1,898

Család anyagi helyzete: átlagnál rosszabb (ref. Átlagnál jobb) 0,053 1,293

Család anyagi helyzete: átlagos (ref. Átlagnál jobb) 0,333 1,106

Nincs családi szakmai kapcsolódás (ref. van) 0,776 1,034

2. táblázat. A bachelor/master átlépésre ható háttérváltozók hatásai
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Háttérváltozók Sig. Exp(B)

14 éves kori lakhely Közép-Magyarország (ref. Kelet-Magyarország) 0,015 1,324

14 éves kori lakhely Nyugat-Magyarország (ref. Kelet-Magyarország) 0,311 1,112

Érdem

Átlagos tanulmányi eredmény: elégséges (ref. jeles) 0,998 0,000

Átlagos tanulmányi eredmény: közepes (ref. Jeles) 0,000 0,429

Átlagos tanulmányi eredmény: jó (ref. Jeles) 0,003 0,706

Többiekhez viszonyított tanulmányi eredmény: sokkal rosszabb
 (ref. Sokkal jobb) 0,676 1,349

Többiekhez viszonyított tanulmányi eredmény: valamivel rosszabb 
(ref. Sokkal jobb) 0,980 0,993

Többiekhez viszonyított tanulmányi eredmény: kb. átlagos 
(ref. Sokkal jobb) 0,003 0,620

Többiekhez viszonyított tanulmányi eredmény: valamivel jobb
(ref. Sokkal jobb) 0,034 0,744

Intézményi háttér

Nappali tagozatos (ref. nem nappali) 0,004 1,696

Államilag támogatott képzés (ref. Költségtérítéses) 0,000 2,024

Képzési terület: agrár (ref. Műszaki) 0,000 0,430

Képzési terület: bölcsészettudomány (ref. Műszaki) 0,670 1,082

Képzési terület: gazdaságtudományok (ref. Műszaki) 0,962 1,008

Képzési terület: informatika (ref. Műszaki) 0,166 0,736

Képzési terület: jogi és igazgatási (ref. Műszaki) 0,502 1,220

Képzési terület: orvos- és egészségtudomány (ref. Műszaki) 0,000 0,221

Képzési terület: pedagógusképzés (ref. Műszaki) 0,000 0,189

Képzési terület: sporttudomány (ref. Műszaki) 0,121 0,609
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A mesterszintű továbbtanulásra vonatkozó tervek 

A felsőfokú továbbtanulási döntés meghozatala a beruházási mérlegelés emberi tőke 
elméleten alapuló megközelítése mellett (Varga, 1998, 2004) a diplomához kapcso-
lódó egyéb – pl. az életmódra, moblitásra, elismertségre vonatkozó – várakozásokat 
is mozgósít (Veroszta, 2010). A továbbtanulással kapcsolatos várakozások alakulá-
sában éppúgy vizsgálhatjuk a társadalmi helyzet, a tanulmányi teljesítmény vagy 
a képzési háttér szerepét,8  miként azt a tényleges átlépés esetében tettük. Elemzé-
sünk módszere úgyszintén a fentiekkel párhuzamosan alakul (3. táblázat). 

Mielőtt a ténylegesen végrehajtott képzési továbblépés után a tanulmányok foly-
tatásának tervezésére ható tényezőket elemezzük, a tervek és akciók közti mennyi-
ségi különbségekre világítunk rá. Egy korai, bachelorhallgatókat érintő kutatás (Gá-
bor–Szemerszki, 2006) adatainak tanúsága szerint e csoport több mint fele tervez 

A M E S T E R K É P Z É S I G  J U T T A T Ó E R Ő K

Háttérváltozók Sig. Exp(B)

Képzési terület: társadalomtudomány (ref. Műszaki) 0,092 0,731

Képzési terület: természettudomány (ref. Műszaki) 0,009 1,717

Munkavégzés a tanulmányok alatt (ref. Nem dolgozott) 0,000 0,442

Végzés éve 2008 (ref. 2010) 0,000 0,571

Intézmény típusa: kis létszámú gazdasági/társadalmi képzési profi lú 
főiskola (ref. Klasszikus egyetem) 0,000 0,290

Intézmény típusa: nagy létszámú, széles képzési profi lú főiskola 
(ref. Klasszikus egyetem) 0,000 0,461

Intézmény típusa: speciális, szűk képzési profi lú főiskola 
(ref. Klasszikus egyetem) 0,180 0,555

Intézmény típusa: széles profi lú, nem klasszikus egyetem
(ref. Klasszikus egyetem) 0,082 0,827

Konstans 0,002 0,383

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

A modell statisztikái: Modell khi négyzet: 1024,957; Szabadságfok: 38; Szignifi kanciaszint: 
0,000; Nagelkerke R²: 0,337

8  Lényegében hasonló elemzést végzett a tanári mesterképzések iránti aspirációk vonatkozásában 
Sági–Ercsei (2012).
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továbbtanulást MA-/MSc-képzésben. A 2011-es BA-/BSc-évfolyamok hallgatóinak 
esetében ennél is nagyobb, kétharmados mesterképzési motivációkat, érdeklődést 
mértünk. A továbbtanulással kapcsolatos várakozások aránya messze felülmúlja 
tehát a tényleges átlépés kb. egynegyedes gyakoriságát. A terveket és a tényleges 
átlépést meghatározó háttértényezők összevetésétől tehát azt is várjuk, hogy a to-
vábbtanulási szándékok alacsony szintű realizálódásának okaira rámutasson: hová 
és milyen okból tűnik el a mesterképzés iránti érdeklődés a tanulmányok alatt? 

A társadalmi háttér szerepe a továbbtanulási aspirációkban is erősnek mutat-
kozik, ám a hatások nem teljesen párhuzamosak a tényleges átlépésnél mértekkel. 
A szülők iskolai végzettségének hatása itt is tisztán azonosítható, ami korábbi kutatási 
eredményekkel is összecseng. Gábor és Szemerszki (2006) a kétciklusú képzés friss 
bachelorhallgatóit vizsgálva erős kapcsolatot talált a mesterképzési tervek és a szü-
lők iskolai végzettsége között.9 A bolognai képzési szisztémára vonatkozó magyar 
adatok egyébként egy, a témában végzett olasz kutatás eredményeivel is összecsen-
genek. A 2001-ben bevezetett olaszországi képzési reform friss BA-/BSc-hallgatói 
körében is az egyetemi végzettségű szülők gyermekei mutatják a legnagyobb tovább-
tanulási hajlandóságot (Argentin–Triventi, 2011). A tanulmányi tervekre azonban 
nemcsak a szülők végzettsége, hanem a család anyagi helyzete is többé-kevésbé kihat. 
Jóllehet az átlagnál rosszabb körülmények között felnőtt bachelor-hallgatók esetében 
nem találtunk hatást, az átlagos anyagi helyzettel jellemezhető családi háttér rontja a 
továbblépés tervezésének esélyét (a tényleges átlépésnél ilyen hatás nem mutatkozott). 
A továbbtanulási terveket alakító társadalmi hatások vizsgálata megerősíti azt a tézist, 
amely szerint a felsőoktatás bővülésével a rendszeren belül erős szegmentálódás zajlik 
– korábbi kutatásokban jól példázza ezt a főiskolára vs. egyetemre készülő diákok hátte-
rének vizsgálata (Lannert, 2003). Nemek szerinti bontásban a várakozások és tényleges 
átlépés között érdekes különbség mutatkozik: adataink szerint a mesterképzési terve-
ket a nemi hovatartozás szignifi kánsan nem befolyásolja. Azért is meglepő eredmény 
ez, mert a nemi különbségek felsőoktatási/munkaerő-piaci várakozásokra gyakorolt 
hatását több kutatás is kimutatta. Ezek a munkaerő-piaci várakozások tekintetében 
inkább férfi domináns preferenciákat mértek (pl. Zafar, 2009; Chevalier, 2006), a ta-
nulmányi motivációk kapcsán viszont a nők dominanciájára hivatkoznak (pl. Lannert, 
2003; Fehérvári, 2012). A továbbtanulási aspirációk és a tanulmányi teljesítmény ösz-
szefüggésének vizsgálatakor a tervek és a többiekhez viszonyított teljesítmény közötti 
kapcsolat meritokratikus szempontú várakozásainknak megfelelően alakult. Ugyan-
akkor a teljesítmény objektív mutatójaként szolgáló érdemjegyek esetében azt találtuk, 

V E R O S Z T A  Z S U Z S A N N A

9   „A szakmunkásképzővel rendelkező apák gyermekeinek alig több mint kétötöde (44,6%), az egye-
temet végzetteknek viszont mintegy kétharmada (67,1%) nagyon szeretne részt venni MA-/MSc-
képzésben. (Ha a szülők közül senki sem érettségizett: egyharmad, ha mindkettő diplomás: kéthar-
mad a fenti arány.) Jól mutatja a továbbtanulás és a szülők iskolázottsága közötti összefüggést, hogy 
az első generációs értelmiségiek 43,8%-a, a második generációsok 58,9%-a, a harmadik generáció-
soknak viszont a 67,6%-a akar MA-/MSc-szinten továbbtanulni.” (Gábor–Szemerszki, 2006, 80.)
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hogy a legjobban teljesítő tanulók kisebb eséllyel tervezik a tanulmányok folytatását 
mesterképzésben, mint a jó, vagy közepes rendűek. E nem várt eredmény több – e tanul-
mányban aligha igazolható – tényezőhöz kötődhet, mint például a diplomához fűződő 
elvárások, életpálya-elképzelések sokfélesége, vagy a munkaerő-piaci megtérülés költ-
ség-haszon elemzései, de akár egy esetleges negatív (ön)szelekciós hatást is érdemes 
lehet vizsgálni e körben (erre mutat rá a tanári mesterképzések kapcsán Ercsei [2011]). 

A továbbtanulási tervek intézményi háttér szerinti alakulásának vizsgálata során 
talált gazdag hatások jól mutatják a képzési struktúra várakozásokban betöltött sze-
repét. A nappali tagozatos, államilag támogatott képzéseket végző „teljes státuszú” 
(tehát tanulmányai mellett nem dolgozó), mondhatni „klasszikus” hallgatói kör na-
gyobb eséllyel tervez mesterképzést. Intézménytípusok szerinti bontásban a hagyo-
mányos egyetemek hallgatóihoz képest ritkábbak a főiskolai és nem klasszikus egye-
temi típusú intézmények hallgatóinak aspirációi. A jellemzően erős képzési területi 
meghatározottságok kapcsán az látszik, hogy a bachelor/master átlépésre vonatkozó 
terveknek a műszaki képzési terület hallgatóihoz képest nagyobb az esélye a sport-, 
természet-, bölcsészet- és társadalomtudomány hallgatói között, míg lényegesen cse-
kélyebb az informatika, egészségtudomány és pedagógusképzés esetében. 

A M E S T E R K É P Z É S I G  J U T T A T Ó E R Ő K

Háttérváltozók Sig. Exp(B)

Társadalmi szelekció

Férfi  (ref. Nő) 0,362 1,032

Magasabban képzett szülő iskolai végzettsége alapfokú 
(ref. Egyetem) 0,000 0,569

Magasabban képzett szülő iskolai végzettsége szakmunkás 
(ref. Egyetem) 0,000 0,646

Magasabban képzett szülő iskolai végzettsége szakközépiskola 
(ref. Egyetem) 0,000 0,716

Magasabban képzett szülő iskolai végzettsége gimnázium 
(ref. Egyetem) 0,000 0,708

Magasabban képzett szülő iskolai végzettsége főiskola (ref. Egyetem) 0,000 0,819

Középiskola típusa: hagyományos gimnázium (ref. Szakközépiskola) 0,000 1,256

Középiskola típusa: 6-8 osztályos gimnázium (ref. Szakközépiskola) 0,000 1,696

Család anyagi helyzete: átlagnál rosszabb (ref. Átlagnál jobb) 0,846 0,991

Család anyagi helyzete: átlagos (ref. Átlagnál jobb) 0,003 0,899

3. táblázat. A bachelor/master átlépési tervekre ható háttérváltozók 
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Háttérváltozók Sig. Exp(B)

Nincs családi szakmai kapcsolódás (ref. van) 0,194 0,949

14 éves kori lakhely Közép-Magyarország (ref. Kelet-Magyarország) 0,798 0,990

14 éves kori lakhely Nyugat-Magyarország (ref. Kelet-Magyarország) 0,000 0,856

Érdem

Átlagos tanulmányi eredmény: elégséges (ref. jeles) 0,110 0,906

Átlagos tanulmányi eredmény: közepes (ref. Jeles) 0,000 1,253

Átlagos tanulmányi eredmény: jó (ref. Jeles) 0,000 1,311

Többiekhez viszonyított tanulmányi eredmény: sokkal rosszabb 
(ref. Sokkal jobb) 0,000 0,295

Többiekhez viszonyított tanulmányi eredmény: valamivel rosszabb 
(ref. Sokkal jobb) 0,000 0,333

Többiekhez viszonyított tanulmányi eredmény: kb. átlagos 
(ref. Sokkal jobb) 0,000 0,430

Többiekhez viszonyított tanulmányi eredmény: valamivel jobb 
(ref. Sokkal jobb) 0,000 0,663

Intézményi háttér

Nappali tagozatos (ref. Nem nappali) 0,000 1,180

Államilag támogatott képzés (ref. Költségtérítéses) 0,000 1,290

Képzési terület: agrár (ref. Műszaki) 0,079 1,143

Képzési terület: bölcsészettudomány (ref. Műszaki) 0,000 1,699

Képzési terület: gazdaságtudományok (ref. Műszaki) 0,070 1,095

Képzési terület: informatika (ref. Műszaki) 0,000 0,653

Képzési terület: jogi és igazgatási (ref. Műszaki) 0,581 0,947

Képzési terület: orvos- és egészségtudomány (ref. Műszaki) 0,000 0,677

Képzési terület: pedagógusképzés (ref. Műszaki) 0,000 0,430
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A tervezett és tényleges átlépésre ható erők összevetése

Vizsgálatunk utolsó lépéseként mintegy illusztrációként vetjük össze a megva-
lósult és tervezett bachelor/master továbblépés esélyeire szignifi káns hatással 
bíró10  tényezők erejét. Diagramunkon e két vizsgált tényező esélyhányadosait tün-
tettük fel, lehetővé téve egyrészt a hatások irányai, másrészt erősségük közti elté-
rések vizsgálatát. A hallgatók és végzettek körében mért esélyhányadosok közül a 
szociodemográfi ai hatások esetében azt találjuk, hogy bár a hatások iránya többnyire 
megegyezik, ezek erőssége rendre a végzettek esetében magasabb. A társadalmi hát-
tér eszerint a megvalósult továbbtanulást erősebben dominálja a képzési terveknél. 

A meritokratikus szempontok vizsgálata egyfelől egymással ellentétes hatá-
sokat tárt fel: az objektíve jobb tanulmányi eredmény a tényleges átlépés esélyét 
pozitívan, a tervezett átlépést azonban negatívan befolyásolja. 

A M E S T E R K É P Z É S I G  J U T T A T Ó E R Ő K

Háttérváltozók Sig. Exp(B)

Képzési terület: sporttudomány (ref. Műszaki) 0,000 1,537

Képzési terület: társadalomtudomány (ref. Műszaki) 0,042 1,144

Képzési terület: természettudomány (ref. Műszaki) 0,000 2,490

Munkavégzés a tanulmányok alatt (ref. Nem dolgozik) 0,000 0,860

Elsőéves hallgató (ref. Legalább másodéves) 0,000 0,653

Intézmény típusa: kis létszámú gazdasági/társadalmi képzési profi lú 
főiskola (ref. Klasszikus egyetem) 0,000 0,659

Intézmény típusa: nagy létszámú, széles képzési profi lú főiskola 
(ref. Klasszikus egyetem) 0,000 0,574

Intézmény típusa: speciális, szűk képzési profi lú főiskola
(ref. Klasszikus egyetem) 0,981 1,003

Intézmény típusa: széles profi lú, nem klasszikus egyetem 
(ref. Klasszikus egyetem) 0,002 0,880

Konstans 0,000 5,611

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

A modell statisztikái: Modell khi négyzet: 2510,425; Szabadságfok: 38; Szignifi kanciaszint: 
0,000; Nagelkerke R²: 0,193

10  A diagramon csak a 0,05-ös kritériumszint mellett szignifi káns kapcsolatok szerepelnek. 
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Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

7. ábra.  A bachelor/master átlépés/tervezett átlépés esélyhányadosai BA-/BSc-
végzettek, illetve -hallgatók körében

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Tervek (BA-/BSc-hallgatók) Tényleges átlépés (BA-/BSc-végzettek)

Intézmény típusa: széles profi lú, nem klasszikus 
egyetem (ref. Klasszikus egyetem)

Intézmény típusa: nagy létszámú, széles képzési 
profi lú főiskola (ref. Klasszikus egyetem)

Intézmény típusa: kis létszámú, gazdasági/társadalmi 
képzési profi lú főiskola (ref. Klasszikus egyetem)

Munkavégzés a tanulmányok alatt 
(ref. Nem dolgozik/dolgozott)

Képzési terület: termékszettudomány (ref. Műszaki)

Képzési terület: társadalomtudomány (ref. Műszaki)

Képzési terület: sporttudomány (ref. Műszaki)

Képzési terület: pedagógusképzés (ref. Műszaki)

Képzési terület: orvos- és egészségtudomány 
(ref. Műszaki)

Képzési terület: informatika (ref. Műszaki)

Képzési terület: bölcsészettudomány (ref. Műszaki)

Képzési terület: agrár (ref. Műszaki)

Államilag támogatott képzés (ref. Költségtérítéses)

Nappali tagozatos (ref. Nem nappali)

Többiekhez viszonyított tanulmányi eredmény: 
valamivel jobb (ref. Sokkal jobb)

Többiekhez viszonyított tanulmányi eredmény: 
kb. átlagos (ref. Sokkal jobb)

Többiekhez viszonyított tanulmányi eredmény: 
valamivel rosszabb (ref. Sokkal jobb)

Többiekhez viszonyított tanulmányi eredmény: 
sokkal rosszabb (ref. Sokkal jobb)

Átlagos tanulmányi eredmény: jó (ref. Jeles)

Átlagos tanulmányi eredmény: közepes (ref. Jeles)

14 éves kori lakhely Nyugat-Magyarország 
(ref. Kelet-Magyarország)

14 éves kori lakhely Közép-Magyarország 
(ref. Kelet-Magyarország)

Család anyagi helyzete: átlagos (ref. Átlagnál jobb)

Középiskola típusa: 6-8 osztályos 
gimnázium (ref. Szakközépiskola)

Középiskola típusa: hagyományos 
gimnázium (ref. Szakközépiskola)

Magasabban képzett szülő iskolai 
végzettsége főiskola (ref. Egyetem)

Magasabban képzett szülő iskolai 
végzettsége gimnázium (ref. Egyetem)

Magasabban képzett szülő iskolai 
végzettsége szakközépiskola (ref. Egyetem)

Magasabban képzett szülő iskolai 
végzettsége szakmunkás (ref. Egyetem)

Magasabban képzett szülő iskolai 
végzettsége alapfokú (ref. Egyetem)

Férfi  (ref. Nő) 1,356

0,569
0,302

0,646
0,43

0,716
0,527

0,708
0,476

0,819

1,256
1,809

1,696
1,898

1,324

1,253

1,311

1,180
1,696

1,290
2,024

1,699

1,537

1,144

1,717
2,490

0,703

0,899

0,856

0,429

0,706

0,295

0,333

0,430
0,62

0,663
0,744

0,43

0,653

0,677
0,221

0,430
0,189

0,860
0,442

0,659
0,29

0,574
0,461

0,880
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Másfelől a tervezett és tényleges átlépés kapcsán fontosabbnak tűnik az a 
megállapításunk, amely szerint a többiekhez viszonyított tanulmányi eredmény 
– a kiválóság – erősebben hat az átlépés, mint a továbbtanulási aspirációk esélyé-
re.  A képzési háttérre vonatkozó változók hatásainak összevetésekor szintén két 
megállapítást emelnénk ki. A képzési terület eltérései gyakrabban, több kategóri-
ában fejtenek ki hatást a továbbtanulási várakozásokra, mint a tényleges átlépés-
re, miközben a hatások iránya jellemzően összecseng. A képzési struktúrát képvi-
selő egyéb dimenziókban ugyanakkor az ugyancsak párhuzamos irányú hatások a 
tényleges átlépés esélyét dominálják nagyobb mértékben. 

Összegzés

Tanulmányunkban a kétciklusú felsőoktatási képzési rendszer által kínált tovább-
tanulási lépcsőfok, a bachelor/master képzési átmenet vizsgálata során a továbblé-
pésre ható mechanizmusok azonosítását végzetük el. E szelekciós hatások között 
hipotéziseinkben a szociodemográfi ai háttér mellett a tanulmányi teljesítmény és 
a képzési háttérstruktúra szerepét is feltételeztük és vizsgáltuk. A bachelor/master 
átmenet esélyhányadosait alakító fenti kategóriákba rendezett mindhárom tényező 
hatását azonosítani tudtuk. A szociodemográfi ai háttér esetében az iskolai egyen-
lőtlenségek átgyűrűzését mind a középiskola típusára, mind a szülői iskolai végzett-
ségre vonatkozó adatok nagyon szemléletesen mutatták. A képzési továbblépésben 
a meritokratikus tendenciák keresése ugyancsak igazolható szelekciós hatás ki-
mutatásához vezetett. A felsőoktatási képzési struktúra továbbtanulási esélyekre 
gyakorolt szerepe ugyancsak jól látszik vizsgálatunkból. A bachelor/master átlépés 
esélye a „klasszikus intézmények klasszikus hallgatói” számára adott legnagyobb 
mértékben. 

Láthattuk azt is, ahogy a felsőoktatáson belüli továbbtanulásra ható fenti té-
nyezők a bachelorhallgatók körében az átlépési tervekre is hatnak, többnyire a 
megvalósult átlépéssel megegyező irányban, ám más intenzitással. Úgy tűnik, a 
mesterszintű tanulmányok tervezését kevésbé befolyásolja a szociodemográfiai 
háttér, ám a képzési területi eltérések és a tanulmányok relatív sikeressége na-
gyobb meghatározó erő a tervekre, mint a megvalósult átlépésre nézve. A felső-
oktatási rendszer struktúrája azonban megint inkább a tényleges átlépésre hat 
erősebben. 

Vizsgálati célunk a felsőoktatási továbblépésre ható szelekciós szempontok 
azonosítása volt. A frissdiplomás bachelor-végzettek adatainak elemzése jól mu-
tatja a „mesterképzésig juttató erők” sokszínűségét, reményeink szerint több cél-
zott vizsgálat számára adva ezzel hasznos kiindulási alapot. 
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Szemerszki Marianna

TaNUlÁSI UTak éS kéPzéSI TerVek 
a FelSŐokTaTÁSBaN

Az iskolai ifj úsági életszakasz meghosszabbodása, az élethosszig tartó tanulás 
kiterjedése a felsőoktatási képzési életutakra is kihatással van: amellett, hogy a 
fi atalok egyre nagyobb hányada vesz részt a felsőoktatásban, egyre többen térnek 
oda vissza akár több alkalommal is, ezáltal a felsőfokú tanulás különböző élet-
ciklusokban történik. Ehhez az ún. bolognai képzési rendszer általánossá válása 
még inkább hozzájárul, lévén, hogy a korábban sok esetben egybefüggő felsőokta-
tási életszakasz tagoltabbá, többeleművé válik, és az egyes ciklusok időben sem 
feltétlenül szorosan követik egymást. Napjainkban az első diploma utáni (felsőfo-
kú) továbbtanulás a mindennapok részévé vált, de ez csupán részben köszönhető a 
többciklusú képzésnek, a döntésben szerepet játszik a felsőfokú képzettség nagyfokú 
megtérülése, munkaerő-piaci indokok és egyéni stratégiai megfontolások is. Bár a 
felsőoktatásból kikerülő fi atalok többségében elméletileg jól megalapozott, vi-
szonylag széles körű és jól konvertálható ismeret-, illetve kompetenciahalmaz bir-
tokosai, a munkaerő-piaci kereslet igen gyors ütemben változik. Ehhez hozzájárul a 
megszerzett tudáselemek avulása, azok aktualizálásának igénye, illetve a konkrét 
szakterületek, szakmák átalakulása is, amelyek ugyancsak indokolják a további 
képzéseket. Mindez a szelekció szempontjából is kitüntetett jelentőséggel bír, hi-
szen több korábbi vizsgálat is kimutatta a főiskolai szinten és az egyetemi szinten 
továbbtanulók társadalmi hátterének különbségeit, a kétciklusú képzésre való átté-
rés után azonban a szelekció a fi atalok többségénél egy későbbi életszakaszra helye-
ződik át, ami tovább árnyalja a továbbtanulási ambíciókat (Veroszta, 2012).

Speciális helyzetük miatt a tanulási életút szempontjából kitüntetett szerepük 
van a külföldi tanulmányi és munkaerő-piaci tapasztalatoknak, amelyek részben 
a felsőoktatási tanulmányokkal párhuzamosan, részben azt megelőzően, vagy azt 
követően zajlanak. A nemzetközi mobilitás az utóbbi évtizedben kiemelt fi gyelmet 
kap Európában mind a kormányzatok szintjén, mind a nemzetek feletti szinteken. 
Az Oktatás és Képzés 2020 stratégia egyik legfontosabb prioritása a nemzetközi ta-
nulmányi mobilitás növelése, és a Youth on the Move (Mozgásban az ifj úság) 2020 
kezdeményezés is kiemelten foglalkozik a fi atalok tanulási célú külföldi mobilitá-
sával.1 A politikai szándéknyilatkozatok a felsőoktatásban napjainkra már konkrét 

1  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:HU:PDF
http://ec.europa.eu/education/yom/com_hu.pdf
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célkitűzéssé váltak: a 2012-ben Bukarestben tartott miniszteri konferencia elfogad-
ta a bolognai mobilitási stratégiát, amely célul tűzi ki, hogy 2020-ra – a korábban elfo-
gadott európai felsőoktatási mobilitási referenciaértékkel összhangban – az újonnan 
végzett európai diplomások 20 százaléka tanulmányai egy részét külföldön végezze.2  

Az Eurostudent felmérés nemzetközi mobilitásra vonatkozó adatai3 azonban 
arra is felhívják a fi gyelmet, hogy országonként igen változó azoknak az aránya, akik 
tanulmányaik ideje alatt részt vesznek valamilyen külföldi programban, vagy ter-
veznek ilyet a felsőfokú képzés során. Egyes országokban (pl. Lengyelország, Szlo-
vákia, Írország, Litvánia) a hallgatók több mint négyötöde nem vesz részt, és nem is 
tervez ilyet, míg más országokban (pl. Finnország, Hollandia, Spanyolország) a kül-
földi tanulmányokban részt vevők, vagy azokat tervezők együttes aránya eléri vagy 
meghaladja a 40 százalékot. Azonban összességében a mobilitás szempontjából leg-
aktívabb országokban (Finnország, Norvégia, Hollandia, Dánia, Svédország) is alig 
10 százalék feletti azon hallgatók aránya, akik felsőfokú képzésük idején részképzés 
céljából tartózkodtak valamely más országban (Eurostudent 2011).

Míg az Eurostudent-adatfelvétel a hallgatók körében készült, és ezáltal egy még 
folyamatban lévő felsőoktatási képzési út egy adott pontján ragadja meg a mobili-
tást, a nemzetközi mobilitási adatokról teljesebb képet kaphatunk közvetlenül a 
végzés előtt, vagy a diplomás kutatásokból, hiszen ez esetben a teljes képzési idő-
szakra vonatkozó adatok állnak rendelkezésre. A felsőfokú tanulmányokra vonat-
kozó teljes mobilitási képhez ugyanakkor a teljes programot külföldön végzők épp-
úgy hozzátartoznak, mint azok, akik szakmai gyakorlat, vagy nyelvtanulás céljából 
keresnek fel más országokat. Ezen formák mindegyikét fi gyelembe véve a felsőfokú 
tanulmányok alatti nemzetközi mobilitás mértéke jóval magasabb lehet, egyes nyu-
gat-európai országokban elérheti vagy meghaladja a 30 százalékot (Teichler 2011b).

A közelmúltban számos kutatás és elemzés hívta fel a fi gyelmet a nemzetközi 
mobilitás akadályaira, így többek között a fi nanszírozási nehézségekre, a tanulmá-
nyi ösztöndíjak és a hitelek hordozhatóságának kérdésére, a hozzáférés egyenlőtlen-
ségeire, a külföldi programok tanulmányokba való beszámíthatóságának, képzési 
programba való illesztésének nehézségeire, amelyek késleltethetik a tanulmányok-
ban való előmenetelt. Egyes országokban a megfelelő szintű idegennyelv-ismeret 
is az akadályok közé sorolható (Social and Economic Conditions of Student Life in 
Europe 2011, Steeplechase 2011, Bologna with Student Eyes 2012). 

A nehézségeket ellensúlyozandó ugyanakkor a nemzetközi kutatási eredmények 
arra is rámutatnak, hogy a külföldi tanulmányi és munkatapasztalatok – legyenek azok 
a tanulmányok alatt, vagy közvetlenül azok befejezése után – a későbbi karrierút 
szempontjából számos pozitív hatással bírnak az anyagiakban és munkakörül-

2  http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(2).pdf
3   A nemzetközi mobilitás többféle típusa közül a kérdőív a nem teljes képzési programra kiterjedő, rö-

videbb képzési időszakot felölelő külföldi tanulmányokat vette fi gyelembe.
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ményekben is kimutatható előnyöktől kezdve a kapcsolati tőke pozitív hozadéká-
ig. A REFLEX-felmérés eredményei azt mutatják, hogy a külföldi tanulmányokat 
folytatók mintegy 10 százalékkal magasabb jövedelemre számíthatnak végzés után, 
ritkábban dolgoznak olyan pozíciókban, amelyek valójában nem igényelnek felsőfo-
kú végzettséget, és gyakrabban olyan szervezeteknél, amelyek nagyobb méretűek 
és tevékenységüket tekintve nemzetközileg jobban beágyazottak (Teichler, 2011a).

Az egyéni szinten sikeres karrierutak társadalmi szempontú megítélése ugyan-
akkor esetenként ambivalens: a mobilitás sajátos irányai miatt (keletről nyugatra, 
fejletlenebb régiókból a fejlettebbekbe) a nemzetközi mobilitást – különösen a teljes 
tanulmányi programot felölelőt – a fejletlenebb országok gyakran „agyelszívásnak” 
tekintik (Teichler, 2011b).

Tanulmányunkban elsőként a felsőoktatási képzési életút különbségeit mutat-
juk be a diplomát szerzettek különböző csoportjai körében, kitérve a végzés körül-
ményeire, a korábbi felsőfokú tanulmányokra, a végzés óta elkezdettekre és a felső-
fokú tanulási tervekre egyaránt. Ezt követően a nemzetközi mobilitás jellemzőit és 
sajátos aspektusait vizsgáljuk, a tanulmányokban és a munkaerő-piaci elhelyezke-
désben betöltött szerepét együttesen fi gyelembe véve.

Diplomaszerzés

A felsőfokú tanulmányaikat befejezők kétharmada a végzés után közvetlenül a 
diplomáját is megszerezte, e tekintetben a végzés éve szerint nem találunk elté-
rést. A többiek két nagyobb csoportra oszthatók: mindkét évben 12 százalék körül 
van azoknak az aránya, akiknek a végzést követően egy éven belül sikerül a diploma 
megszerzése; és a 2008-ban végzettek 13 százalékának, a 2010-ben végzettek 18 szá-
zalékának a kérdezés időpontjáig még nem volt diplomája. A diploma megszerzése 
egy éven túl tehát már sokkal kisebb valószínűséggel történik meg: a 2008-ban vég-
zettek 7 százaléka, a 2010-ben végzetteknek pedig a 2 százaléka számolt be arról, 
hogy a későbbiekben teljesítette a feltételeket és szerzett oklevelet  (igaz, a 2010-ben 
végzetteknek még eleve kevesebb idő állt ehhez rendelkezésre). A 2008-as adatokat 
alapul véve azonban nem túl nagy merészség azt állítani, hogy amennyiben valaki 
nem szerezte meg a diplomáját az abszolutórium évében, vagy az azt követő évben, 
akkor már erőteljesen csökken az esélye ennek. A nappali képzésben tanulók kö-
rében összességében jóval magasabb azoknak az aránya, akik rögtön diplomával a 
zsebükben hagyják ott az intézményt, a részidős képzésben4 résztvevőknek csupán 
a háromötöde tartozik ebbe a csoportba, és esetükben – a végzés évétől függetlenül – 
sokkal gyakrabban fordul elő az, hogy tartósan diploma nélkül maradnak.

4   Az esti, levelező és távoktatás munkarendben részt vetteket együttesen a továbbiakban részidős kép-
zésben részt vetteknek nevezzük. 

DPR.indd   39 2/19/13   7:50 PM



40

Míg a nappali munkarendben tanulók esetében a diploma megszerzését valamelyest 
sietteti az, ha a végzettnek nincs még felsőfokú végzettsége (85 százalékuk az abszolutó-
rium megszerzéséhez képest legfeljebb egy éves késéssel megszerzi azt, szemben a már 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők 78 százalékával), a részidős képzésben tanulók ese-
tében éppen fordított a helyzet: a már felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében na-
gyobb a valószínűsége annak, hogy a diplomát egy éven belül megszerzik (79 száza-
lék, szemben a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők 65 százalékos arányával). 
Nyilvánvalóan a két csoport stratégiája e tekintetben eltér: a nappali munkarende-
sek – akik többségükben még fi atalok, és első diplomájukat szerzik – munkaerő-piaci 
esélyeit sokkal jobban megnöveli a diploma, mint a részidős képzésben végzettekét, 
akiknek jelentős része – mint azt látni fogjuk – már eleve felsőfokú végzettséggel ren-
delkezik. A diplomát a végzés után közvetlenül nem szerzők mintegy fele (a részidő-
sök négyötöde) a végzés idején már állásban volt, és részben emiatt is a munkaerőpiacra 
diploma nélkül kilépők túlnyomó többsége egyáltalán nem, vagy csak kisebb nehézsé-
geket érzékelt a munkaerő-piaci érvényesülésben a diploma hiánya miatt. 

A diploma időn belüli (jelen esetben egy éven belüli) megszerzését leginkább a kivá-
ló tanulmányi eredmény és a megfelelő szintű nyelvismeret segíti elő. Bár az általunk 
felállított logisztikus regressziós modellben ezen felül számos tényezőnek szignifi káns 
hatása mutatkozott a diploma mielőbbi megszerzésére, a legerősebbnek e két tényező 
hatása tekinthető. Ezt megerősítik a végzettek válaszai is, akik leggyakrabban a nyelv-

S Z E M E R S Z K I  M A R I A N N A

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

1. ábra.  A diploma megszerzésének időpontja (%)
N = 20 453
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vizsga hiányával, illetve a szakdolgozat megírásának nehézségeivel, annak késésével, 
vagy a tanulmányi előmenetel egyéb nehézségeivel indokolták késedelmüket. A nyelv-
ismeret megléte ugyanakkor részben korosztályfüggő (míg a 25 év alattiak 74 százaléka 
rendelkezik jó vagy nagyon jó szintű nyelvismerettel5 legalább egy idegen nyelvből, ad-
dig a 30 év felettiek 42 százaléka), ugyanakkor még az egy korosztályon belüliek között 
is óriási különbséget láthatunk aszerint, hogy a végzett milyen középiskolában szerzett 
érettségit. A gimnáziumokban – különösen a két tannyelvű és a szerkezetváltó gimná-
ziumokban – végzettek között még a 25 év alattiak esetében is átlagosan 20 százalékkal 
nagyobb arányban vannak a jó nyelvismerettel rendelkezők, az életkor előrehaladtával 
pedig a szakadék még nagyobb a két iskolatípus végzettjei között. 

A diplomaszerzés idejét tekintve a képzési területek szerint is eltéréseket lá-
tunk. A legnagyobb valószínűséggel az orvos- és egészségtudományi területen vég-
zettek szerzik meg a diplomát egy éven belül, míg a bölcsészettudományi terület 
végzettjei esetében a legalacsonyabb ennek a valószínűsége. Míg ez az első esetben 
valószínűleg nem kis részben a nyelvvizsga meglétének köszönhető (az e képzési 
terület orvosi szakjaira való bekerülés magas pontszámai miatt a legtöbb esetben 
már eleve előnyt jelent a nyelvvizsga), addig a bölcsészettudományi terület eseté-
ben nem mondható, hogy egyértelműen a nyelvvizsga hiánya lenne az oka a késle-
kedésnek. Míg a részidős képzésben részt vettek számára valóban ez tűnik a legfonto-
sabb oknak, a nappali munkarendben végzettek késlekedése inkább más tényezőkre 
– pl. szakdolgozatírás nehézségei, külföldi tanulmányok, párhuzamosan végzett vagy 
újabb tanulmányok stb. – vezethetők vissza.

T A N U L Á S I  U T A K É S  K É P Z É S I  T E R V E K A  F E L S Ő O K T A T Á S B A N

5   Az adott nyelv esetében az anyanyelvi szintű nyelvismereten túlmenően ide soroltuk az ötfokú skála 
(1 = nem ismeri, 5 = nagyon jól ismeri) 4-es és 5-ös értékét megjelölőket.

Exp(B)

Képzési terület*** (referenciakategória: 
Agrár)

Bölcsészettudomány 0,586***

Gazdaságtudományok 0,901

Informatika 1,871***

Jogi és igazgatási 1,706***

Műszaki 1,806***

Művészet 0,895

Művészetközvetítés 0,923

1. táblázat.  Az egy éven belüli diplomaszerzés esélyeit befolyásoló tényezők 
(logisztikus regressziós modell)
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Exp(B)

Képzési terület*** (referenciakategória: 
Agrár)

Nemzetvédelmi és katonai 0,962

Orvos- és 
egészségtudomány 2,225***

Pedagógusképzés 1,277*

Sporttudomány 1,473**

Társadalomtudomány 1,053

Természettudomány 1,556***

Finanszírozási forma (referenciakategória: 
tanulmányai során fi zetett költségtérítést)

Csak állami 
fi nanszírozásban tanult 1,534***

Végzés éve (referenciakategória: 2008) 2010-ben végzett 0,692***

Tanulmányait milyen eredménnyel 
végezte*** (referenciakategória: elégséges 
vagy közepes)

Jó 1,390***

Jeles, kiváló 2,747***

Legalább egy nyelvből jó vagy magas szintű 
nyelvtudása van (referenciakategória: nincs) Van 2,107***

Külföldi ösztöndíj időtartama*** 
(referenciakategória: nem volt) 

Max. 4 hó 1,623***

5 hó–1 év 1,622***

1 évnél hosszabb 1,818**

A végzett jelenlegi életkora*** 
(referenciakategória: max. 25 éves)

26–30 éves 0,664***

30 év feletti 0,694***

A felsőoktatási intézmény székhelye 
(referenciakategória: más régió)

Az intézmény székhelye 
Közép-Magyarországon van 1,400***

Van-e gyermeke (referenciakategória: nincs) Van 0,824***

A középiskola típusa*** 
(referenciakategória: 4 osztályos gimnázium)

6 vagy 8 osztályos 
gimnázium, két tannyelvű 
gimnázium

1,195**

Szakközépiskola 0,608***

Egyéb 0,580***
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A felsőfokú tanulmányi életutak jellemzői

A 2008-ban végzettek 31 százaléka, a 2010-ben végzettek 23 százaléka tartozik azok 
közé, akik nem csupán egy felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. A 2008-ban, illetve 
a 2010-ben végzettek adatai közötti eltérést azonban lényegében csak a végzés óta el-
telt időszak okozza. Amennyiben azokat is fi gyelembe vesszük, akik jelenleg járnak 
valamilyen felsőfokú képzésre, akkor a 2008-ban végzettek 40 százalékának, a 2010-
ben végzettek 42 százalékának van másik diplomája, vagy – jelenlegi felsőfokú tanul-
mányai révén – reménye arra, hogy másik felsőfokú végzettséget is szerezzen.

T A N U L Á S I  U T A K É S  K É P Z É S I  T E R V E K A  F E L S Ő O K T A T Á S B A N

Exp(B)
Az abszolutórium megszerzésekor 
rendelkezett-e főállású munkaviszonnyal
(referenciakategória: nem)

Volt főállása 0,869**

A végzett rendelkezett-e korábban is felsőfokú 
végzettséggel (referenciakategória: nem)

Már rendelkezett felsőfokú 
végzettséggel 1,340***

Konstans 1,656*

Nagelkerke R2 0,167

-2 Log likelihood 16077,386

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

A szignifi kanciaszint jelölése: * = 0,05; ** = 0,01; *** = 0,001

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

2. ábra.  A 2008-ban és a 2010-ben végzettek felsőfokú tanulmányai (%)
N = 20 453
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A nappali munkarendes és a részidős végzettek meglehetősen eltérő módon 
jellemezhetők a felsőoktatási életutak szempontjából. Míg a részidős képzés-
ben végzettek kétötödének már volt diplomája a vizsgált képzés megkezdésekor, 
addig a nappali munkarendesek körében mindössze 6 százalék volt azoknak az 
aránya, akik jeleztek a mostani diplomájuk előtti felsőfokú végzettséget. Ők a 
részidősöknél sokkal nagyobb arányban számoltak be arról, hogy az első diploma 
után/közben szereztek újabb felsőfokú végzettséget, vagy jelenleg is tanulnak. 
Összességében tehát míg a részidős képzésben diplomázottak 48 százalékának 
van már másik felsőfokú végzettsége (részben a képzés előttről, részben azt kö-
vetően), addig a nappali munkarendesek 17 százalékának. Valamelyest javul az 
arány a nappali munkarendesek esetében, ha a jelenlegi felsőoktatási tanulmá-
nyokat is fi gyelembe vesszük, így nézve az adatokat bő egyharmaduk (36 százalék) 
rendelkezik másik felsőfokú végzettséggel, vagy jó úton van annak megszerzése 
felé, míg a részidős képzésben végzettek esetében az arány ez esetben alig válto-
zik, mindössze 51 százalékra nő, ők tehát a végzés után kisebb arányban kezdtek 
újabb felsőfokú tanulmányokat.

  Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a végzettek 26 százaléka – ezen belül a 
2008-ban végzettek 24 százaléka, a 2010-ben végzettek 28 százaléka – a megkeresés 
alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzése mellett vagy azt követően továb-
bi tanulmányokat folytatott a felsőoktatásban. A tanulási hajlandóság a férfi ak és a 
nők körében megegyezik. Nagy az eltérés munkarend szerint: míg a nappali munka-
rendben végzettek egyharmada, a részidősök 14 százaléka vállalkozott erre. Minél 

S Z E M E R S Z K I  M A R I A N N A

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

3. ábra.  A 2008-ban és a 2010-ben végzettek felsőfokú tanulmányai a jelenlegi 
tanulmányokat is fi gyelembe véve (%)
N = 20 453
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fi atalabb valaki, annál valószínűbb, hogy belevág újabb felsőoktatási tanulmányokba, 
és ugyancsak nagyobb aktivitást mutatnak e téren azok, akiknek a szülei magasab-
ban iskolázottak. A jeles vagy kiváló tanulmányi eredmény szignifi kánsan nagyobb 
arányban eredményez további tanulmányokat, hiszen a legkiválóbb eredményű hall-
gatók 37 százaléka jelzett párhuzamos diplomaszerzést, vagy a tanulmányok folyta-
tását, kiegészítését, míg a közepes vagy rosszabb eredményt felmutatók kevesebb, 
mint egyötöde. A különböző képzési területek közül a természettudományi szakok 
végzettjei a legaktívabbak, 41 százalékuk kezdett újabb tanulmányokat. 
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Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

4. ábra.  A korábbi és jelenlegi felsőfokú tanulmányok a végzettség munkarendje 
szerint, 2008-ban és 2010-ben végzettek együtt (%)
N = 20 453
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A végzés utáni továbbképzéseket érdemes aszerint is megvizsgálni, hogy mi 
a már megszerzett végzettség szintje, illetve a kérdezettek milyen további felső-
fokú tanulmányokat folytatnak. A 2. és 3. táblázatban munkarend szerint elkü-
lönítve mutatjuk be azokat, akik főiskolai vagy BA-/BSc-végzettséget szereztek, 
és azokat, akik egyetemi vagy mesterszinten végezték tanulmányaikat. Összes-
ségében megfigyelhető, hogy a részidős képzésben végzettek tanulmányai sokkal 
kevésbé kiterjedtek, és őket kevésbé dominálja a mesterképzés, ami nyilvánvaló-
an összefügg azzal, hogy sokan közülük már eleve diploma (ezen belül nem ritkán 
egyetemi végzettség) birtokában kezdték meg a képzést. A nappali képzésben 
végzettek körében megfigyelhető, hogy a végzés után néhány évvel már legalább 

S Z E M E R S Z K I  M A R I A N N A

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

5. ábra.  A képzéssel párhuzamosan vagy a végzés óta felsőfokon továbbtanulók 
aránya képzési területek szerint (%)
N = 20 453
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egytizednyien egy újabb felsőfokú végzettség birtokában vannak, az azonban 
csak az esetek kisebb hányadában mesterképzésben szerzett végzettség. Erre 
még a legtöbb végzettnek nyilvánvalóan nem volt ideje, ugyanakkor a főiskolai 
szinten vagy alapképzésben végzettek csaknem egynegyede már elkezdte mes-
terszintű tanulmányait. A két év végzettjei a mesterképzés szempontjából lénye-
ges eltérést mutatnak: míg a 2008-ban végzettek 6 százaléka válaszolt így, addig 
a 2010-ben végzettek 30 százaléka, ami a bolognai képzési rendszer kiterjedésé-
vel magyarázható, hiszen 2010-ben már jóval többen végeztek ebben a képzési 
formában. Természetesen azonban a felsőfokú tanulmányok a mesterképzésen 
túlmenően mást is jelenthetnek, és úgy tűnik, hogy az egyetemi végzettségűek 
esetében ezek dominálnak: mind a már megszerzett újabb végzettség, mind pedig 
az elkezdett tanulmányok között többségében vannak az ilyen jellegű felsőfokú 
képzések. 
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Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

Nappali 
képzésben 
végzettek

Részidős 
képzésben 
végzettek

Együtt

2008 2010 2008 2010 2008 2010

BA/BSc, főiskolai 
végzettségűek

nem szerzett 83 95 92 95 88 95

mesterképzés-
ben szerzett 5 1 2 1 3 1

egyéb képzés-
ben szerzett 12 4 6 4 9 4

Összesen 100 100 100 100 100 100

MA/MSc, egyete-
mi végzettségűek

nem szerzett 81 89 89 92 83 90

mesterképzés-
ben szerzett 2 1 1 2 2 1

egyéb képzés-
ben szerzett 17 10 10 6 15 9

Összesen 100 100 100 100 100 100

2. táblázat.  A tanulmányok megkezdése óta szerzett felsőfokú végzettség
a végzettség szintje, a munkarend és a végzés éve szerint (%)
N = 20 453
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A nők összességében valamivel képzettebbek, és gyakrabban számoltak be meg-
kezdett képzésekről vagy további képzési tervekről is. Míg a férfi ak 25 százaléka jelzett 
másik felsőfokú végzettséget, addig a nők 30 százaléka, és a nőkre az is jellemző, hogy 
egy már meglévő diploma birtokában is inkább vállalják a tanulást. A további felsőfokú 
tanulmányokat az is valószínűsíti, ha a végzett a diplomáját ténylegesen is megszerez-
te, gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait, ha nincs gyermeke, illetve ha 
szülei magasabb végzettségűek, és a családja az átlagosnál jobb anyagi helyzetű. 

Tanulási tervek mesterszinten

Amint láttuk, a bachelordiplomával rendelkezők közül sokan már elkezdték a mester-
képzést, igaz még csak kevesen végeztek. További 52 százalékuk jelezte, hogy tervez 
(újabb) tanulmányokat mesterfokon, ily módon a BA-/BSc-képzés végzettjeinek csupán 
harmada tartozik abba a csoportba, amelyik a mostani elképzelése szerint befejezte fel-

S Z E M E R S Z K I  M A R I A N N A

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

Nappali 
képzésben 
végzettek

Részidős 
képzésben 
végzettek

Együtt

2008 2010 2008 2010 2008 2010

BA/BSc, főiskolai

nem tanul 87 63 92 93 90 73

mesterképzés-
ben tanul 6 30 3 4 4 21

egyéb 
képzésben tanul 7 7 5 3 6 6

Összesen 100 100 100 100 100 100

MA/MSc, 
egyetemi

nem tanul 81 83 90 94 83 11

mesterképzés-
ben tanul 2 4 2 2 2 4

egyéb képzés-
ben tanul 17 13 8 4 15 85

Összesen 100 100 100 100 100 100

3. táblázat.  A jelenlegi felsőfokú tanulmányok a végzettség szintje, a munkarend és a 
végzés éve szerint (%) 
N = 20 453
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sőfokú tanulmányait, megelégszik jelenlegi végzettségével. A mesterképzés végzettjei 
ma még kevesen vannak, ugyanakkor megfi gyelhető, hogy közülük egyharmadnyian 
terveznek újabb mesterképzést, a hagyományos egyetemi képzésben végzettek pedig 
valamivel kevesebb, mint egyharmada. A hagyományos főiskolai képzésben diplomát 
szerzettek a BA-/BSc-képzésben végzettekhez hasonló arányban tervezik a mesterdip-
loma megszerzését (45 százalékuk), illetve egy részük már most tanul ezen a szinten, 
ami azt mutatja, hogy a legtöbb főiskolát végzett diplomás számára az egyetemi vég-
zettség, illetve a mesterfok a kívánatos. Ez a fajta felfelé aspiráció természetesen nem 
újdonság, a 2007-ben végzettek 2010-es pályakövetési adatai is azt mutatták, hogy a 
vertikális jellegű továbbképzési tervek igen gyakoriak, és az átlagosnál is gyakrabban 
fi gyelhetők meg a főiskolai végzettségűek körében (Szemerszki 2010). 

A továbbtanulási szándék erőteljesen megmutatkozik a 2011-ben BA-/BSc-
képzésben részt vevők körében is, a hallgatók 61 százaléka jelezte, hogy tervez 
további részvételt MA-/MSc-képzésben jelenlegi szakjához kapcsolódóan, 6 szá-
zalékuk pedig egy másik szakhoz kapcsolódóan. A nappali munkarendes alapsza-
kosok körében még magasabb (64, illetve 6 százalék) volt ez az arány (DPR hallgatói 
vizsgálat, 2011). Hasonló eredményre jutott egy másik kutatás is elsőéves, nappali 
munkarendes BA-szakos hallgatók megkérdezésével: a gazdasági és társadalomtu-
dományi képzésterület alapszakjain tanulók mindössze egyötöde jelezte, hogy vég-
zés után nem kíván semmilyen további képzésben részt venni, a többségük pedig 
mesterképzésben szeretne továbbtanulni (Fehérvári, 2012). A továbbtanulási mo-
tivációt valószínűleg leginkább a jobb elhelyezkedés és a magasabb fi zetés reménye 
adja, hiszen a BA-szakosok körében végzett kutatás eredményei azt mutatják, hogy 
a megkérdezettek az egy szinttel magasabb végzettségi szintűek elhelyezkedési 
esélyeit sokkal jobbnak vélik, mint a sajátjukat (Fehérvári, 2012).

A végzettek közül mesterképzésben továbbtanulni vágyók, vagy jelenleg is ott ta-
nulók aránya képzési területenként is eltér, de ez nyilvánvalóan az oda sorolt szakok 
végzettségi szintjével is összefüggésben van. Ily módon ezúttal is érdemes azoknak 
a válaszait elkülönítenünk, akik végzettsége egyetemi szintű (MA-/MSc-, hagyomá-
nyos egyetemi vagy osztatlan képzés), illetve nem egyetemi szintű (BA-/BSc- vagy 
főiskolai szakon végeztek). Az elkülönítést a 2008-ban, illetve 2010-ben megszerzett 
végzettség alapján tudjuk megtenni, hiszen a képzési területet is erre a végzettségre 
vonatkoztatva ismerjük. Miután láttuk, hogy a hallgatók esetében is különbség van a 
nappali és nem nappali munkarend szerint, továbbá a részidős képzésben végzettek 
jellemzően korábbi tanulmányaik során szereztek már másik felsőfokú végzettséget, 
és a továbbtanulási ambícióik is valamivel kisebbek, ezért a képzési területre vonat-
kozóan a nappali képzésben végzettek körében mutatjuk be az adatokat.

Azt találjuk, hogy a nappali munkarendű természettudományi szakon végzettek 
körében a legmagasabb azoknak az aránya, akik mesterképzésben vesznek részt, vagy 
tervezik tanulmányaik mesterszinten való folytatását – négyötödük sorolható ebbe a 
csoportba. A művészetközvetítési és a nemzetvédelmi képzések végzettjei ugyancsak 
magas továbbtanulási hajlandóságot mutatnak, igaz, e két képzési terület végzettjei 
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meglehetősen kis számban vannak. A nagyobb létszámú képzési területek közül a böl-
csészettudományi és a társadalomtudományi az, ahol a nem egyetemi szintű végzettek 
kétharmada továbbtanul, vagy továbbtanulni szándékozik mesterszinten. Különösen 
a társadalomtudományi területen végzettek esetében fi gyelhető meg, hogy a diplomás 
egy már meglévő mesterszintű vagy egyetemi szintű végzettség birtokában is szívesen 
végez el (újabb) mesterképzést. Egy korábbi elemzés azt mutatta, hogy a természettudo-

S Z E M E R S Z K I  M A R I A N N A

6. ábra.  A végzés óta mesterképzésben továbbtanulók, vagy a továbbtanulást tervezők 
aránya a nappali munkarenden végzettek körében képzési területek szerint (%)
N = 13 238

* alacsony esetszámok
**  egyetemi, illetve mesterképzésben alacsony esetszámok
szignifi kanciaszint: 0,000

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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mányi, a társadalomtudományi és a bölcsészettudományi szakokon végzettek a mun-
kaerő-piaci elhelyezkedés szempontjából kedvezőtlenebb helyzetben vannak (Györgyi, 
2010), itt a továbbtanulás tehát nyilvánvalóan esélynövelő szerepet is betölt. A közvet-
lenül az alapszakos vagy főiskolai diploma megszerzése után továbbtanulók magas 
aránya a természettudományi és a bölcsészettudományi területeken ugyanakkor való-
színűleg nagyrészt a kétciklusú tanárképzéssel is összefüggésben van, itt a továbbtanu-
lási tervekkel rendelkezők közel fele a végzést követő 1–3 évben elkezdi mesterszintű 
tanulmányait. Az informatika képzési terület végzettjeinek alacsonyabb továbbtanu-
lási arányait vélhetően kedvezőbb munkaerő-piaci helyzetük magyarázza, esetükben a 
mesterfokozat megszerzése nem jelent akkora munkaerő-piaci többlethozamot.  

Amennyiben csak azokat nézzük, akik nem egyetemi szinten végeztek, a mester-
képzésben továbbtanulók, illetve továbbtanulni szándékozók aránya az alapszakon 
végzettek körében jóval magasabb, mint a főiskolai diplomát szerzetteknél (69 vs. 52 
százalék), de értelemszerűen a végzés éve is számít: a 2008-ban végzettek kisebb része 
tervez mesterszinten való továbbtanulást, vagy vesz részt abban, ami nyilvánvalóan 
azzal van összefüggésben, hogy a mesterképzés legfőbb bemenetét jelentő BA-/BSc-
végzettek – néhány kivételtől eltekintve – 2009-ben hagyhatták el elsőként a felsőok-
tatást. A nappali képzésben végzettek jóval gyakrabban vélik úgy, hogy továbbtanul-
nak mesterképzésben, és jelentős részük már el is kezdte tanulmányait.
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Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

7. ábra.  A mesterképzésben továbbtanulók, illetve a mesterképzést tervezők aránya a 
végzés éve és a munkarend szerint a BA/BSc vagy főiskolai szinten végzettek 
körében (%)
N = 11 872
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Nagyobb eséllyel tanultak tovább mesterszinten, vagy dédelgetnek továbbtanulási 
terveket azok, akik jobb eredménnyel végezték tanulmányaikat, és időben megszerez-
ték diplomájukat. Amennyiben a mesterképzésben való továbbtanulást és továbbtanu-
lási terveket nézzük, alig találunk összefüggést a jelenlegi munkaerő-piaci helyzettel: 
sem a jelenlegi munkaerő-piaci státus, sem a jelenlegi munkahellyel való elégedettség 
nem befolyásolja szignifi kánsan a tanulási vágyat.6 A munkaerő-piaci jellemzők közül 
mind a nappali munkarendesek, mind a részidős végzettek esetében az számít valame-
lyest, hogy a végzettség mennyire hasznosul a jelenlegi munkában, mennyire illeszke-
dik ahhoz: minél inkább, annál valószínűbb a továbbtanulás, és természetesen a legin-
kább akkor valószínű, ha a végzett úgy ítéli meg, hogy munkájához egyetemi diploma, 
MA-/MSc-végzettség szükséges. A mesterképzésben való továbbtanulás és továbbta-
nulási tervek munkaerő-piaci kapcsolódásának vizsgálatakor azonban nem szabad 
fi gyelmen kívül hagyni, hogy a mesterképzésben potenciálisan érintettek (végzés óta 
oda járók, vagy azt tervezők) 74 százaléka aktív a munkaerőpiacon, szemben az azt 
nem tervezők 82 százalékával. A férfi ak és a nők továbbtanulási hajlandósága azonos, a 
gyermek megléte kismértékben negatívan hat (főleg a nappali munkarendben végzet-
tek körében), míg a magas szintű nyelvismeret pozitívan, és az életkor előrehaladtával 
is csökken a tanulási kedv. Míg a nappali munkarendben végzettek esetében a középis-
kolai végzettség, a családi körülmények is meghatározók, addig a nem nappali munka-
renden végzettek esetében ez a hatás eltűnőben van, a szülői iskolázottsági háttér és a 
mesterképzési tervek nem mutatnak szignifi káns összefüggést.

S Z E M E R S Z K I  M A R I A N N A

6   A kérdőívben nem általában a továbbtanulásról, hanem a mesterképzésben való továbbtanulásról 
kérdezték a végzetteket. Valószínűnek tartjuk, hogy a továbbképzési lehetőségek szélesebb spektru-
mú vizsgálata több munkaerő-piaci kapcsolódást mutatna.

Járt vagy 
jelenleg jár

Nem járt, 
de tervezi

Nem járt, 
nem tervezi

A kérdezett neme

Férfi 19 39 42

Nő 14 42 43

A kérdezett életkora

Max. 25 éves 31 39 30

26–30 éves 9 42 49

30 év feletti 5 43 52

4. táblázat.  A mesterképzésben tanulók, vagy azt tervezők aránya a BA-/BSc-, illetve 
főiskolai végzettséget szerzettek körében (%)
N = 11 872
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Járt vagy 
jelenleg jár

Nem járt, 
de tervezi

Nem járt, 
nem tervezi

Diplomás szülő

Nincs 11 42 47

Egyik szülő 19 39 42

Mindkét szülő 29 38 33

A középiskola típusa

4 osztályos gimnázium 18 41 40

6 vagy 8 osztályos gimnázium, 
két tannyelvű 30 38 32

Szakközépiskola 9 42 49

A jelenlegi lakóhely régiója 

Közép-Magyarország 19 42 39

Más régió 14 40 46

Tanulmányi eredmény

Legfeljebb közepes 9 39 52

Jó 15 42 43

Jeles, kiváló 26 41 33

Diplomaszerzés ideje

Abszolutórium után közvetlenül 22 37 41

Egy éven belül 9 48 44

Később 3 49 47

Még nem 0 49 51

Jelenlegi munkaerő-piaci helyzet

Jelenleg is dolgozik 10 44 46

Sosem dolgozott 58 23 19

Jelenleg nem dolgozik, de már 
volt munkahelye 31 35 34
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Nemzetközi tanulmányi tapasztalatok

A hallgatói tanulmányi mobilitásról Magyarország vonatkozásában nem rendel-
kezünk nemzetközi szinten is összehasonlítható adatokkal, ugyanakkor a DPR 
hallgatói adatfelvételének eredményeit az Eurostudent felmérés 2010–2011. évi 
adataival összevetve valószínűsíthető, hogy Magyarország az alacsonyabb mobi-
litási mutatókkal rendelkező országok közé tartozik. A magyar hallgatók 6 száza-
léka számolt be arról 2011-ben, hogy eddigi felsőfokú tanulmányai során tanult 
hosszabb-rövidebb ideig külföldön. 

Munkarend szerint nincs érdemi különbség, nagyobb eltérés mutatható ki 
a képzési szintek szerint: az alapszakra járók mindössze 4 százaléka vett részt 
valamilyen külföldi mobilitási programban, míg az egyetemi vagy mesterkép-
zésben részt vevők mintegy tizede. A bachelor- és mesterképzésben részt vevők 
közötti eltérés azonban nem magyar sajátosság, megegyezik a nemzetközi ta-
pasztalatokkal, amennyiben az Eurostudent felmérés adatai is azt jelzik, hogy 
a mesterképzésesek szinte kivétel nélkül minden országban jóval gyakrabban 
vesznek részt valamilyen külföldi képzési programban. Erre nyilvánvalóan szá-
mos magyarázat adható, kezdve azzal, hogy a mesterképzés programjába a kül-
földi tapasztalatszerzés könnyebben beilleszthető, az alapozó képzés időszaka 
erre még kevésbé nyújt lehetőséget, illetve az alapképzés tartalma és ütemezése 
egyébként is sokszor elég feszes. A külföldi tapasztalatok azt is mutatják, hogy 
a nemzetközi mobilitásban legnépszerűbb Erasmus-programokat inkább a mes-
terképzésben részt vevők használják, a bachelorképzésben részt vevők gyakrab-
ban utaznak a programon kívül. (Social and Economic Conditions of Student 
Life in Europe 2011.)

S Z E M E R S Z K I  M A R I A N N A

Járt vagy 
jelenleg jár

Nem járt, 
de tervezi

Nem járt, 
nem tervezi

Jelenlegi munkájához milyen végzettség szükséges (akik dolgoznak, N = 8999)

Minimum egyetemi 19 47 34

Főiskolai 8 44 48

Nem szükséges hozzá felsőfokú 
végzettség 7 41 52

ÁTLAGOSAN 14 41 43

Valamennyi összefüggés 0,000 szinten szignifi káns

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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Az alsóbb évfolyamokon a mobilitás természetes akadályát jelenthetik a nyelv-
ismeret terén megmutatkozó hiányosságok, valamint a fi nanszírozás nehézségei is. 
Nem véletlen éppen ezért, hogy a mobilitási lehetőségeket jobban ki tudják használ-
ni azok, akik az átlagosnál jobb társadalmi háttérrel rendelkeznek, amit a már idé-
zett nemzetközi felmérés adatai is alátámasztanak.

A végzettek körében a mobilitási arányok értelemszerűen valamivel maga-
sabbak, hiszen esetükben már egy befejezett felsőoktatási tanulmányi szakaszról 
beszélünk. A végzettek 11 százaléka jelezte, hogy a kérdőív alapjául szolgáló tanul-
mányai alatt tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön, 4 százaléknyian a végzést 
követően voltak tanulmányi szempontból mobilak, így az átfedések miatt összesen 
14 százalékra tehető azoknak az aránya, akik a felsőfokú végzettségükhöz kapcso-
lódóan külföldi tanulmányi tapasztalatokkal rendelkeznek. Külföldi munkatapasz-
talatot 18 százaléknyian jeleztek, ezen belül egyenletesen oszlik meg azoknak az 

T A N U L Á S I  U T A K É S  K É P Z É S I  T E R V E K A  F E L S Ő O K T A T Á S B A N

Forrás: Eurostudent
http://eurostudent.his.de/eiv/report/details.jsp?sel_lang=&cnt_oid=1&top_oid=9&sub_
oid=166&ssid=null&fi gure=1

8. ábra.  A külföldi képzési programokban részt vevők aránya néhány európai 
országban (%)
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aránya, akik a felsőfokú végzettség megszerzése előtt, tanulmányaik közben, illetve 
azt követően dolgoztak/dolgoznak külföldön. Míg a felsőfokú tanulmányok előt-
ti munkavállalás a részidős képzésben végzetteket jellemzi jobban, addig a képzés 
közbeni, illetve a képzést követő külföldi munkavállalás terén a nappali munkaren-
den végzettek felülreprezentáltak. Ennek oka lehet, hogy a hallgatók/végzettek egy 
része igyekszik összekapcsolni a tanulási és munkavállalási célú külföldi tartóz-
kodást, például egy tanulmányi mobilitási program külföldi szakmai gyakorlattal 
való kiegészítése révén, ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a külföldi tanulás és 
munkavállalás együtt járása mögött inkább anyagi okokat, a külföldi tanulmányok 
fi nanszírozásának nehézségeit kell keresnünk. 

A 2007-ben végzettek körében készült felmérés valamivel alacsonyabb mobilitá-
si adatokat mutatott a mostaniaknál: akkor a tanulmányi időszakban történt mobi-
litásról 5,9, a végzést követő külföldi tapasztalatszerzésről pedig 1,3 százaléknyian 
számoltak be (Kasza 2010). Amellett, hogy a mobilitási hajlandóság ténylegesen is 
növekedhetett az eltelt időszakban – tekintettel arra, hogy a legnagyobb arányt kitevő 
Erasmus-hallgatók száma a vizsgált időszakban is dinamikusan nőtt7 –, az is valószí-
nűsíthető, hogy a két adatfelvétel eltérő módszere is okozhat különbséget az adatok-
ban. A mostani online kérdőív ugyanis sokkal inkább elérte azokat a végzetteket, akik 
jelenleg is külföldön vannak, márpedig ez nemcsak a végzés utáni tanulmányi mobili-
tási adatokat befolyásolja, hanem a tanulmányi időszak alattit is, hiszen a két csoport 
között átfedés van.

Bár szándékunk alapvetően a tanulmányi célú mobilitás jellemzőinek és hatása-
inak vizsgálata, érdemes egy kis fi gyelmet szentelni a végzés utáni munkavállalási 
mobilitásnak is. Az adatok ugyanis azt mutatják, hogy a tanulmányok alatt külföldi 
tapasztalatszerzésben részt vevő hallgatók nagyobb valószínűséggel szereznek mun-
kavállalási tapasztalatot is külföldön a diploma után (a tanulmányilag mobil hallgatók 
csaknem egyötöde, míg az ilyen tapasztalattal nem rendelkezők 7 százaléka dolgozott 
külföldön a végzés után). A két adatsort egymás mellé téve azonban láthatjuk, hogy – az 
átfedések ellenére – a két érintett csoport nem mindenben azonos. Mind a tanulmányi 
célú, mind a munkavállalási célú mobilitás a nappali munkarenden végzettek körében 
magasabb, ami nyilvánvalóan az életkorral is összefüggésben van. Míg a tanulmányi 
mobilitásban a nemek szerint nincs lényegi különbség, a külföldi munkavállalás terén 
a férfi ak tűnnek aktívabbnak. A felsőoktatásban nyújtott teljesítményt tekintve megfi -
gyelhető, hogy míg a tanulmányok alatti képzési célú mobilitás sokkal jobban kötődik a 
tanulmányi teljesítményhez, addig a diploma megszerzését követő munkavégzési célú 
mobilitás kevésbé; úgy tűnik, hogy ezeket más tényezők is befolyásolják. Az egyik ilyen 
a képzési terület lehet, amely teljesen más sorrendet mutat, amennyiben a tanulmányi 
célú és munkaerő-piaci mobilitás arányait vetjük össze. Míg a képzési idő alatt a hu-

S Z E M E R S Z K I  M A R I A N N A

7   http://www.tpf.hu/document.php?doc_name=LLP/Erasmus/Statisztikak/sm_kiutazok_beuta-
zok1998_2010.jpg
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mán és művészeti területek, valamint a gazdaságtudományok végzettjei vettek részt 
nagyobb arányban külföldi programokban (és ez a már idézett nemzetközi felmérés 
adataival is összhangban van), addig a végzést követő munkavállalási célú mobilitás az 
informatika, a műszaki és az orvos- és egészségtudományi területek végzettjeit érinti 
az átlagosnál nagyobb arányban. 

T A N U L Á S I  U T A K É S  K É P Z É S I  T E R V E K A  F E L S Ő O K T A T Á S B A N

A tanulmányok 
alatt, végzés 
előtt tanult 
külföldön

A tanulmányok 
elvégzése után 

tanult 
külföldön

A tanulmányok 
elvégzése után 

dolgozott 
külföldön

A kérdezett neme

Férfi 12 5 10

Nő 11 4 7

A kérdezett életkora

Max. 25 éves 10 4 7

26–30 éves 15 5 12

30 év feletti 7 2 5

Az apa iskolai végzettsége

Legfeljebb 8 osztály 6 3 5

Szakmunkásképző 5 3 6

Érettségi 9 3 8

Főiskola 15 5 11

Egyetem 23 7 13

A család anyagi helyzete a kérdezett 14 éves korában

Az átlagosnál sokkal jobb 21 7 11

Az átlagosnál valamivel jobb 15 5 9

Nagyjából átlagos 10 4 7

Az átlagosnál valamivel 
rosszabb 8 3 9

Az átlagosnál sokkal rosszabb 7 4 9

5. táblázat.  Külföldi tanulmányok és munkavégzés (a résztvevők aránya az egyes 
csoportokban, %)
N = 20 453
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A tanulmányok 
alatt, végzés 
előtt tanult 
külföldön

A tanulmányok 
elvégzése után 

tanult 
külföldön

A tanulmányok 
elvégzése után 

dolgozott 
külföldön

A középiskola típusa

4 osztályos gimnázium 12 4 8

6 vagy 8 osztályos gimnázium, 
két tannyelvű 21 7 13

Szakközépiskola 5 3 6

A felsőfokú tanulmányok munkarendje

Nappali munkarend 15 5 11

Részidős képzés 5 2 5

A végzés éve szerint

2008 11 5 10

2010 12 4 7

A felsőfokú tanulmányok típusa

BA-/BSc-képzés 7 3 6

MA-/MSc-képzés 13 4 9

Egyetemi, osztatlan képzés 20 6 11

Főiskolai képzés 6 3 7

Az intézmény székhelye

Közép-Magyarországon van 16 6 10

Máshol található 8 3 7

Tanulmányi eredmény

Az átlagosnál sokkal jobb 21 7 11

Az átlagosnál jobb 15 5 9

Nagyjából átlagos 10 4 7

Az átlagosnál valamivel rosszabb 8 4 9

Az átlagosnál rosszabb 7 4 9
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Jellemzően legfeljebb összességében 1 év volt az az időszak, amennyit a hall-
gatók az egyetemi évek alatt külföldön töltöttek, mindössze az érintettek tize-
de tanult külföldön ennél hosszabban. Természetesen mindez esetenként több 
részletben is történhetett, de a hallgatók túlnyomó többsége egy-két alkalom-
mal vett részt külföldi tanulmányi programban, alig több mint egytizednyien 

T A N U L Á S I  U T A K É S  K É P Z É S I  T E R V E K A  F E L S Ő O K T A T Á S B A N

A tanulmányok 
alatt, végzés 
előtt tanult 
külföldön

A tanulmányok 
elvégzése után 

tanult 
külföldön

A tanulmányok 
elvégzése után 

dolgozott 
külföldön

Nyelvtudás

Legalább egy nyelvből rendel-
kezik jó vagy nagyon jó ismere-
tekkel

17 6 11

Nem tartozik ebbe a csoportba 2 1 4

Képzési terület

Agrár 9 2 9

Bölcsészettudomány 17 5 9

Gazdaságtudományok 12 4 9

Informatika 7 3 12

Jogi és igazgatási 14 4 5

Műszaki 9 4 11

Művészet 22 6 10

Művészetközvetítés 7 4 4

Nemzetvédelmi és katonai 10 6 10

Orvos- és egészségtudomány 11 5 10

Pedagógusképzés 5 2 4

Sporttudomány 5 3 5

Társadalomtudomány 11 3 6

Természettudomány 10 7 8

ÁTLAGOSAN 11 4 8

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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számoltak be ennél több utazásról. A legtöbben a Tempus/Erasmus forrásait vet-
ték igénybe a kiutazáshoz, minden második végzett azonban saját vagy családi fi -
nanszírozást is említett. Nem véletlen tehát, hogy míg a végzés utáni tanulási és 
munkavállalási célú mobilitás esetében a szülők iskolázottsága és a család anyagi 
helyzete valamivel kisebb jelentőséggel bír, bár a hatása – főleg a végzés utáni ta-
nulmányi mobilitás esetén – kimutatható, a tanulmányok közben sokkal nagyobb 
eséllyel vesznek részt külföldi programokban azok, akik kedvezőbb családi hátte-
ret tudhatnak maguk mögött. Az is megfi gyelhető ugyanakkor, hogy minél hosz-
szabb időtartamban, illetve minél gyakrabban vett részt valaki a tanulmányok 
időszakában külföldi (rész)képzésben, annál gyakrabban számolt be arról, hogy 
ehhez saját, vagy családi anyagi forrásra is szüksége volt. 

A 2005-ben végzett, az Erasmus-mobilitás megtérülését vizsgáló kutatás 
az Erasmus-hallgatók munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeit vizsgálva kimu-
tatta, hogy az ösztöndíjasok rövidebb idő alatt találnak állást, és az elhelyez-
kedésnél más szempontokból is kedvezőbb helyzetben vannak külföldön nem 
járt társaikhoz képest (The Professional Value of Erasmus Mobility 2006). Egy 
másik, kapcsolódó elemzés viszont azt mutatta, hogy a Kelet-Közép-Európából 
származó hallgatók körében lényegesen nagyobb az Erasmus-mobilitás értéke, 
mint a kontinens nyugati felén, ahol egyfajta „telítődés” következett be, azaz az 

S Z E M E R S Z K I  M A R I A N N A

Összesen Max. 4 hó 5–12 hó 1 évnél 
hosszabb

Erasmus/Tempus 64 55 73 51

A fogadó intézmény ösztöndíja 13 12 11 29

Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat 19 23 18 21

Egyéb külföldi pályázat, ösztöndíj 25 23 23 39

Saját, családi fi nanszírozás 46 43 44 64

Egyéb forrás 17 10 12 26

6. táblázat.  A külföldi tanulmányok fi nanszírozási forrásai (a résztvevők körében, %)* 
N = 2276

* A százalékok összege nem 100, mert több válasz is lehetséges volt.

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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Erasmus révén szerzett tapasztalatok munkaerő-piaci hozadéka csökkenni lát-
szik (Teichler 2011b). A 2008-ban, illetve a 2010-ben végzettek adatbázisán le-
hetőségünk van megvizsgálni a külföldi tapasztalatszerzés munkaerő-piaci kap-
csolódásait. A munkaerő-piaci átmenet sajátosságai miatt az adatainkat a nappali 
munkarenden végzettek körében mutatjuk be.

A nappali munkarenden végzettek egy részének már volt főállása az abszo-
lutórium megszerzésekor, a külföldi részképzésben részt vevők 20 százaléka, a 
nem mobil hallgatók 15 százaléka számolt be erről. A végzés után rövid időn belül 
elhelyezkedők aránya a két csoportban lényegében megegyezik, a mobil és nem 
mobil végzettek között az elhelyezkedés időtartamát tekintve csak kisebb kü-
lönbség látható a mobil végzettek javára. Mindkét csoportban 10 százalék alatti 
azoknak az aránya, akik jelenleg munkanélküliek, de a nemzetközi tanulmányi 
tapasztalatokat szerzettek kisebb arányban munkanélküliek, és a karrierútjuk 
során a végzés óta alacsonyabb arányban voltak munkanélküli időszakjaik.

A tanulmányok alatt szerzett nemzetközi tapasztalat nagyobb eséllyel von-
ja maga után a további tanulmányokat (legyenek azok hazaiak vagy külföldiek) 
és a külföldi munkavállalást. Az is megfigyelhető, hogy minél hosszabb ideig 
tanult valaki külföldön, annál nagyobb eséllyel szánja rá magát újabb külföldi 
tanulmányokra, vagy külföldi munkavégzésre. Ugyanakkor a külföldi részkép-
zésben részt vettek nemcsak a külföldi, hanem a hazai munkaerőpiacon is job-
ban boldogulnak. Az orvos- és egészségtudományi, valamint a pedagógusképzés 
területek (amelyekben a végzés után a foglalkoztatás tipikusan a közalkalma-
zotti szférában történik) kivételével valamennyi képzési terület végzettjei ese-
tében megfigyelhető, hogy a külföldi tanulmányi tapasztalatokat is szerzettek 
magasabb átlagos havi jövedelemre tesznek szert Magyarországon való elhe-
lyezkedés esetén is, a mobilak körében jóval gyakoribb külföldi munkavállalás 
esetén pedig a havi keresetek nagyságrenddel magasabbak. Mindez részben a 
mobil hallgatók foglalkoztatók szerinti eltérő megoszlásának is betudható, hi-
szen a külföldön jártak gyakrabban dolgoznak külföldi érdekeltségű cégeknél, 
és esetenként a munkavégzés helye is a határon túl van. Miután a mobilak között 
arányaiban több az egyetemet vagy mesterszintet végzett, nem véletlen, hogy 
közülük többen látják úgy, hogy munkájukhoz szükséges az egyetemi végzett-
ség, vagy annál magasabb szint, és összességében elégedettebbnek mutatkoznak 
munkájukkal, különösen a jövedelem, a presztízs és a karrierépítés, szakmai 
előmenetel szempontjából.
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A tanulmányok 
alatt, végzés előtt 

tanult 
külföldön (N = 1914)

A tanulmányok 
alatt nem tanult 

külföldön 
(N = 11 117)

Az abszolutórium megszerzése után hány 
hónapig keresett munkát (azok körében, 
akik megadták)

3,20 hó 3,25 hó

Nem keresett (már volt munkahelye, vagy 
továbbtanult) 47 38

Azonnal, egy hónapon belül 8 9

Keresés után 11 14

Nem talált 5 5

Nem derül ki 30 34

Volt regisztrált munkanélküli 13 25

Szerzett új felsőfokú végzettséget 22 11

Jelenleg részt vesz felsőfokú képzésben 27 23

A végzés óta tanult külföldön 15 3

A végzés óta dolgozott külföldön 21 9

Jelenlegi munkaerő-piaci státusa

Alkalmazott 70 68

Önfoglalkoztató, vállalkozó 5 3

Munkanélküli 5 9

Nappali munkarenden tanul 15 13

Egyéb inaktív 4 4

Nem válaszolt 1 3

A jelenlegi munkahelye települése

Külföldön van 11 4

Magyarországon van 68 70

Nem dolgozik, nem válaszolt 22 26

7. táblázat.  A külföldi tanulmányokat folytatók és azokon részt nem vevők 
munkaerő-piaci jellemzői (nappali munkarend, %)
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A tanulmányok 
alatt, végzés előtt 

tanult 
külföldön (N = 1914)

A tanulmányok 
alatt nem tanult 

külföldön 
(N = 11 117)

A jelenlegi munkahelye

Teljes mértékben magyar tulajdonú 43 48

Részben magyar tulajdonú 7 7

Teljes mértékben külföldi tulajdonú 28 18

Nem dolgozik, nem válaszolt 22 27

A jelenlegi munkahelye

Teljes mértékben állami/önkormányzati 
tulajdonú 24 26

Részben állami, részben magántulajdonú 4 4

Teljes mértékben magántulajdonú 50 45

Nem dolgozik, nem válaszolt 22 26

Milyen végzettség felel meg leginkább a jelenlegi munkájának

Legalább egyetemi diploma vagy MA/MSc 50 31

Főiskolai diploma vagy BA/BSc 19 29

Nem igényel felsőfokú végzettséget 9 14

Nem dolgozik, nem válaszolt 22 26

Munkával való elégedettség

Teljesen elégedett 18 13

Elégedett 45 43

Elégedetlen 11 11

Teljesen elégedetlen 2 2

Nem dolgozik, nem válaszolt 25 31

Átlagos havi jövedelem (a Magyarországon 
dolgozók körében) 161,6 e Ft 139,6 e Ft

Átlagos havi jövedelem (a külföldön 
dolgozók körében) 420,8 e Ft 341,7 e Ft

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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Összegzés

Tanulmányunkban a 2008-ban, illetve 2010-ben végzettek tanulmányi útjainak, 
további tanulási terveinek feltárására tettünk kísérletet, kitérve a nemzetközi ta-
nulmányi és munkaerő-piaci mobilitás néhány jellemzőjére is. 

A tanulmányi utak szempontjából a nappali munkarenden és a részidős kép-
zésben végzettek eltérő sajátosságokkal bírnak: bár mindkét csoport körében 
igen magas azoknak az aránya, akik több felsőfokú végzettséggel is rendelkeznek 
(vagy jó úton vannak annak megszerzése felé), a részidős képzésben végzettek 
azt a legtöbb esetben már a kérdezés alapjául szolgáló végzettség megszerzése 
előtt is birtokolták. Éppen ennek köszönhetően a két csoport továbbtanulási haj-
landósága is eltér: a nappali munkarenden végzettek sokkal gyakrabban kezdtek 
már újabb felsőfokú tanulmányokat, illetve szereztek másik diplomát. A mes-
terképzésben való továbbtanulást tekintve azonban nemcsak a munkarend, ha-
nem a végzés éve is befolyásoló, ami a bolognai képzési struktúra kiterjedésével 
magyarázható. A mesterszinten való továbbtanulási szándék képzési területen-
ként is erőteljesen eltér: a legnagyobb arányban a természettudományi terüle-
ten végzettek ambicionálják azt, de a nagyobb létszámú területek közül a bölcsé-
szettudományi és a társadalomtudományi alapszakok végzettjei is az átlagosnál 
jobban preferálják. Jóllehet a nappali munkarenden végzettek körében a már 
megkezdett mesterképzések esetében a szülői háttérnek is befolyásoló szerepe 
van, az előző végzettség során elért tanulmányi eredmény és a diplomaszerzés 
körülményei összességében nagyobb hatással bírnak a tanulmányok megkez-
désére, a közvetlen munkaerő-piaci kapcsolódások a meglévő adatokból viszont 
kevésbé voltak kimutathatóak. 

A végzettek 11 százaléka vett részt tanulmányai alatt külföldi részképzésben, 
és a nemzetközi tapasztalatokhoz hasonlóan hazánkban is megfi gyelhető, hogy a 
tanulmányilag mobil hallgatók körében felülreprezentáltak a magasabb státusú 
családokból érkezők. Az is a nemzetközi trendekbe illeszkedik, hogy a hallgatók 
inkább tanulmányi időszakuk vége felé, így elsősorban a mesterképzésben vá-
lasztják ezt a tanulási lehetőséget. A tanulmányi mobilitásnak számos pozitív 
hozadéka van a végzettek későbbi karrierútjára. Többen lesznek mobilak közülük 
a későbbiekben is, magasabb körükben a tanulási hajlandóság, alacsonyabb az esé-
lye a munkanélküliségnek, illetve a már munkaviszonnyal rendelkezők jellemzően 
magasabb átlagjövedelemmel rendelkeznek, mint a nem mobilak, és összességében 
is elégedettebbek a munkájukkal, különösen a jövedelem, a presztízs és a karrier-
építés, szakmai előmenetel szempontjából.

S Z E M E R S Z K I  M A R I A N N A
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Kiss László

„alaCSoNy STÁTUSzÚ” Szakok 
az alaPkéPzéSBeN

A legalacsonyabb felvételi átlagpontszámú alapszakok hallgatóinak 
szociodemográfi ai és tanulmányi körülményei, valamint munkaerő-
piaci helyzetük főbb jellemzői

Bevezető

Az utóbbi években – nagyrészt a diplomás pályakövetési és az ehhez kapcsolódó 
hallgatói kutatások, valamint a felsőoktatási jelentkezésekkel kapcsolatos tanul-
mányok révén – egyre több információval rendelkezünk a felsőoktatásban tanuló 
hallgatók demográfi ai jellemzőiről, szociális hátteréről, valamint általános jelent-
kezési stratégiáikról, munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeikről, integrációjuk 
körülményeiről. A vizsgálatok fókusza az általános tendenciák bemutatása mellett 
többnyire a frekventált szakok bekerülési és kibocsátási körülményeire, a legna-
gyobb szakokra, vagy az „elitképzés”különböző kérdéseire irányul.1 Az elemzések 
kevesebb fi gyelmet szentelnek azon szakok, képzések csoportjának, amelyek nem 
pozitív irányban „lógnak ki” a mezőnyből, hanem a jelentkezési-felvételi adatok, 
pontszámok alapján felállítható „kiválósági” lista alsó részében helyezkednek el. 
Róbert Péter 2000-ben megjelent tanulmányában bemutatja, hogy a felsőoktatás 
úgymond „piacképes” és „nem piacképes” szakjain eltérőek a szelekciós mecha-
nizmusok. A „piacképes” szakokon egyre erősebb a szelekciós hatás, ami azt ered-
ményezi, hogy az alacsonyabb társadalmi státuszú jelentkezők kisebb eséllyel pá-
lyáznak ide, és ezzel párhuzamosan a felsőoktatás kevésbé, vagy egyáltalán nem 
piacképes szakjaira jutnak be (Róbert, 2000). 

A 2011-es év jelentkezési adatait vizsgálva az első helyes bejutási arány (tehát 
azok aránya, akik az első helyen megjelölt képzésre jutottak be) kis képzési létszámú 
művészeti, művészetközvetítési, illetve speciális igazgatási, sport- vagy egészség-
tudományi szakokon a legalacsonyabb. A legmagasabb átlagpontszámú felvettek-
kel a gazdaságelemzés, a pszichológia, az alkalmazott közgazdaságtan alapszakok, 
továbbá az általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, illetve az állatorvos egységes, 

1   Többek között Bander, 2011; Fábri, 2009; Veroszta, 2011.
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osztatlan szakok „büszkélkedhetnek”. Munkánkban arra keressük a választ, mi jel-
lemzi azokat a szakokat, amelyek nem tartoznak a legkeresettebb szakok közé, vi-
szonylag magas bejutási aránnyal és kifejezetten a legalacsonyabb átlagpontszámú 
felvettcsoporttal rendelkeznek. A legalacsonyabb bejutási átlagpontszámú szakok 
körének meghatározása után megvizsgáljuk hallgatóik társadalmi hátterét, iskolai 
előmenetelük, tanulmányaik főbb körülményeit, majd megnézzük, milyen e szakok 
végzett hallgatóinak munkaerő-piaci integrációja. 

Első hipotézisünk szerint a legalacsonyabb átlagpontszámú szakok, bár nem 
tartoznak a klasszikus tömegszakok közé, hatásukban hasonlóak, a közepes és az 
alacsonyabb társadalmi státuszú csoportok nem a legkiválóbb tanulmányi eredmé-
nyekkel rendelkező gyermekei számára nyújtanak felsőfokú tanulmányi lehetősé-
get. A munkaerő-piaci integráció szempontjából viszont – második hipotézisünk 
szerint – a „nem piacképes” szakok közé tartoznak: az ezeken a szakokon végzettek 
várakozásaink szerint kevésbé sikeresek a munkaerőpiacon, alacsonyabb státuszú 
pozíciókat tudnak megcélozni, ehhez kapcsolódóan az anyagiak terén is elmarad-
nak diplomás társaiktól. E képzések társadalmi mobilitásban betöltött szerepét 
jelentősnek, de korlátosnak tartjuk, a középső és alsóbb társadalmi rétegek leszár-
mazottjait irányítják diplomás pályákra, azonban nem a legmagasabb, talán nem is 
a „középső”, hanem elsősorban az alsó szintű diplomás pozíciókba. 

A legalacsonyabb átlagpontszámú szakok körének 
meghatározása

Elemzésünkbe azokat az alapszakokat vontuk be, amelyek a 2008–2011 közötti 
négy év általános felvételi eljárásaiban a felvett hallgatók átlagpontszámát tekintve 
legalább három évben a rangsor utolsó tizenöt szakja közé kerültek (tehát a tizenöt 
legalacsonyabb felvett-átlagpontszámmal rendelkező szak közé tartoztak), kiegé-
szítve az először 2010-ben indított csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakkal, 
amely 2010-ben és 2011-ben is az „alsó” tizenöt szak között helyezkedett el. A szakok 
átlagpontszám-adatainak megállapításánál (és ennek megfelelően a későbbi elem-
zés során is) csak a nappali munkarendre felvételt nyerteket vizsgáltuk; a levelező, 
esti és távoktatás munkarendeken a nappalisoktól eltérő élethelyzetben lévő, jel-
lemzően idősebb, tanulmányaikat legtöbbször család és/vagy munka mellett végző 
hallgatókat találhatunk, akik ennek következtében más jelentkezési motivációval, 
más igényekkel és más munkaerő-piaci (elhelyezkedési) esélyekkel és stratégiákkal 
rendelkeznek, mint nappali képzésben tanuló társaik. 

Az így kialakított mintába a következő alapszakok kerültek: állattenyésztő mér-
nöki, anyagmérnöki, csecsemő- és kisgyermeknevelő, egészségügyi gondozás és 
prevenció, egészségügyi szervező, faipari mérnöki, földmérő és földrendező mérnö-
ki, könnyűipari mérnöki, környezettan, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépész-
mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, műszaki szakoktató, növénytermesztő mérnöki, 

K I S S  L Á S Z L Ó
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óvodapedagógus, romológia, tanító, vadgazda mérnöki, védelmi igazgatási. A sza-
kok közül 5 az agrár-, 5 a műszaki, 3 a pedagógusképzés, 2 az orvos- és egészségtudo-
mányi, 1-1 pedig a bölcsészettudomány, a jogi és igazgatási (2012-től közigazgatási, 
rendészeti és katonai), valamint a természettudomány képzési területhez tartozik. 
Az erre a 18 szakra felvett nappalis hallgatók a négy évben az összes nappali alap-
szakos képzésre felvett 6,5–7 százalékát teszik ki, az abszolút számokat tekintve 
évente 3-4000 nappalis. 

A felvettek átlagpontszáma az összes nappali alapszakos képzésre bejutott hallga-
tót nézve 2008-hoz képest jelentősen megnőtt. Az elért pontszámok változásánál ter-
mészetesen fi gyelembe kell venni, hogy 2009-ig minimum 160, 2010-től viszont már 
200 pontot kellett elérni a bejutáshoz. Ha a vizsgálatba bevont szakok felvettjeinek 
összesített átlagpontszámát nézzük, megállapíthatjuk, hogy az általános tendenciá-
nak megfelelően ez is emelkedett, viszont még így is nagyjából 40 ponttal (2009-ben 
mintegy 60 ponttal) elmarad a teljes populációétól. Az egyes mintába került szakok 
közül a legalacsonyabb átlagpontértékek az anyagmérnöki, a könnyűipari mérnöki, a 
faipari mérnöki és a környezettan alapszakokat jellemzik. 

A legalacsonyabb pontátlagú szakok (felvett) hallgatóinak 
szociodemográfi ai jellemzői

A felvettek demográfi ai jellemzői a négy vizsgált évben nem változtak számottevő-
en az elemzésbe bevont szakokon.2 Az egyik legszembetűnőbb sajátosság, hogy az 
„alsó szakok” nemi megoszlás szempontjából nagyon kevés kivétellel (könnyűipa-
ri mérnök, környezettan, romológia, védelmi igazgatási) kifejezetten szegregáltak, 
vagy erős (70 százalék körüli) női vagy ugyanilyen férfi  többség jellemzi őket.3 Az 
átlagéletkort tekintve nem találunk érdemi különbségeket, ugyanakkor a felvette-
ket lakóhelyük településtípusa szerint vizsgálva a legalacsonyabb pontátlagú sza-
kokon erős községi felülreprezentáltság vehető észre, a fővárosból, valamint a me-
gyeszékhelyekről érkezők pedig lényegesen kisebb arányban vannak jelen itt, mint 
az összes nappali alapszakos felvett körében (p = 0,000). Az összefüggés fordítva is 
igaz: a jelentkezési adatok szerint a községi lakóhellyel rendelkező felvettek szignifi -
kánsan nagyobb arányban kerülnek be a legalacsonyabb átlagpontszámú szakokra, 
mint a többi szakra (p = 0,000).

A L A C S O N Y  S T Á T U S Z Ú S Z A K O K A Z  A L A P K É P Z É S B E N

2   A jelentkezési és felvételi adatok elemzését a továbbiakban a 2011-es általános felvételi eljárás adatbá-
zisa alapján végezzük. (Jelentkezési és felvételi adatok 2011.) Az ettől eltérő adatforrást külön jelöljük. 

3   Női dominanciájú szakok: állattenyésztő mérnök, csecsemő- és kisgyermeknevelő, egészségügyi gon-
dozás és prevenció, egészségügyi szervező, óvodapedagógus, tanító; férfi  többségű szakok: anyagmér-
nök, faipari mérnök, földmérő és földrendező mérnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmér-
nök, mezőgazdasági mérnök, műszaki szakoktató, növénytermesztő mérnök, vadgazda mérnök. 

DPR.indd   69 2/19/13   7:50 PM



70

Adataink alapján lehetőségünk nyílik arra is, hogy megnézzük az egyes előnyben 
részesítési jogcímekért járó többletpontokat kapott felvettek arányát az összes nappa-
li alapszakos felvett, és a legalacsonyabb átlagpontszámú szakokra bejutott új hallgató 
körében is. A gyesért, gyedért, valamint a fogyatékosságért többletpontokat kapottak 
tekintetében nincs különbség az arányokban: a legalacsonyabb átlagpontszámú szakok 
nappali munkarendjére felvettek 0,5 százaléka kapott gyermekgondozásért, 2,3 száza-
léka valamilyen fogyatékosságért többletpontot. Komoly viszont a különbség az „alsó 
szakok” és a teljes csoport között a hátrányos helyzet esetében: míg az összes nappali 
alapszakos felvett 8,7 százaléka, addig a munkánkban vizsgált 18 alapszak felvettjeinek 
12,8 százaléka részesült többletpontban hátrányos helyzet jogcímén. 4 

A jelentkezési-felvételi adatok nem tartalmaznak a család szociális körülmé-
nyeire vagy a szülők iskolai végzettségére vonatkozó adatokat. A Diplomás Pályakö-
vető Rendszer részeként végzett hallgatói felmérések eredményei alapján azonban 
módunkban áll megvizsgálni a legalacsonyabb bekerülési átlagpontszámúként de-
fi niált szakok hallgatóinak szociodemográfi ai hátterét, illetve annak egyes objektív 
és szubjektíve érzett elemeit.5

K I S S  L Á S Z L Ó

Forrás: Jelentkezési és felvételi adatok, 2011.

1. ábra.  Nappali alapszakos felvett hallgatók lakóhelyük településtípusa szerint, 2011. 
általános eljárás (%)
Nösszes = 42 750
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4   Hátrányos helyzetűnek minősül az a hallgató, aki a beiratkozás időpontjában nem tölti be 25. évét, aki 
után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, aki jegyzői védelemben részesült, rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt. Halmozottan hátrányos hely-
zetű az a hallgató, akinek törvényes felügyeletet ellátó szülője legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 
rendelkezik, vagy akit tartós nevelésbe vettek. (Bódi–Garai, 2011. 73.)

5   Az elemzéshez a felsőoktatási intézmények által végzett 2011-es hallgatói felmérések összesített adatbá-
zisát használjuk. A teljes minta nagysága 45 290, a nappali alapszakosoké 23 796 fő. A vizsgált, legalacso-
nyabb bekerülési átlagpontszámú alapszakok mintában szereplő hallgatóinak létszáma 1563 fő. 
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A nappali alapszakos hallgatók szüleinek iskolázottsága magasnak tekinthető. 
Az intézményi felmérések adatai szerint az összes nappali alapszakos hallgatót 
vizsgálva látható, hogy az apák 36,1, az anyák 42,8 százaléka felsőfokú végzettség-
gel rendelkezik. A szakmunkás apák aránya a teljes nappali alapszakos csoportban 
22,3 százalék, szakmunkás végzettségű anyja a nappali alapszakosok 11,7 százalé-
kának van, a legalacsonyabb képzési szintet be nem fejezett szülők aránya ugyan-
ebben a körben 3-4 százalék. 

A legalacsonyabb bekerülési átlagpontszámú szakok hallgatói szembetűnő-
en más iskolázottságú családokból érkeztek. Összességében elmondható, hogy 
az anyák ezen szakok nappalis hallgatóinál is iskolázottabbak, mint az apák, 
felsőfokú végzettséggel viszont csak 31,2 százalékuk rendelkezik, az apák ese-
tében ez az arány mindössze 20,1 százalékos. A felsőfokú végzettségű anyák 
kétharmada főiskolán folytatta tanulmányait. A szakközépiskolai vagy gimná-
ziumi érettségivel bíró szülők arányában nincs érdemi különbség a vizsgált és 
a referenciacsoport között, a bekerülési átlagpontszámot tekintve „sereghajtó” 
szakok hallgatóinál ugyanakkor lényegesen nagyobb a szakmunkás végzettségű 
szülők aránya (apák 33 százalék, anyák 17,6 százalék), mint a többi nappali alap-
szakos hallgató körében. A különbség az egyes vizsgált csoportok között minden 
esetben szignifikáns (p = 0,000).

A L A C S O N Y  S T Á T U S Z Ú S Z A K O K A Z  A L A P K É P Z É S B E N

Forrás: Hallgatók 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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2. ábra.  Nappali alapszakos hallgatók az édesapa legmagasabb iskolai végzettsége 
szerint (%)
Nösszes = 23 612
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A felmérésben a válaszadókat arra is megkértük, hogy ötfokú skálán értékeljék 
családjuk anyagi helyzetét abban az időszakban, amikor 14 évesek voltak. A skála 
egyik végpontja „az átlagosnál sokkal jobb”, a másik „az átlagosnál sokkal rosszabb” 
volt. A legalacsonyabb bekerülési pontszámú szakok nappalis hallgatóit összevetve 
a teljes nappali alapszakos populációval jól látható, hogy előbbiek a „skála közepén”, 
a „nagyjából átlagos” anyagi helyzetű családi háttérrel rendelkezők körében felül-
reprezentáltak. Az átlagosnál rosszabb anyagi helyzetben élők aránya alig nagyobb, 
mint a referenciacsoportban, az átlagosnál jobb helyzetű családok gyermekei vi-
szont lényegesen kevesebben vannak közöttük. 

Amennyiben kisebb-nagyobb megszorításokkal, de elfogadjuk a társadalmi 
státusz fogalmának a lakóhely településtípusával, a szülők iskolai végzettségé-
vel, valamint a szubjektíve érzett gyermekkori családi anyagi helyzettel történő 
operacionalizálását, elmondhatjuk, hogy első hipotézisünk igazolódott. A legala-
csonyabb bekerülési pontszámú alapszakok nappalis hallgatóit egy nagyjából átla-
gos anyagi hátterű, szakmunkás vagy szakközépiskolát végzett apával és érettsé-
gizett anyával rendelkező, nagyrészt községi vagy kis- és középvárosból származó 
csoportként azonosíthatjuk. 

Gáti diplomás pályakövetési adatokon végzett 2010-es elemzésében arra a meg-
állapításra jut, hogy az iskolai előnyök generációk közti újratermelődése (tehát a 
felsőfokú végzettségű szülők gyermekének diplomaszerzése) elsősorban a jogi, 
az orvosi és a természettudományi pályákon van jelen. A reprodukció (tehát a fel-
sőfokú végzettségű szülők megléte) – mint írja – legkevésbé az agrár-, valamint a 

K I S S  L Á S Z L Ó

Forrás: Hallgatók 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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3. ábra.  Nappali alapszakos hallgatók az édesanya legmagasabb iskolai végzettsége 
szerint (%)
Nösszes = 23 625
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pedagógusképzés területek végzettjeinél fi gyelhető meg. Ez alapján ez utóbbiakat a 
„legnyitottabb” szakterületeknek nevezi. (Gáti, 2010. 159.) 

Mint a „legalacsonyabb bekerülési pontszámú”-ként defi niált szakok felsorolá-
sánál is láthattuk, az általunk jelenleg vizsgált szakcsoportban a „nyitottnak” ne-
vezett agrár- és pedagógusképzés képzési terület nyolc szakja is képviselteti magát. 
Érdekesnek tűnt annak megvizsgálása, hogy vajon ez a „nyitottság”, azaz az alacso-
nyabb iskolai végzettségű szülői háttérrel rendelkező hallgatók nagyobb aránya a 
teljes képzési területet jellemzi-e, vagy képzési területen belül is eltérő sajátossá-
gokkal bírnak az alacsony bekerülési pontszámú alapszakok. 

Az agrárképzés esetében nem találtunk szignifi káns eltérést a legalacsonyabb 
pontszámú szakok, valamint a többi szak hallgatóinak szülői iskolázottságát illetően. 
A pedagógusképzésnél azonban már egyértelmű volt a különbség a vizsgált mintá-
ba tartozó óvodapedagógus és tanító alapszak, valamint a terület harmadik jelentős 
alapszakja, a gyógypedagógia között.6 Felsőfokú végzettségű apával összességében 
az óvodapedagógusok és tanítók 18, míg a gyógypedagógusok 29,3 százaléka, diplo-
más anyával előbbiek 28,9, utóbbiak 42,5 százaléka rendelkezik. Az óvodapedagógu-
sok és a tanítók körében ugyanakkor szignifi kánsan magasabb a szakmunkás apával 
(36,1 százalék a 25,3 százalékkal szemben) és szakmunkás anyával (19 százalék a 

A L A C S O N Y  S T Á T U S Z Ú S Z A K O K A Z  A L A P K É P Z É S B E N

Forrás: Hallgatók 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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4. ábra.  Nappali alapszakos hallgatók megítélése családjuk anyagi körülményeiről (%)
Nösszes = 23 593

6   A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak adatai az alacsony elemszámok miatt önállóan nem értel-
mezhetőek.
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13,6 százalékkal szemben) bírók aránya. (Az apák esetében p = 0,001, az anyák ese-
tében p = 0,002.) Ez a képzési terület tehát az egyébként meglehetősen gyakran em-
legetett speciális vs. általános képzések mentén egyértelműen kettéválik. „Nyitott” 
szakoknak inkább az utóbbiak, az ország sok intézményében, sok vidéki helyszínen 
is hozzáférhető óvodapedagógus és tanító alapszakok tekinthetők, míg a Budapest 
mellett csak három vidéki helyszínen (Győr, Kaposvár, Szeged) oktatott gyógypeda-
gógia némileg „exkluzívabb” hátterű hallgatókat képez. 7

 

Tanulmányi életút és teljesítmény
A középiskolai életút jellemzői – iskolatípus és teljesítmény

Az elmúlt mintegy két évtizedben a középfokú képzésben jelentős szerkezeti vál-
tozások zajlottak le. A gimnáziumok között megjelentek a 6 és 8 osztályos, továb-
bá az 5 osztályos, nyelvi előkészítő évfolyammal indító iskolák, és terjedni kez-
dett a 12. évfolyam, illetve az érettségi utáni évfolyamok. A 13–15. évfolyamon 
tanulók a 90-es évek végére a középiskolai tanulóknak mintegy egytizedét tették 
ki, 2008/2009-ben már 81 710-en tanultak 12. feletti évfolyamon, ami a közép-
fokon tanulók 14,5 százalékát tette ki. (Imre–Híves, 2010. 42.) A szerkezetváltó 
iskolák alapításában a kilencvenes években különféle stratégiai szempontok (ta-
nulói létszám növelése, forrásokhoz való jobb hozzáférés lehetősége stb.) mellett 
igen nagy szerepet játszott a hatékonyabb tehetséggondozási rendszer kialakítá-
sa, a tanterv javítása, a presztízsnövelés, valamint a jobb továbbtanulási arány 
elérése. (Fehérvári–Liskó, 1996. 48.) 

A szerkezetváltó iskolák iránti érdeklődés (és ezzel összefüggésben a felvéte-
li szelekció erőssége) a kilencvenes évek második felében visszaesett, ez a változás 
azonban elsősorban a kisebb települések iskoláit érintette, a nagyvárosokban műkö-
dő szerkezetváltó intézményeknek hatékonyabban sikerült fenntartaniuk presztí-
zsüket, illetve kiemelt szelekciós lehetőségeiket. Ahogy a kilencvenes évek közepén 
készült tanulmányában Fehérvári és Liskó megfogalmazta: „Ez a jelenség arra utal, 
hogy a szerkezetváltó iskolák képzési kínálata elsősorban az értelmiségi és középosz-
tályi családok gyerekeinek szól, és a kisebb településeken azért csökkent egy-két év 
után olyan drasztikusan a jelentkezők aránya, mert egyszerűen nincs tartósan ele-
gendő számú »fogyasztója« ennek a képzési formának.” (Fehérvári–Liskó, 1996. 89.) 

K I S S  L Á S Z L Ó

7   A teljességhez hozzátartozik, hogy a műszaki képzési terület legalacsonyabb bejutási pontszámmal jel-
lemezhető szakjai, valamint az orvos- és egészségtudomány területhez tartozó egészségügyi gondozás 
és prevenció, valamint egészségügyi szervező szakok az apák iskolai végzettségét tekintve ugyancsak 
kilógnak a területek többi szakjai közül (az anyák iskolai végzettségében nem találtunk szignifi káns 
eltérést), a természettudomány területről ezen szakok csoportjába került környezettan hallgatói pedig 
mindkét szülőjük iskolai végzettségét nézve szignifi kánsan alacsonyabb státuszúnak nevezhetők, mint 
a többi természettudományos hallgató.
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A szelekciós mechanizmusok összességében (némely iskola „visszaesése” ellenére) 
mégiscsak fennmaradtak és azt eredményezték, hogy a szerkezetváltó iskolák a ha-
gyományos középiskoláknál lényegesen jobb szülői iskolázottsági hátterű tanuló-
csoportot mondhattak magukénak.8 

A középfokú képzés különböző típusú iskoláiban (szerkezetváltó gimnázium, 
„normál” gimnázium, szakközépiskola) érettségizettek továbbtanulási motiváció-
iról, illetve a felsőoktatásba történő bejutási esélyeiről ugyan nem állnak rendelke-
zésünkre egzakt adatok, az általános tapasztalatok mégis arra utalnak, hogy a gim-
náziumi képzésben érettségizettek nagyobb arányban és sikeresebben választják a 
felsőfokú képzésben történő továbbtanulást, mint a szakközépiskolákban érettsé-
gizők. Lannert egy 1997–98-as felmérés adatai alapján arra a megállapításra jutott, 
hogy az egyetemi továbbtanulás a szerkezetváltó középiskolák tanulói körében a 
legnépszerűbb, őket a normál gimnáziumok tanulói követik a „sorban”, míg a szak-
középiskolások továbbtanulási motivációi főleg a főiskolákra, valamint a tovább-
képző tanfolyamokra irányulnak. (Lannert, 2000. 209.) 

2008-ban az összes érettségiző 52 százaléka gimnáziumi képzést zárt le. 
(Imre–Híves, 2010. 45.) Ugyanebben az évben a felsőoktatásba jelentkező fris-
sen érettségizettek 69,9 százaléka gimnáziumi (normál, szerkezetváltó vagy 
kéttannyelvű) osztályban végzett, a szakközépiskolai érettségizettek aránya mind-
össze 28 százalékos. 9 A felvettek arányában valamivel kisebb, de még mindig jelen-
tős a gimnáziumi érettségivel rendelkezők túlsúlya: 66 százalékban vannak, szem-
ben a szakközépiskolai érettségivel rendelkezők 31 százalékos arányával. 

Ha a kibocsátó középiskola típusát az elemzésünkben vizsgált csoport(ok) vo-
natkozásában nézzük, azt láthatjuk, hogy 2011-ben a nappali alapszakos felvettek 
72 százaléka gimnáziumi (normál, szerkezetváltó vagy kéttannyelvű) érettségivel 
rendelkezett. Ugyanez az arány a vizsgált, legalacsonyabb bejutási átlagpontszámú 
szakok esetében csak 67 százalék – ezzel szemben az ezekre a szakokra felvételt 
nyertek 31,1 százaléka szakközépiskolai érettségivel rendelkezik, míg ugyanez az 
arány a referenciacsoportban mindössze 25 százalék körüli. A kibocsátó középisko-
lai adatok megerősítik a korábban (a felvettek szociodemográfi ai jellemzői alapján) 
kialakított képünket: a legalacsonyabb átlagpontszámú szakok esetében nemcsak 
a szülői iskolázottság vagy a településtípus, hanem a saját középfokú végzettség 
tekintetében is az átlagosnál valamivel alacsonyabb státuszú csoportot határozha-
tunk meg.

A L A C S O N Y  S T Á T U S Z Ú S Z A K O K A Z  A L A P K É P Z É S B E N

8   „A szülők nemcsak az átlagos népességnél, de korosztályukon belül is, sőt a hagyományos gimnáziumi 
osztályokba járó gyerekek szüleinél is lényegesen magasabban iskolázottak. Az anyáknak mindössze az 
5 százaléka és az apáknak csak a 3 százaléka általános iskolai végzettségű, és igen alacsony (11, illetve 
21 százalék) a szakmunkásképzőt végzett szülők aránya is. A legtöbben középfokú, illetve felsőfokú vég-
zettségűek.” (Fehérvári–Liskó, 1996. 98.)

9   A többiek külföldön, vagy egyéb intézménytípusban (pl. dolgozók középiskolája) szereztek középfokú 
végzettséget. (Jelentkezési és felvételi adatok 2008.)
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 A középiskola típusa kapcsán látható eltérésen túl a legalacsonyabb átlagpont-
számú szakokra bejutottak középiskolai, illetve általános tanulmányi teljesítmé-
nyük egyes minőségi mutatóiban is eltérnek. Az érettségi eredmények alapján szá-
molt felvételi pontszámokban megmutatkozó eltérést itt most nem említjük, hiszen 
ez a jellemző a vizsgálatba került szakok kiválasztási alapját képezte, egyes kiegé-
szítő mutatókat azonban érdemes külön elemzés alá vonni. A középiskolai versenye-
ken elért helyezésért a felvételi eljárás során pluszpontok szerezhetők, a pluszpon-
tokat a jelentkezés során kérvényezni kell, a felvételi adatbázis tehát lehetőséget ad 
arra, hogy megnézzük a kiemelkedő középiskolai teljesítményt nyújtottak arányát 
az egyes szakcsoportokban. A 2011-es általános eljárás során felvett összes nappali 
alapszakos 1,9 százaléka részesült ezen a jogcímen többletpontban – a legalacsonyabb 
bejutási átlagpontú szakok nappalis felvettjeinél ez az arány mindössze 0,9 százalék. 
(Az eltérés szignifi káns, p = 0,000.) A felvételi eljárás során legjobban teljesítő (leg-
magasabb bejutási arányt produkáló) középiskolák (középiskolai top 30) volt hallga-
tói az összes nappali alapszakos felvett 9,2 százalékát tették ki 2011-ben. A legalacso-
nyabb pontszámú szakokon lényegesen kisebb arányban, mindössze 3 százalékban 
találhatunk ebben az évben „elit-középiskolában” érettségizett új belépőt. 

Megelőző és párhuzamos tanulmányok, további tanulmányi tervek

A legalacsonyabb átlagpontszámú alapszakok hallgatóinál a középiskolát te-
kintve jól láthatóan a nem tipikus pályaképek (értsd: gimnáziumi érettségivel 
a felsőoktatásba lépés) nagyobb arányával számolhatunk. Kérdés, hogy ezek a 
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Forrás: Jelentkezési és felvételi adatok, 2011.
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nem tipikus pályaképek a felsőfokú tanulmányok szintjén is megragadhatóak-e. 
Az elemzésünkben vizsgált szakok többségén hagyományosan (a bolognai refor-
mot megelőzően) főiskolai képzés formájában folyt az oktatás. A főiskolai képzés 
amellett, hogy rövidebb, jellemzően 4 éves ciklusú, alapvetően erőteljesebb gya-
korlatorientáltságáról volt ismert, erőteljesebb kapcsolatban állt a középfokú 
szakképzésekkel, a technikumi képzésekkel. Az adott alapszakok többségét most 
is a hagyományos értelemben vett főiskolák, illetve egyetemek egykori főiskolai 
karai hirdetik meg. Kérdés, hogy megfi gyelhető-e az ezeken a szakokon hallgató 
fi atalok szakképzéshez fűződő kapcsolata, rendelkeznek-e korábbi szakképzési 
tapasztalattal vagy végzettséggel, esetleg folytatnak-e párhuzamos tanulmányo-
kat más intézményekben, ezen belül is felsőfokú szakképzés keretében. Érdekes 
lehet annak vizsgálata is, mennyire kívánják követni a bolognai rendszer által 
„kijelölt” akadémiai utat, tehát milyen arányban terveznek mesterképzésben való 
továbbtanulást – és természetesen, hogy mindezen jellemzőikben eltérnek-e töb-
bi alapszakos hallgatótársuktól. 10

Az első vizsgálati szempontunk még a friss belépők adataihoz kötődik; a 
felvételi eljárás során a tanult szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 
pluszpontok szerezhetők korábbi emelt szintű vagy felsőfokú szakképzésben 
(OKJ-tanfolyamon) szerzett végzettségért vagy technikusi képesítő bizonyítvá-
nyért. Talán joggal feltételezhettük, hogy a legalacsonyabb pontszámú szakok 
felvettjeinél (részben az előbbiekben ismertetett családi és saját tanulmányi 
hátterük, részben a szakok irányultsága és specifikus jellege folytán) az átla-
gosnál nagyobb arányban találunk majd szakképzettségért többletpontban ré-
szesülőket. Az adatok nem várt módon mindennek épp az ellenkezőjét tükrözik: 
a mintába került szakokra 2011-ben az általános eljárás során felvettek szigni-
fikánsan kevesebben kaptak többletpontot ezen a jogcímen, mint a teljes nappali 
alapszakos csoport tagjai. Az adatok a megelőző két év felvételi eljárásai eseté-
ben is hasonlóak. 

A némileg talán meglepő belépési mutató után folytassuk az elemzést a bent lévő 
hallgatók korábbi felsőfokú tanulmányainak vizsgálatával. Itt is meglepő adattal 
szembesülünk: a legalacsonyabb pontátlagú szakok nappalis hallgatói szignifi kán-
san nagyobb arányban rendelkeznek korábbi felsőfokú végzettséggel, mint a más 
szakokon tanuló nappalisok. 

A L A C S O N Y  S T Á T U S Z Ú S Z A K O K A Z  A L A P K É P Z É S B E N

10   Elemzésünkben az összevethetőség fenntartása érdekében továbbra is csak a nappali munkarendű 
hallgatókra fókuszálunk, noha valószínűsíthető, hogy a nem tipikus pályaképek elsősorban a részidős 
képzések hallgatói körében elterjedtek. A nappali munkarenden (is) megfi gyelhető nem tipikus képzé-
si utak ugyanakkor éppen ezért erősebb kifejezőerővel bírnak: a „tipikus” tanulmányi forma melletti 
nem tipikus képzettségi háttérről vagy párhuzamos tanulmányi tevékenységről szolgáltatnak infor-
mációkat. 
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A korábbi végzettségek képzési szintek szerinti bontása sem ad egyértelmű magya-
rázatot a jelenségre; a felsőfokú szakképzéssel rendelkezők aránya az alacsony átlag-
pontszámú szakokon ugyan jelentősebben meghaladja az átlagot (adj. resid. = 2,5), a ko-
rábban végzett szak képzési szintje azonban független attól, hogy alacsony pontszámú, 
vagy egyéb szakon tanul jelenleg a válaszadó (p = 0,266).

A 2011-es intézményi hallgatói felmérések adatai szerint a mintába kerülés 
alapjául szolgáló szak mellett más szakon is folytat tanulmányokat az összes nap-
pali alapszakos 5,6 százaléka. A legalacsonyabb átlagpontszámú szakoknál ismét 
szignifi kánsan magasabb arányt, 7,2 százalékos párhuzamos felsőfokú képzésben 
történő részvételt mérhetünk. 
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Forrás: Hallgatók 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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A korábbi végzettségektől eltérően ez esetben már erős (statisztikailag is szig-
nifi káns, p = 0,000) összefüggés áll fenn a vizsgált vagy a referenciacsoporthoz 
tartozás (legalacsonyabb pontszámú szakok hallgatói/többi nappali alapszakos 
hallgató) és a párhuzamosan folytatott tanulmányok képzési szintje között. A vizs-
gált alacsony pontszámú szakjaink hallgatói lényegesen nagyobb arányban vesznek 
részt felsőfokú szakképzésben, valamint kifutó jelleggel kiegészítő képzésben, mint 
a többiek, míg a párhuzamos alapképzéseken történő részvételük aránya messze 
elmarad az összes nappalis körében mérhető értéktől. Noha a párhuzamos tanul-
mányok folytatásának volumene összességében egyáltalán nem nevezhető jelen-
tősnek, elmondhatjuk, hogy az alapszakos tanulmányok mellett végzett felsőfokú 
szakképzések iránt valamivel nagyobb érdeklődés nyilvánul meg a legalacsonyabb 
bekerülési pontszámú szakok hallgatói körében. 

Adataink értelmezéséhez talán azok a korábbi elemzések visznek közelebb, 
amelyek a fi atal pályakezdők, diplomások felsőfokú tanulmányainak szakterületek 
szerinti egymásra épülését, illetve heterogenitását vizsgálták. A Fiatal Diplomá-
sok Életpálya Vizsgálata (FIDÉV) vonatkozó eredményeinek összefoglalásaként 
Szemerszki megállapítja, hogy az újabb diplomát szerzők több mint fele az első dip-
lomájától eltérő szakcsoportban, területen tanult tovább, ebből a szempontból nem 
volt különbség egyetemet és főiskolát végzettek között, annál inkább eltérően visel-
kedtek az egyes képzési területek. (Szemerszki, 2010. 85.) A 2011-es hallgatói fel-
mérések adatai nagyrészt összhangban vannak a FIDÉV korábbi tapasztalataival: 
a hallgatók korábbi végzettségei és párhuzamos szakjai között elsősorban a peda-
gógusképzésben részt vevők körében találunk azonos képzési, illetve tanulmány-
területhez tartozó szakokat (a vizsgált mintában is szereplő alapszakokon kívül 
ifj úságsegítő, gyógypedagógiai asszisztens, szociálpedagógus szakok), egyébként a 
felsőfokú szakképzések és alapszakok igen széles skálájával találkozhatunk. 

A megelőző és a párhuzamos tanulmányok vizsgálata legfeljebb részben igazolta 
munkahipotézisünket, a legalacsonyabb pontszámú szakok szakképzés-orientáltsá-
gát. A felsőfokú tanulmányok rendszerében történő továbblépés, a mesterszinten való 
továbbtanulás tervezése azonban már jobban illeszkedik kiinduló elképzelésünkhöz. 
Általános megfi gyelés, hogy az alapképzésben részt vevő hallgatók igen nagy arány-
ban tervezik tanulmányaik mesterképzésben történő folytatását, az arány az elmúlt 
évek különböző hallgatói motivációs felmérései szerint 60–65 százalék körül alakul 
(Kiss–Veroszta, 2011. 135.). A 2011-es hallgatói felmérések adatai alátámasztják a 
korábbi évek meglátásait: az összes nappali alapszakos hallgató 71,5 százaléka terve-
zi a mesterképzésre történő továbblépést, 64,4 százalékuk a mintába kerülés alapjául 
szolgáló szakjához kapcsolódóan. Ugyanezek az arányok a legalacsonyabb bekerülé-
si pontszámokkal jellemezhető szakok esetében lényegesen kisebbek: az adott szak-
hoz kapcsolódóan a hallgatók alig több mint fele, 50,7 százaléka tervez mesterszintű 
továbbtanulást, és ezt az átlagtól történő elmaradást nem kompenzálja, hogy egy 
másik, párhuzamosan végzett szakhoz kötődően az átlagosnál valamivel nagyobb, 
7,3 százalékos arányban lépnének tovább a következő képzési szintre. 
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A nyelvtudás

A felvételi jelentkezések alapján vizsgálható korábbi teljesítmény-, illetve ismeret-
elemekhez visszatérve, az eddig látottaknál még erőteljesebb a különbség a legala-
csonyabb pontátlagú szakok és a többi szak felvettjei között, ha a nem kifejezetten 
a középiskolai teljesítményhez, hanem az általános tanulmányokhoz, ismeretekhez 
sorolható nyelvtudást vesszük részletesebb vizsgálat alá, a nyelvtudást a jelentke-
zési és felvett adatbázisban rögzített, többletpontkérelemhez csatolt nyelvvizsga-
bizonyítványok meglétével operacionalizálva. 2011-ben a nappali alapszakokra fel-
vettek 46 százaléka rendelkezett középfokú nyelvvizsgával, mintegy 18 százalékuk 
felsőfokú nyelvvizsgával. A vizsgált, legalacsonyabb átlagpontszámú szakjaink új 
belépőinek hasonló aránya rendkívüli módon elmarad az átlagtól: középfokú nyelv-
vizsgát 33, felsőfokút mindössze 4,7 százalékuk tudott igazolni. 

A hallgatói felmérés adatbázisa alapján lehetőségünk nyílik arra, hogy a felső-
oktatási intézményekben tanuló hallgatók szubjektíve megítélt nyelvtudásáról is 
képet adjunk. A felmérés során a hallgatókat arra kértük, értékeljék nyelvtudásukat 
angol, német, francia, olasz, spanyol és orosz nyelvből, a „nagyon jól ismeri – egyál-
talán nem ismeri” skála mentén (külön válaszlehetőségként kezelve az anyanyelvi 
szintű nyelvismeretet). Az adatokból általánosan megállapítható, hogy a leginkább 
elterjedt angol és a közepes elterjedtségű német nyelvtudáshoz képest a többi nagy 
európai nyelv ismerete legfeljebb szórványosnak nevezhető a hallgatók körében. 
Az elemzést a vizsgált legalacsonyabb pontszámú szakok és a többi szak hallga-
tói közti nyelvtudásbeli különbségekre kiterjesztve komolyabb eltérést az angol 
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Forrás: Hallgatók 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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nyelv esetében tapasztalhatunk, ezen a téren az alacsony pontszámú szakok hall-
gatói erőteljesen alulmúlják az átlagot. Saját megítélésük szerint jól, vagy nagyon 
jól 37,7 százalékuk tud angolul, további 37,3 százalékuk közepesnek tartja angol 
nyelvismeretét. Ugyanezek az arányok a többi szak hallgatói esetében a követke-
zők: 54,4 százalékuk jól vagy nagyon jól, további 29,5 százalékuk közepes szinten 
ismeri az angol nyelvet. Az angolul egyáltalán nem tudók aránya a legalacsonyabb 
pontszámú szakokon 6,3, a többi szakon 3,3 százalék. 

Mindenképpen érdekes ugyanakkor az adatok azon tanúsága, hogy a német 
nyelvismeretben lényegében semmilyen különbség nem mutatkozik a két csoport 
között. Jól vagy nagyon jól mindkét csoportba tartozó szakok hallgatói körében 
21–22 százalék, közepes szinten 28 százalék beszéli a hazánkban második legjob-
ban elterjedt idegen nyelvet. (A többi idegen nyelv vizsgálata az alacsony válasz-
adási elemszámok miatt nem ad értelmezhető eredményt.)

A nyelvtudás (illetve a nyelvvizsga megléte) terén megjelenő defi cit nemcsak a 
bejutás (a kieső többletpontok miatt), hanem később a felsőfokú tanulmányok si-
keres lezárása szempontjából is súlyos hátránynak számít, különösen annak isme-
retében, hogy a felsőfokú intézmények nem tudnak különösebben intenzív nyelvi 
képzést nyújtani hallgatóiknak. A hazai felsőfokú végzettek jelentős része szembe-
sül azzal a problémával, hogy legalább középfokú nyelvvizsga hiányában abszolu-
tóriumának megszerzése után nem kaphatja kézhez diplomáját, tehát hivatalosan 
nem tud „diplomás”-ként kilépni a felsőoktatási intézmény kapuján. Az Educatio 
Nonprofi t Kft. által 2010-ben végzett országos szinten reprezentatív kutatás adatai 
szerint a 2007-ben végzettek 16 százaléka nyelvvizsga hiányában nem szerezte meg 
diplomáját felsőfokú tanulmányai abszolválásáig. (Nándori, 2010. 197.) 
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Forrás: Jelentkezési és felvételi adatok, 2011.
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Érdekes kérdés annak vizsgálata, hogyan alakult a nyelvvizsga hiányában dip-
loma nélkül kilépők aránya az elemzésünk alapját képező alapszakok 2008-as és 
2010-es nappali munkarendű végzettjeinél.11 Az összes, említett két évben abszo-
lutóriumot szerzett nappali alapszakos hallgató 28,3 százaléka tartozik azok közé, 
akik valamilyen oknál fogva nem szerezték meg diplomájukat is tanulmányaik le-
zárásakor. A legfőbb ok természetesen a nyelvvizsga hiánya: a diploma nélkül kilé-
pők több mint 80 százaléka nyilatkozott úgy, hogy abszolutóriumának megszerzé-
sét követően nyelvvizsga híján nem kaphatta kézhez felsőfokú végzettséget igazoló 
okmányát. 

Ha megnézzük a legalacsonyabb bekerülési pontszámúként defi niált szakok 
2008-as és 2010-es végzettjeit, láthatjuk a belépéskor megadott nyelvvizsgaada-
tok alapján is prognosztizálható súlyos lemaradást: 42,6 százalékuk nem kapta 
kézhez diplomáját az abszolutórium megszerzése után, közülük 93,1 százalék a 
nyelvtudást igazoló papír hiányában. Az abszolút értékeket nézve még érzéklete-
sebb a vizsgált alacsony pontszámú szakok hallgatói körének problémája: a 2008-
ban és a 2010-ben ezeken a szakokon végzett összes nappalis hallgató 39,5 szá-
zaléka nyelvvizsga hiányában nem tudta kézhez kapni diplomáját, ez az arány az 
összes nappali alapszakos végzett esetében „mindössze” 22,1 százalékos.

Noha a nyelvvizsga (és ezzel együtt a végzettséget hivatalosan is igazoló dip-
loma) hiánya még nem eredményez feltétlenül rosszabb kiindulási helyzetet a 
munkaerő-piaci elhelyezkedés során, a nyelvtudásbeli hiányosságok már rövid 
távon, akár rögtön az álláskeresés során komoly hátráltató tényezőként jelent-
kezhetnek. A legalacsonyabb bekerülési pontszámú szakok végzettjeinek nyelv-
tudásbeli elmaradása annak ellenére is megnehezítheti munkaerő-piaci boldo-
gulásukat, hogy – mint az a Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet 2007-es, 
vállalatvezetőkkel készített interjús felméréséből kiderül – a pedagógusképzés 
és az agrárképzés területén (ahová vizsgált szakjaink többsége tartozik) nem ki-
fejezetten magasak a pályázók nyelvismeretével kapcsolatos munkáltatói elvá-
rások (GVI, 2007).

K I S S  L Á S Z L Ó

11  Az elemzéshez a Diplomás Pályakövető Rendszer keretében a felsőoktatási intézmények által lefoly-
tatott végzettfelmérések Educatio Nonprofi t Kft. által aggregált adatbázisát használjuk. A mintában 
szereplő összes nappali alapszakos végzett száma 3659 fő. A vizsgált, legalacsonyabb bejutási átlag-
pontszámúként azonosított szakokon nappali munkarenden végzettek száma a mintában 338 fő (az 
összes nappali alapszakos végzett 9,1 százaléka). A minta két évfolyamot, a 2008-ban és a 2010-ben 
végzettek csoportját tartalmazza. Adataink alapján az állapítható meg, hogy az évek szerinti bontás 
a legtöbb esetben nem vezet szignifi káns különbséghez a munkaerő-piaci elhelyezkedés jellemző-
en nem időtartam-vonatkozású elemeit illetően. A szignifi káns különbségek hiányát sajnos az ily 
módon bontott adatbázis elemzéshez nem mindig elégséges cellánkénti elemszámai is előidézhetik, 
ezért úgy döntöttünk, hogy a két év végzettcsoportját alapesetben együtt kezeljük; évenkénti bontá-
sokat csak akkor mutatunk be, ha az adott változó esetében a két végzettcsoport között szignifi káns 
eltérést tapasztalhatunk. 
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A legalacsonyabb felvételi átlagpontszámú szakok végzettjei a 
munkaerőpiacon

Milyenek a fentiekben bemutatott alacsony bejutási pontátlagú szakok végzettjei-
nek munkaerő-piaci érvényesülési lehetőségei? A már ismertetett kiinduló hipoté-
zisünk szerint az itt végzettek lényegesen alacsonyabb státuszú pozíciókat tudnak 
elfoglalni diplomaszerzésüket követően, és ezzel párhuzamosan értelemszerűen 
általános (és anyagi) sikerességük is mérsékeltebb, mint más alapszakokon végzett 
társaiké. Az eddigi elemzés során kirajzolódott, hogy ezek a szakok hallgatói általá-
ban véve alacsonyabb státuszú társadalmi háttérrel rendelkeznek, mint a többiek. 
Amennyiben azt látjuk, hogy az ezekről a szakokról kikerülő diplomások szignifi -
kánsan rosszabb munkaerő-piaci körülményekkel rendelkeznek, mint más szakok 
végzettjei, akkor elmondhatjuk, hogy az „alacsony státuszú”-nak is nevezhető sza-
kok társadalmi mobilitásban betöltött szerepe korlátozott mértékű, döntően közép-
fokú végzettségű szülők közepesen (elő)iskolázott gyermekeit juttatja a diplomás 
munkaerőpiac alsó pozícióiba. 

Az egyes képzési területeken szerzett felsőfokú végzettségek eltérő munkaerő-
piaci értékét már számos tanulmány bemutatta; elemzésünk fontos kérdése az is, 
vajon az „alacsony státuszú” szakok kimeneti hatása azonos mértékben érvénye-
sül-e az egyes vonatkozó képzési területeken, független-e attól, tehát az egyes kép-
zési területeken belül is érzékelhető-e különbség a diploma felhasználhatóságát, 
értékét tekintve az „alacsony státuszú” és az egyéb szakok között. 

A L A C S O N Y  S T Á T U S Z Ú S Z A K O K A Z  A L A P K É P Z É S B E N

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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10. ábra.  Az abszolutórium megszerzése után a diplomát is kézhez kapta? 
(nappali alapszakon végzettek, %)
Nösszes = 3865
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Munkakeresés, elhelyezkedés, munkanélküliség

Az abszolutórium (és optimális esetben a diploma) megszerzése a „hagyományos” 
átmenetmodell szerint a munkaerő-piaci pályakezdés közvetlen előzménye. Ter-
mészetesen a tényleges tanulmányi és munkaerő-piaci életutak ennél lényegesen 
bonyolultabbak. A hallgatók jelentős része már rendelkezik valamilyen munkahely-
lyel tanulmányai során, az eltérő munkarendek hallgatói jellemzően eltérő élethely-
zetben vannak többek közt a munkaviszonnyal rendelkezés tekintetében is, mások 
esetében különböző okok miatt eltolódik a munkába állás, a tanulmányok (képzési 
szintek) bolognai rendszer szerinti egymásra épülése pedig végképp lehetetlenné 
teszi az egyszerű lineáris modell alkalmazását. 

Adataink alapján is jól kirajzolódik az abszolutóriumszerzés és munkába ál-
lás körüli helyzet bonyolultsága: a hallgatók (és itt most csak a nappali munka-
rendűekről beszélünk) mintegy 13 százaléka már rendelkezett munkahellyel fel-
sőfokú tanulmányai befejezésekor. Közel 30 százalékuk a továbbtanulás mellett 
döntött, így ők is kikerültek a munkahelyet keresők köréből, további 4–5 száza-
lék egyéb okból szintén elhalasztotta a munkába állás (előkészítő) folyamatának 
megkezdését. 

Ha a tanulmányunkban vizsgált „alacsony státuszú” szakok hallgatóit összevet-
jük a többi szak hallgatóival, azt látjuk, hogy körükben igencsak eltérő átmenetmo-
dell érvényesült. Már az abszolutóriumszerzés pillanatában munkában állók ará-
nya is elmarad a többi szak hasonló mutatójától, az igazán nagy különbség azonban 
a továbbtanulás terén érzékelhető. Míg a többi szak hallgatóságának 28,9 százaléka 
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Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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11. ábra.  Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett munkát? 
(nappali alapszakos végzettek, %) 
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további tanulmányokat kezdett vagy folytatott a kérdőív kitöltésének alapjául szol-
gáló végzettsége megszerzése után, addig az „alacsony státuszú” szakok hallgatói 
mindössze 14,5 százalékban maradtak továbbra is a felsőoktatásban. A többiek az 
abszolutórium (illetve a diploma) megszerzése után álláskeresőként megjelentek a 
munkaerőpiacon. 

Az álláskeresés sikerességében összességében nincs különbség a vizsgált és 
a referenciacsoport végzettjei között. 27–28 százalékuk azonnal, egy hónapon 
belül elhelyezkedett, és ugyanilyen arányban vannak jelen közöttük azok, akik a 
kérdezés időpontjában még nem tudtak munkahelyet találni maguknak. Itt ter-
mészetesen az alacsony elemszámokból következő értelmezhetőségi korlátok 
ellenére érdemes a végzés éve szerint bontani a válaszadókat; az eltérések a két 
csoport között a 2008-as és a 2010-es év végzettjeit tekintve sem szignifikán-
sak, a korábbi évben abszolutóriumot szerzettek körében az egy hónapon belül 
elhelyezkedettek aránya valamivel magasabb (30 százalék körüli), míg a kérde-
zés időpontjáig sikertelenül próbálkozóké (nem meglepő módon) alacsonyabb, 
10-15 százalék körül alakul.

Az elhelyezkedés sikerességének képét árnyalja a végzés óta megtapasztalt 
munkanélküliségi arány. A teljes nappali alapszakos csoportot nézve a munka-
nélküliséget átélők aránya mintegy 40 százalék, nagyjából hasonló értéket mér-
hetünk a „nem alacsony státuszú” szakok végzettjeinek körében is. Vizsgált, 
legalacsonyabb bejutási pontszámú, vagy újabb terminusunkkal élve „alacsony 
státuszú” szakok végzettjeinél ez az arány lényegesen magasabb. Abszolutóriu-
muk megszerzése óta 53,9 százalékuk került egyszer vagy többször munkanélküli 
élethelyzetbe. 

 

A L A C S O N Y  S T Á T U S Z Ú S Z A K O K A Z  A L A P K É P Z É S B E N

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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12. ábra.  Az adott végzettség megszerzése óta volt munkanélküli? 
(nappali alapszakos végzettek, %) 
Nösszes = 3759
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Munkahelyi státusz, beosztás, jövedelem

A 2008-ban és a 2010-ben végzettek többsége alkalmazottként van jelen a munka-
erőpiacon. Az abszolutóriumszerzés utáni továbbtanulási aránynak megfelelően 
mintegy 30 százalékuk jelenleg is felsőoktatási hallgató, az önállóak, vállalkozók, 
illetve az inaktívak aránya nem jelentős. A korábbiakban láthattuk, hogy a végzet-
tek mintegy 40 százaléka megtapasztalta már a munkanélküliséget, ez azonban 
láthatóan nem jelenti azt, hogy a tartós munkanélküliség állapotába kerültek vol-
na, a kérdezés időpontjában ugyanis csak mintegy 10-11 százalékuk van ebben az 
élethelyzetben.

Az „alacsony státuszú” szakok végzettjeinek eltérő munkaerő-piaci integráci-
ója ebben a tekintetben is jól kirajzolódik. Körükben is az alkalmazottként törté-
nő foglalkoztatás a leggyakoribb, ennek aránya azonban messze meghaladja a töb-
bi szak végzettjei (és a teljes nappali alapszakos végzettcsoport) körében mérhető 
értéket: csaknem kétharmaduk tartozik az alkalmazotti csoportba. A vállalkozók 
és az inaktívak arányában nincs szembetűnő eltérés a többi szak végzettjeihez ké-
pest, a nappalisként a felsőoktatásban maradtak aránya azonban már lényegesen 
kevesebb. Láthattuk a vizsgált csoport kedvezőtlenebb munkanélküliségi muta-
tóit, ezt a képet a jelenlegi státuszra vonatkozó kérdés is megerősíti: a kérdezés 
időpontjában mintegy 16 százalékuk tartozott a munkanélküliek táborába. 

Megvizsgáltuk, hogy az „alacsony státuszú” szakok végzettjeinek munka-
nélküliségi arányában szerepet játszik-e a képzési terület. Általános vélekedés 
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Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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13. ábra.  A végzettek fő munkaerő-piaci státusza (nappali alapszakos végzettek, %)
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szerint a képzési terület meghatározó a munkaerő-piaci érvényesülésben, egyes 
területek diplomásai „lábon elkelnek”, míg más területek végzettjei számára 
alig kínálkozik munkaalkalom. Adataink nem támasztják alá a képzési terület 
meghatározó szerepét a munkanélküliség elkerülésében. A szakokat „alacsony 
státuszú”-ra és „nem alacsony státuszú”-ra bontva valamennyi érintett képzé-
si területen belül egyértelműen látszik a különbség a két csoport végzettjeinek 
munkaerő-piaci lehetőségeit, elsősorban munkanélkülivé válásukat illetően. Az 
„alacsony státuszú” szakok végzettjei minden érintett képzési területen belül na-
gyobb arányban voltak már munkanélküliek, mint a területek egyéb szakjairól 
kikerültek, a műszaki, a pedagógusképzés és a természettudomány terület „ala-
csony státuszú” szakjainak végzettjei pedig a kérdezés időpontjában is szignifi -
kánsan nagyobb arányban voltak munkanélküliek a többi, adott képzésterületen 
belüli szak végzettjénél. 

A munkanélküliség kérdésének bemutatása után térjünk vissza az alkalma-
zotti státuszban lévők csoportjához. A felsőfokú végzettség egyik fő munkaerő-
piaci hatása, hogy megnyitja az utat az elemzések szerint komoly bérelőnnyel és 
magasabb presztízzsel kecsegtető „diplomás státuszok” felé. A diplomások bér- és 
általános státuszbeli előnye a rendszerváltás környékén indult nagymértékű nö-
vekedésnek (Kézdi, 2004), és a tömegesedő felsőoktatás kibocsátása sem okozott 
traumatikus változásokat a diplomások munkaerő-piaci alkalmazásának, integ-
rációjának terén (Galasi, 2004). Az oktatási expanzió hatására bizonyos válto-
zások azonban lezajlottak: a munkáltatók a frissen végzettek egyre jelentősebb 
részét alkalmazták felsőfokú végzettséghez csak lazábban kötött, alkalmasint 
középfokú végzettséggel is ellátható „ügyviteli-irodai” foglalkozásokban (diszpé-
cser, ügyintéző, programozó, asszisztens stb.) (Kertesi–Köllő, 2006). A diplomás 
munkaerőpiac „alsó régiója” egyre erősebben összefolyt a „középfokú” munkaerő-
piac kvalifi káltabb munkapozícióival. 

Utóbbi jelenséget a diplomás pályakövetési felmérések adatai alapján is jól 
láthatjuk. A 2008-ban és a 2010-ben végzett hallgatók 22 százaléka nyilatkozott 
úgy, hogy „diplomához nem kötött” pozícióban van, felsőfokú végzettséget nem 
igénylő munkát végez. Ha megnézzük az „alacsony státuszú”-ként meghatáro-
zott szakokról kilépettek hasonló adatát, azt látjuk, hogy körükben az átlagosnál 
lényegesen magasabb a diplomás pozíciókból kiszorultak aránya, a kérdezés idő-
pontjában több mint egyharmaduk nem „felsőfokú foglalkozás”-ban dolgozik. 
Egyre jobban körvonalazódik az „alacsony státuszú” szakok korlátozott mobili-
tási csatornaként való meghatározása: hipotézisünkben fentebb úgy fogalmaz-
tunk, hogy ezek a szakok elsősorban a diplomás munkaerőpiac alsó pozícióiba 
való bejutást teszik lehetővé – ezt azzal egészíthetjük ki, hogy az alacsony stá-
tuszú szakok végzettjei jelentős részben a diplomás munkaerőpiac alsó, a közép-
fokú munkaerőpiac pozícióival egyre jobban összeolvadó szegmensébe tudnak 
bejutni. 

A L A C S O N Y  S T Á T U S Z Ú S Z A K O K A Z  A L A P K É P Z É S B E N
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 Az „alacsony státuszú” szakok végzettjeinek bérhátránya a többi szak végzettjé-
hez képest jelentős, mintegy 25 százalékosra tehető. Érdekes, hogy az „alacsony stá-
tuszú” szakok végzettjei esetében a pályaelhagyás, illetve a nem diplomához kötött 
munkakörben történő foglalkoztatás nem jelent bérhátrányt a diplomás munkakör-
ben vagy saját szakterületen belül maradókhoz képest, az átlagjövedelmek mindkét 
változótól függetlenek. Ez az eredmény újabb adalék lehet a felsőfokú végzettséghez 
kötött „alsó” és a középfokú végzettséghez kötött „felső” munkaerő-piaci szegmens 
összeolvadásának jellegét illetően. 

A diplomás pályakövetési felmérések egyik fő tanulsága a jövedelmek erős 
képzési területi meghatározottsága (Varga, 2010; Garai–Kiss, 2010). Az „alacsony 
státuszú” szakok köre mindazonáltal érdekes módon „keresztbe metszi” a képzési 
területeket. Az ezeken a szakokon végzettek átlagjövedelme összességében is szig-
nifi kánsan eltér a többi szak végzettjeiétől, ráadásul az agrár-, a műszaki és az or-
vos- és egészségtudományi képzés esetében területen belül is szignifi káns a csopor-
tok közötti eltérés.  

K I S S  L Á S Z L Ó

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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14. ábra.  A végzettek beosztása (munkahelyi pozíciója) (nappali alapszakos végzettek, %) 
Nösszes = 1982

0,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

DPR.indd   88 2/19/13   7:50 PM



89

Összegzés

Az „alacsony státuszú”-ként meghatározott szakok munkaerő-piaci kapcsolódásu-
kat tekintve a nemzetgazdaság strukturális okokból kevéssé dotált szegmenseihez 
(könnyűipar, faipar, nagyüzemi jellegű agrárgazdaság, hagyományos nehézipar), 
vagy a már-már közhelyszerűen „elhanyagolt” területekhez (alapfokú oktatás és ne-
velés, egészségügy) tartoznak, de olyan szakot is találhatunk közöttük, amelynek „he-
lyét” viszonylagos újdonsága révén még vélhetően nem találta meg a munkaerőpiac 
(romológia, környezettan). Adataink mindazonáltal azt mutatják, hogy van értelme 
egységben kezelni őket mind hallgatóságuk szociodemográfi ai jellemzőit, mind elő-
képzettségüket, mind pedig az itt szerzett diplomák munkaerő-piaci értékét illetően. 

A legalacsonyabb bekerülési pontszámú alapszakok nappalis hallgatóit egy 
nagyjából átlagos anyagi hátterű, szakmunkás vagy szakközépiskolát végzett apá-
val és érettségizett anyával rendelkező, nagyrészt községi vagy kis- és középvá-
rosból származó csoportként írhatjuk le. Középiskolai végzettségüket az iskolatí-
pus szerint vizsgálva az átlagosnál erősebb szakközépiskolai érettségizett arányt 
fedezhetünk fel, érdekes azonban, hogy szakirányú technikusi, vagy OKJ-képe-
sítéssel kevesen rendelkeznek közöttük. Alapszakos tanulmányaik mellett ezzel 
ellentétben már az átlagosnál nagyobb mértékben orientálódnak párhuzamosan 
folytatott felsőfokú szakképzések felé, míg a tanulmányaik befejezését követően 
csak kevesen kívánnak közülük mesterképzésre továbblépni. Idegen nyelvi kompe-
tenciáik messze elmaradnak a többi szak hallgatóiétól, ez a defi cit a diploma tény-
leges megszerzése során is súlyos problémaként jelentkezik: az „alacsony státuszú” 
szakok nappalis végzettjeinek mintegy 40 százaléka nyelvvizsga hiányában nem 
kaphatja kézhez diplomáját az abszolutórium után. 

A L A C S O N Y  S T Á T U S Z Ú S Z A K O K A Z  A L A P K É P Z É S B E N

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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Az „alacsony státuszú” szakokról kilépők körében az átlagosnál magasabb a 
munkanélküliségi arány, kevesebb a vezető beosztású, az itt végzettek komoly, 
mintegy 25 százalékos bérhátránnyal rendelkeznek más szakokról kikerült társa-
ikhoz képest. Összességében megállapítható, hogy az „alacsony státuszú” szakok 
társadalmi mobilitásban betöltött szerepe korlátozott mértékű, döntően szakmun-
kás vagy középfokú végzettségű szülők közepesen (elő)képzett gyermekeit juttatják 
a diplomás munkaerőpiac alsó, a középfokú végzettségű munkaerőpiac kvalifi kál-
tabb pozícióival részben összeolvadó szegmensébe. 
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Gáti Annamária–Róbert Péter

mUNkaVÁllalÁS a TaNUlÁS melleTT: 
kéNySzerŰSég Vagy BeFekTeTéS?

Bevezetés

A diákok munkavállalása felsőfokú tanulmányaik mellett egyre gyakoribbá válik. 
Wolbers (2003) két okát is látja ennek. Egyrészt a hallgatóknak egyre inkább szük-
ségük van arra, hogy dolgozzanak, mivel tanulmányaikat másképp egyre kevésbé 
tudnák fi nanszírozni. Másrészt a munkáltatók is szívesen alkalmaznak egyetemi 
hallgatókat, mivel „rugalmas” munkavállalók, hajlandóak rövid időtartamra szóló 
szerződéssel vagy részmunkaidőben dolgozni olyan napokon vagy napszakokban is, 
amikor más, „felnőtt” munkavállalók ezt nem szívesen teszik, és végül alkalmazá-
suk sokszor olcsóbb a munkaadónak. Tanulmányunkban a hallgatói munkavállalás 
munkapiaci keresleti oldalával nem foglalkozunk, erre nincsenek adataink a mun-
káltatók részéről.1 Vizsgáljuk viszont a felsőfokú tanulás melletti munkavállalást a 
hallgatók szemszögéből. Ebben a vonatkozásban nézőpontunk kettős. Egyfelől elfo-
gadjuk Wolbers érvelését, hogy a hallgatók (egy részének) anyagi okokból szüksége 
van arra, hogy tanulmányai mellett dolgozzon. Másfelől viszont úgy gondoljuk, hogy 
nem ez az egyetlen lehetséges motiváció a munkavállalásra. A hallgatók pontosan 
érzékelik, hogy a munkáltatók egyre fokozódóbb mértékben várják el a munkapiaci 
tapasztalatot már a pályakezdő frissdiplomásoktól is. Ilyen tapasztalat szerzésének 
tán legjobb módja, ha valaki dolgozik a tanulás mellett. Ez pedig tulajdonképpen be-
fektetés, amelynek során egy hallgató munkapiaci tapasztalat szerzésével növeli 
saját emberi tőkéjét, esetleg abban is bízva, hogy ennek révén könnyebben jut majd 
álláshoz, illetve jobb munkát kap a végzés után. Különösen igaz lehet ez abban az 
esetben, ha valaki olyan munkát végez tanulás mellett, ami kapcsolódik tanulmányi 
területéhez, későbbi szakmájához. Más, a tanulmányokhoz nem kapcsolódó munka-
végzés révén szintén lehet tapasztalatokat szerezni, de az ilyen munkák többnyire 
inkább valóban egzisztenciális okokra, a pénz hiányára, a képzés költségeinek elő-

1   A szakmai gyakorlat és tapasztalat hiánya jelentős „toborzási nehézség”. A frissdiplomás pályakez-
dőkkel szemben támasztott elvárások és a velük való elégedettség negatív egyenlege, a legnagyobb 
különbség az elvárások és tapasztalat között a gyakorlati szakmai jártasság esetében jelentkezik 
(Várhami–Tóth, 2012).

DPR.indd   93 2/19/13   7:50 PM



94

teremtésére vezethetők vissza. Tanulmányunkban egyrészt arra vagyunk kíván-
csiak, milyen diákok dolgoznak tanulás mellett, és a munkájuk kapcsolódik, vagy 
nem kapcsolódik tanulmányaikhoz? Kik azok, akik inkább kényszerből, és kik azok, 
akik inkább befektetési céllal dolgoznak? Mi ebben a szerepe a családi hátterüknek, 
a felsőfokú tanulmányok előtti iskolai és munkapiaci előéletüknek, a képzés sajá-
tosságainak: milyen fi nanszírozási formában és milyen szakterületen tanulnak? Az 
elemzés során fi gyelembe vesszük a nemek szerinti, az életkori és a területi különb-
ségeket is. A tanulmány második részében pedig azt vizsgáljuk, hogy a munkaválla-
lás, különösen a képzési területhez kötődő formája, amit humántőke-befektetésnek 
tekintünk, valóban segítséget jelent-e abban, hogy a frissdiplomás végzettségének 
megfelelő(bb) munkát találjon.

A továbbiakban először kutatásunk hazai előzményeiről írunk. Ezt követik az 
elemzésre vonatkozó hipotézisek. A kutatási eredményekkel két fejezet foglalkozik, 
amelyekben a tanulás melletti munkavállalás meghatározóit, illetve a munkavég-
zés és a képzettségnek megfelelő(bb) munka megtalálásának kapcsolatát mutatjuk 
be. A tanulmány az eredmények összegzésével zárul.

Korábbi kutatások a témában

A Tárki az Oktatási Minisztérium megrendelésére 2003-ban egyetemi hallgatók 
körében végzett felmérést. A személyes megkérdezésen alapuló, 1033 egyetemis-
ta és főiskolás adatait tartartalmazó kutatás zárótanulmánya szerint a felsőokta-
tásban tanulók közül a munkát vállalók legnagyobb hányada csak alkalmanként 
dolgozik, ez a hallgatók negyedére (26%) jellemző. Nem rendszeresen, de gyakran 
dolgozik 15 százalékuk, rendszeresen pedig 18 százalékuk.  A valamilyen gyakori-
sággal dolgozó hallgatók döntő többsége (84%-a) állítása szerint alapvetően anyagi 
okokból dolgozik. Csak egy szűkebb réteg, a kérdezettek 15 százaléka válaszolt úgy, 
hogy szakmai okok motiválják a munkavállalásban (Tárki: Felsőoktatás 2003, 44. ).

Egy nemzetközi kutatás keretében2 elvégzett adatfelvétel során 2008-ban kér-
deztek meg fi atal diplomásokat, akik 5 éve kerültek ki a felsőoktatásból, tehát 2003-
ban végeztek. A retrospektív válaszokból kiderült, hogy a fi atal magyar diplomások 
mintegy 40 százaléka végzett valamilyen, tanulmányaihoz nem kötődő munkát, il-
letve mintegy 33 százaléka dolgozott tanulmányaihoz kapcsolódóan. Az ilyen – az 
egyének szintjén egymással egyébként átfedést mutató – arányszámok Ausztriá-

G Á T I  A N N A M Á R I A – R Ó B E R T  P É T E R

2   Higher Education as a Generator of Strategic Competences (HEGESCO) projekt (http://www.hegesco.
org), fi nanszírozó az EU Erasmus programja (Project Number: 133838-LLP-1-2007-1-SI-ERASMUS-
EMHE), koordinátor a Ljubljanai Egyetem. A hazai kutatást a Tárki végezte Róbert Péter vezetésével 
és Sági Matild közreműködésével.
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ban, Finnországban és Franciaországban a legmagasabbak, de a hazainál magasabb 
arányban számoltak be munkavállalásról a cseh vagy észt válaszolók is, miközben 
a lengyel adatok közel állnak a magyarhoz. A legkisebb mértékű tanulás melletti 
munkavégzés Olaszországban, Spanyolországban és Portugáliában fordult elő (Al-
len et. al., 2011, 23.). Ezek az országok a familiáris jóléti állam típusához tartoznak.

Ugyanebben a kutatásban arról is megkérdezték a fi atal diplomásokat, hogy első ál-
lásuk mennyire illeszkedik tanulmányi végzettségükhöz, illetve munkájuk ellátásához 
szükséges-e egyáltalán diploma. Eszerint Magyarországon az illeszkedés mértéke csak 
25 százalék körüli volt, és 30 százalék szerint elsődiplomás munkájuk nem kívánt fel-
sőfokú végzettséget.3 A képzés jellege szerint az oktatási, a humán és a művészeti vég-
zettségek esetében a magyar pályakezdők az átlagnál nagyobb valószínűséggel kezde-
nek (véleményük szerint) nem diplomás állásban dolgozni, és nagyobb valószínűséggel 
érzik azt is, hogy más jellegű munkát végeznek, mint amit tanultak (Róbert, 2010).

Az említett nemzetközi kutatás adatbázisán Róbert és Saar hat volt szocialista 
országban elemezte a tanulás melletti munkavállalás szerepét a végzés utáni mun-
kába állás során (Róbert–Saar, 2012). Eredményeik szerint a tanulmányokhoz köt-
hető munkavégzés gyorsította a munkahelytalálást minden vizsgált országban, ami 
nem állt fenn a tanulmányokhoz nem kapcsolódó munkavégzés esetében. Csehor-
szágban, Lengyelországban és Szlovéniában azt is elősegítette a képzéshez kacso-
lódó munka, hogy a frissdiplomások valóban diplomát igénylő állásban helyezked-
jenek el, de ez a hatás nem volt szignifi káns a magyar, az észt és a litván adatokon.4  

A tanulmánykötet alapjául szolgáló adatbázis adatai alapján a felsőfokú képzés 
előtt a válaszadók 55 százaléka tett szert tanulmányokhoz nem kapcsolódó mun-
katapasztalatra és 32 százalék a (későbbi) tanulmányokhoz kapcsolódó munka-
tapasztalatra. Felsőfokú tanulmányai során a válaszadók 58 százaléka dolgozott 
tanulmányaihoz nem kapcsolódó, 61 százalék pedig tanulmányaihoz kapcsolódó 
módon (Veroszta, 2012, 16.).5

A képzettség és a munka horizontális illeszkedése szempontjából, a (már) 
dolgozó diplomások (N = 15 888) 17 százaléka szerint munkája csak a saját szak-
területének felel meg, 62 százaléka szerint saját vagy kapcsolódó szakterületről 
van szó, 15 százalék egészen más szakterületen dolgozik, 6 százalék szerint bár-
milyen tanulmányi terület megfelelő lenne munkavégzése során. A szubjektív il-
leszkedési mutató a bölcsészettudományi végzettségűek esetében a legrosszabb. 

M U N K A V Á L L A L Á S  A  T A N U L Á S M E L L E T T:  K É N Y S Z E R Ű S É G V A G Y  B E F E K T E T É S?

3   Az ilyen vélemények a válaszolók részéről nyilván szubjektívek, de mégis jelentős mértékben megbíz-
hatónak tekinthető mérések Velden és Smoorenburg (1997) szerint – legalábbis nyugat-európai kon-
textusban.

4   Ebben az elemzésben akkor dolgozott valaki diplomás állásban, ha foglalkozási kódja az ISCO 1 vagy 2 
főcsoportba tartozott.

5   Annak eldöntése, hogy a munka kapcsolódott-e a tanulmányi területhez, a kérdezettre volt bízva. 
Ugyanaz a személy válaszolhatott igenlő módon akár valamennyi kapcsolódó kérdésre is, ha többféle 
munkát is végzett.
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Kiemelkedően jó a helyzet az orvosi és egészségügyi diplomásoknál, de átlag fe-
letti arányban helyezkedtek el tanulmányaikhoz illeszkedően a jogi és igazgatási, 
az informatikai és a pedagógus végzettségűek is. A vertikális illeszkedést tekintve 
a válaszolók 18,5 százaléka nyilatkozott úgy, hogy munkája nem igényel felsőfokú 
végzettséget. Ez az arány átlag feletti (23 százalék körül) a bölcsészettudományi, 
a társadalomtudományi és a művészeti képzési területeken végzettek esetében. 
A legkevésbé (10 százalék) az informatikusok végeznek diplomát nem igénylő mun-
kát, de átlag alatti arányok mutatkoznak a jogi és igazgatási, a műszaki, az orvosi és 
egészségügyi végzettséget szerzők esetében is (Veroszta, 2012, 38–40).

Tanulás és kapcsolódó munkavállalás – Hipotézisek

Hipotéziseinket külön fogalmazzuk meg a tanulmányok melletti munkavállalásra, 
illetve a szerzett munkatapasztalat hasznosulására vonatkozóan. Ezen belül hipo-
téziseink a magyarázó változók három nagy csoportjára vonatkoznak: a származási 
háttér, a felsőfokú tanulmányokat megelőző iskolai és munkapiaci múlt, valamint a 
felsőoktatási tanulmányi és képzési területi jellemzők.

1.
A 14 éves kori anyagi helyzet – ami elemzésünkben a társadalmi hátteret jellemző vál-
tozók egyike – kapcsán logikus várakozásnak tűnik, hogy az előnyösebb társadalmi 
háttérrel rendelkezőkre kevésbé lesz jellemző a tanulmányok melletti munkaválla-
lás. A hátrányosabb helyzetűek viszont inkább rászorulnak arra, hogy dolgozzanak, 
és részben vagy egészében így fi nanszírozzák tanulmányaikat, illetve megélhetésü-
ket („push” hatás). Mivel azonban a munkatapasztalat kategóriát két további kategó-
riára osztottuk (szakterülethez kapcsolódó, illetve nem kapcsolódó tapasztalatszer-
zésre), azon túl, hogy találunk-e ilyen jellegű összefüggést, érdekes kérdés az is, hogy 
vajon e tendencia a szakhoz kapcsolódó, illetve nem kapcsolódó munkatapasztalat 
esetében egyformán érvényesül-e. Ha ugyanis az összefüggések iránya érvényesül is, 
ezek magyarázata nem feltétlenül ugyanaz. Míg a nem kapcsolódó munkatapasztalat 
szerzése a hátrányosabb helyzetből érkezőknél valóban értelmezhető az anyagi kény-
szerhelyzetre adott válaszként, a kapcsolódó munkatapasztalat esetében a kép ennél 
jóval árnyaltabb lehet. Miközben itt is érvényesülhet a „push” hatás, az is elképzelhe-
tő, hogy a kevésbé előnyös családi háttérrel rendelkező diákok motiváltabbak, illetve 
a diplomaszerzés számukra a legfontosabb, sőt talán egyetlen lehetőség a társadal-
mi előrejutásra. Így mindent megtesznek azért, hogy a diplomájuk mellé releváns 
munkatapasztalatot is fel tudjanak mutatni a sikeresség érdekében. Ezt nevezhetjük 
mobilitási hipotézisnek. Ugyanakkor lehetséges, hogy a jobb származási hátterű hall-
gatókat – például a szülők iskolázottabbak – jellemzi majd a tanulmányokhoz kapcso-
lódó munkavállalás. Ezt tekintjük reprodukciós hipotézisnek.

G Á T I  A N N A M Á R I A – R Ó B E R T  P É T E R
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1.a
Egyfelől tehát várhatjuk azt, hogy a jobb anyagi helyzetűek kisebb eséllyel vál-
lalnak munkát a tanulmányaik mellett, és feltételezve, hogy az anyagi kényszer 
a legnagyobb ösztönző a munkavállalás melletti döntésben, mind a kapcsolódó, 
mind a szakterülethez nem kapcsolódó munkatapasztalat esetében ugyanerre a 
tendenciára számíthatunk.

1.b
Másfelől, a valóságot komplexebbnek feltételezve, megeshet, hogy a nem kapcsoló-
dó munkatapasztalat esetében a fent vázolt tendenciát, a kapcsolódó tapasztalat-
szerzés esetében viszont mást találunk. Ha feltételezzük, hogy a rosszabb anyagi 
háttérben nevelkedők számára a kapcsolódó tapasztalatszerzés komoly stratégiai 
tervezés eredménye a sikeresebb jövő (társadalmi felemelkedés) reményében, úgy 
megeshet, hogy nem találunk különbséget a származás tekintetében, mivel a mobi-
litási és a reprodukciós hatás egyaránt jelen van.

2.a
A 6-8 osztályos gimnáziumokban érettségizőket várakozásaink szerint inkább fog-
ja jellemezni a szakhoz kapcsolódó munkavállalás, mint a hagyományos gimnázi-
umokba járókat, illetve a szakközépiskolásokat. Ezt arra alapozzuk, hogy a hazai 
oktatási rendszer korai szelektivitása miatt a 6-8 osztályos gimnáziumok már 
10–12 éves korban „felszívják” a legjobb képességű és teljesítményű diákokat, 
akik feltehetően motiváltabbak is társaikhoz képest. Korábbi kutatások szerint a 
középiskolai továbbtanulási döntésekben persze a családi háttérnek is szerepe van, 
illetve a korai szelekcióról ld. Horn (2010). A motiváltság tudatosabb pályaválasz-
tást eredményez, és ebből fakadóan szorosabb kapcsolatot is a választott tanulmá-
nyi területtel, így ezek a diákok feltehetően nagyobb eséllyel fognak olyan munkát 
elvállalni a tanulmányaik alatt, ami kapcsolódik a szakterületükhöz.

2.b
A tanulmányokat megelőző, a szakterülethez kapcsolódó munkavállalást pozitív hatá-
súnak várjuk a kapcsolódó munkatapasztalat esetében. Azt feltételezzük, hogy aki már 
felsőfokú tanulmányainak megkezdése előtt is vállalt munkát a későbbi tanulmányai-
val összefüggésben, az nagyobb valószínűséggel dolgozik majd tanulás mellett is. 

3.a
A tanulmányterületekkel kapcsolatban megfogalmazható az a hipotézis, hogy a 
kapcsolódó munkatapasztalat szerzése a műszaki, az informatikai, illetve a gazda-
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ságtudományi területen lesz a leginkább jellemző. Feltételezésünket arra alapoz-
zuk, hogy elsősorban ilyen szakterületeken vannak olyan munkaadók, akik érdekel-
tek abban, hogy egyetemi hallgatókat foglalkoztassanak, hogy az érdeklődőbb vagy 
motiváltabb tanulókat minél korábban megismerjék, esetleg magukhoz kössék.

3.b
Végül a területi különbség tekintetében azt várjuk, hogy Közép-Magyarország régióban 
lesz a tanulás melletti munkavállalás a legnagyobb mértékű. Ennek egyfelől a hallgatói 
munkavégzés iránti magasabb kereslet az oka, legyen szó akár a tanulmányokhoz kap-
csolódó, vagy nem kapcsolódó munkáról, másfelől viszont korábbi kutatások szerint a 
vidékiesebb régiókban azért is kisebb mértékű a munkavállalás, mert a diákok munká-
jára a családi gazdaságban, a háztartásban is szükség van (Pusztai 2011). 

Tanulás és kapcsolódó munkavállalás – Eredmények

Tanulmányunk elkészítésékor a rendelkezésre álló adatbázis egy leszűkített 
almintáját használtuk. Részben relevancia, részben pedig elemszámproblémák miatt 
a következő válaszadókat kizártuk az elemzésből: nem nappalis, nem elsődiplomás, 
katonai, sport, művészeti vagy művészetközvetítési szakon végzett, MA-diplomát 
szerzett, 36 évnél idősebb. Az így létrehozott minta elemszáma 11 207 fő lett. 6 

Elemzésünk módszere a multinomiális logisztikus regresszió, ahol a függő 
(magyarázandó) változó három kategóriából áll: (0) egyáltalán nem szerzett mun-
katapasztalatot a tanulmányai alatt, (1) csak nem kapcsolódó munkatapasztalatot 
szerzett, (2) szerzett kapcsolódó munkatapasztalatot (és emellett lehet, hogy nem 
kapcsolódót is). Az elemzésben végül szereplő 10 755 főből 55 százalék szerzett a 
tanulmányaihoz kapcsolódó (és esetleg nem kapcsolódó) munkatapasztalatot a ta-
nulás mellett, 22 százalék csak nem kapcsolódó munkát végzett, 23 százalék pedig 
semmilyen munkatapasztalatra nem tett szert tanulmányai alatt. A multinomiális 
regressziós elemzés során kapott Exp(B) együtthatók azt mutatják meg, hogy a 
magyarázó változók egységnyi változása „hatására”, minden egyéb tényezőre 
kontrollálva, az adott kategóriába tartozó válaszadók mennyivel kisebb vagy na-
gyobb eséllyel választják a függő változó 1-es vagy 2-es kategóriáját a 0-s válasz-
lehetőséghez képest. Modellünket három lépcsőben építettük fel, első lépésben a 
családi háttér jellemzőit, másodikban a felsőfokú tanulmányok előtti iskolai és 
munkaerő-piaci életút jellemzőit, a harmadikban pedig a felsőfokú képzés jel-
lemzőit és a területi különbségeket emeltük be az elemzésbe. Az eredményeket 
az 1. táblázat mutatja. 
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6   Ez az eredeti minta 55 százaléka.
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Családi háttér Felsőfok előtti 
életút

Tanulmányi 
és területi 

különbségek
Kap-

csolódó 
munka-
végzés 

előfordul

Csak 
nem kap-
csolódó 
munka 

van

Kap-
csolódó 
munka-
végzés 

előfordul

Csak 
nem kap-
csolódó 
munka 

van

Kap-
csolódó 
munka-
végzés 

előfordul

Csak 
nem kap-
csolódó 
munka 

van

Konstans (logit) 0,574*** -0,051 0,325*** -0,078 1,035*** 0,359**

Kor: 26 éves vagy 
idősebb (ref.: fi atalabb) 1,195*** 1,187** 1,136** 1,194** 1,101* 1,154**

Nem: férfi  (ref.: nő) 1,373*** 1,052 1,272*** 1,061 1,136** 1,094

Legmagasabb szülői 
iskolai végzettség – 
érettségi (ref.: érettsé-
ginél alacsonyabb)

1,133 1,176* 1,136 1,135 1,042 1,054

Legmagasabb szülői 
is kolai végzettség – 
felsőfokú 

1,216** 1,124 1,258** 1,068 1,040 0,902

A képzési terület kap-
csolódik szülő és/vagy 
nagyszülő képzési, ill. 
munkaterületéhez – 
igen (ref.: nem)

1,193** 0,873* 1,039 0,857* 1,063 0,891

14 éves kori anyagi 
helyzet – átlagos 
(ref.: átlag alatti)

0,852** 0,740*** 0,862** 0,752*** 0,856** 0,743***

14 éves kori anyagi 
helyzet – átlagnál jobb 0,980 0,795** 0,952 0,808** 0,896 0,769**

Középiskola – 4 osztá-
lyos gimnázium 
(ref.: szakközépiskola)

1,090 1,030 1,164** 0,978

Középiskola – 6-8 
osztályos gimnázium 1,285*** 1,158 1,258** 1,032

Kapcsolódó munkata-
pasztalat a tanulmányok 
előttről – van (ref.: 
nincs)

6,279*** 0,988 6,430*** 1,028

Képzési terület – 
agrár (ref.: gazdaságtu-
dományok)

0,729** 0,804

Képzési terület – 
bölcsészettudomány 0,718*** 1,325**

1. táblázat.  A tanult szakhoz kapcsolódó, illetve nem kapcsolódó munkatapasztalat 
szerzése a tanulmányok alatt – multinomiális logisztikus regresszió ered-
ményei (Exp(B) értékek)
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A származási hátteret tekintve a 14 éves kori anyagi helyzet a modellépítés 
teljes folyamata során megtartotta szignifi káns hatását. Az átlagos anyagi körül-
mények között nevelkedők a hátrányosabb helyzetből érkezőkhöz képest kevésbé 
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Családi háttér Felsőfok előtti 
életút

Tanulmányi 
és területi 

különbségek
Kap-

csolódó 
munka-
végzés 

előfordul

Csak 
nem kap-
csolódó 
munka 

van

Kap-
csolódó 
munka-
végzés 

előfordul

Csak 
nem kap-
csolódó 
munka 

van

Kap-
csolódó 
munka-
végzés 

előfordul

Csak 
nem kap-
csolódó 
munka 

van

Képzési terület – 
informatika 1,010 0,737*

Képzési terület – jogi 
és igazgatási 0,683** 0,832

Képzési terület – 
műszaki 1,230** 1,114

Képzési terület – orvos- 
és egészségtudomány 0,611**** 0,508***

Képzési terület –
pedagógusképzés 0,811* 0,917

Képzési terület – 
társadalomtudomány 0,946 1,376**

Képzési terület – 
természettudomány 0,465*** 0,932

Finanszírozási forma 
– teljesen/részben 
költségtérítéses 
(ref.: állami)

1,064 1,264**

Képzés helye7  – nydt 
(ref.: kpmo) 0,665*** 0,810*

Képzés helye – kpdt 0,739* 0,874

Képzés helye – ddt 0,585*** 0,721***

Képzés helye – emo 0,305*** 0,220***

Képzés helye – ealf 0,414*** 0,485***

Képzés helye – dalf 0,649*** 0,751**

Nagelkerke R2 0,016 0,093 0,143

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

7   kpmo: Közép-Magyarország; nydt: Nyugat-Dunántúl; kpdt: Közép-Dunántúl; ddt: Dél-Dunántúl; 
         emo: Észak-Magyarország; ealf: Észak-Alföld; dalf: Dél-Alföld
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jellemzően vállaltak mind szakterületükhöz kapcsolódó, mind ahhoz nem kapcso-
lódó munkát a tanulmányaik során. Az átlagnál jobb anyagi helyzetűek esetében 
azonban ugyanez csak a nem kapcsolódó munkára vonatkozóan állapítható meg. 
Adataink megerősítik tehát, hogy a jó anyagi háttér valóban szükségtelenné teszi a 
pusztán pénzkereseti céllal való munkavégzést. A kapcsolódó munkatapasztalatot 
illetően a hátrányos, átlag alatti és az átlagnál jobb helyzetűek között nem látunk 
különbséget. Ez azon hipotézisünk igazságát erősíti, hogy a rosszabb családi hát-
térből jövők valóban rendelkezhetnek erős mobilitási motivációkkal és releváns 
munkatapasztalat szerzésére irányuló aspirációkkal. Ugyanakkor az 1. modellben 
mind a felsőfokú szülői háttér, mind a képzési területhez kapcsolódó családi hát-
tér megléte növeli a tanulmányokhoz kapcsolódó munkavállalás valószínűségét, 
jóllehet ezek közül a jellemzők közül a 2. modellben már csak a diplomás szülők, a 
3. modellben – amikor már megjelennek a tanulmányi terület és a települési kü-
lönbségek – pedig már egyik sem szignifi káns. A reprodukciós hipotézis tehát csak 
korlátozottan érvényes, az előnyös származási háttérnek nincs közvetlen hatása a 
tanulmányokhoz kapcsolódó munkatapasztalat szerzésére.

A második hipotézisünk esetében elemzésünk a várt eredményt hozta. Míg a 
nem kapcsolódó munkavállalás esetében nem mutatkozott különbség a különböző 
iskolatípusokból érkező diákok között, addig a kapcsolódó tapasztalatszerzés eseté-
ben a szakközépiskolában érettségiző diákokhoz képest mind a hagyományos, mind 
a 6-8 osztályos gimnáziumokban érettségizők esetében nagyobb együtthatókat ta-
láltunk, vagyis a két utóbbi csoportba tartozó válaszadók nagyobb eséllyel szerez-
tek kapcsolódó munkatapasztalatot. 

A korábbi kapcsolódó munkatapasztalat végig pozitív összefüggésben állt a vá-
lasztott szakhoz kapcsolódó tapasztalatszerzéssel, sőt ennek volt a legerősebb hatá-
sa. Akik már a tanulmányaik kezdete előtt is szereztek kapcsolódó munkatapaszta-
latot, több mint hatszorosan nagyobb eséllyel mondták, hogy a tanulmányaik alatt 
is dolgoztak ilyen módon. Nyilván itt arról van szó, hogy akik már korábban is vál-
laltak munkát szakterületükön (ezzel némiképp befolyásolva is a pályaválasztást), 
azok nagyobb eséllyel tudták ugyanezt a munkát tanulás mellett folytatni, illetve az 
itt szerzett tapasztalatokat más munkáltatóknál kamatoztatni.

A képzési területekkel kapcsolatosan fogalmaztuk meg azt a várakozásunkat, 
hogy a tanult területhez kapcsolódó munkavállalás leginkább a műszaki, a gazda-
ságtudományi és az informatikai területeken tanulókat fogja jellemezni. A gazda-
ságtudományi képzési területen tanulókhoz képest a társadalomtudományi és az 
informatikai területen tanulók hasonló, a műszakisok nagyobb, minden egyéb kép-
zési terület hallgatói pedig kisebb eséllyel szereztek szakjukhoz kapcsolódó mun-
katapasztalatot a tanulmányaik során. A nem kapcsolódó munkavállalás a gazda-
ságtudományi hallgatókhoz képest csak az informatikusokat és az orvos-, illetve 
egészségtudományi területen tanulókat jellemzi kevésbé, a társadalomtudományo-
sokra és a bölcsészekre viszont leginkább áll, hogy területükhöz nem kapcsolódó 
munkát végeztek. 
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A képzési területeken túl értelemszerűen jelentős hatása van a fi nanszírozás for-
májának is. A részben vagy teljes egészében önköltséges képzésen tanulókat inkább 
jellemezte, hogy tanulmányaikhoz csak nem kapcsolódó módon dolgoztak, mint azo-
kat, akik állami fi nanszírozási képzéseken tanultak. Ez értelmezhető az önköltséges 
módon való tanulás anyagi nehézségeire adott válaszként, vagyis a nagyobb mértékű 
önfi nanszírozás nyomása kimutatható. Szintén a 3. modellben szerepelnek a képzés 
régiójára vonatkozó eredmények is. A régiók esetében, várakozásunkkal összhang-
ban, az ország sokat hangoztatott „vízfejűségére” utaló kép rajzolódik ki. Minden, az 
elemzésbe vont változó hatására kontrollálva, Közép-Magyarország régióhoz képest 
minden egyéb régióban kisebb a kapcsolódó munkatapasztalat szerzésének esélye. 
Nyugat-Dunántúl régió kivételével, ahol az eltérés nem szignifi káns Közép-Magyar-
ország régiótól, ugyanez igaz minden egyéb régióra a nem kapcsolódó tapasztalat-
szerzés esetében.

A modelljeinkben szintén szerepeltett demográfi ai változók szerint a fi atalabbak 
(a végzéskor 25 évesek, illetve fi atalabbak) mind kapcsolódó, mind nem kapcsolódó 
munkatapasztalatot kevésbé szereznek. A tanulmányok melletti munkavállalás a fi -
úkat inkább jellemzi, mint a lányokat. Ez a képzési területek nemi összetételével is 
kapcsolatban állhat, hiszen például a szakhoz kapcsolódó tapasztalatszerzés a mű-
szaki területen a legjellemzőbb, ami pedig hagyományosan férfi  dominanciájú terü-
let. Ugyanakkor a nemek szerinti különbség hatása megmarad utolsó modellünkben 
is, ahol minden más fi gyelembe vett tényező is szerepel kontrollként.

Szakmában való elhelyezkedés az abszolutórium megszerzése 
után – Hipotézisek 

A pályakezdő diplomások munkapiaci lehetőségei kapcsán a felsőoktatásról szóló 
diskurzusok visszatérő dilemmája, hogy a megszerzett végzettség azon a szakte-
rületen hasznosul-e, amelyen szerezték. Nyilvánvaló, hogy a végzettség és a munka 
szakmaterületi kapcsolódása bizonyos esetekben könnyebben, más esetekben nehe-
zebben megállapítható. Miközben egy orvos, egy tanár, egy mérnök vagy egy infor-
matikus esetében valószínűleg nagyobb lenne a szakmai egyetértés abban, hogy a 
pályakezdő munkája mennyire kapcsolódik eredeti tanulmányaihoz, más, „puhább” 
területen, például egy bölcsész vagy egy társadalomtudományi diplomás esetében 
ez a kérdés vitathatóbb. Az általunk itt vizsgált, első diplomájukat nappali tagozaton 
szerzett hallgatók közül azok esetében, akik már munkába álltak, a végzettek 78 szá-
zaléka (3904 fő) szerint az abszolutórium utáni első munkahelyének szakterülete 
saját szakjához vagy kapcsolódó szakterülethez illeszkedik, a válaszadók valamivel 
több mint ötöde (22 százalék = 1108 fő) szerint viszont a kapott állás teljesen más 
szakterület, vagy éppen bármilyen szakterület ismeretével végezhető. Elemzésünk 
második része ennek az abszolutórium után megszerzett első állásra vonatkozó 
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szakmai kapcsolódásnak, pontosabban a kapcsolódás szubjektív megítélésének hát-
tértényezőire irányul. A vonatkozó hipotéziseket ismét az egyes magyarázó mecha-
nizmusok szerint fogalmazzuk meg.

1.
A származás esetében azt feltételezzük, hogy azok a diplomások, akik előnyösebb 
családi hátterűek, nagyobb valószínűséggel jutottak olyan álláshoz, amely megfelel 
a végzettségüknek. Ez egy reprodukciós hipotézis.

2.
Második hipotézisünk, hogy a felsőfokú tanulmányokat megelőző szakterülethez 
kapcsolódó munkatapasztalat növeli majd annak a valószínűségét, hogy valaki vég-
zettségének megfelelő(bb) álláshoz jut.

3.a
A képzési területek esetében a gazdaságtudományi, a műszaki, az informatikai, a 
jogi és igazgatási, valamint az orvos- és egészségtudományi területen várunk legin-
kább a kitanult szakmában történő elhelyezkedést. Ennek ellentéteként, részben a 
megítélés nehézsége és pontatlansága miatt is, arra számítunk, hogy a bölcsész és 
társadalomtudományi diplomások munkája fog legkevésbé kapcsolódni tanulmá-
nyaikhoz. Ismerve a pedagógusok esetében meglévő nagyfokú pályaelhagyási hajla-
mot, náluk is alacsonyabb lesz a diploma jellege és a megszerzett állás illeszkedése. 
(L. még Chrappán, 2010)

3.b
A diploma és a munka közti összhangra vonatkozó elemzésünkben lehetőségünk 
van egy, a hallgató tanulmányi eredményére vonatkozó változó szerepeltetésére, 
ami egy izgalmas hipotézis vizsgálatára, illetve két meghatározó tényező összeha-
sonlítására ad alkalmat. Itt azt valószínűsítjük, hogy a jobb tanulmányi eredmény-
nyel állást keresők, akik talán egyben szakmailag elkötelezettebbek, motiváltabbak 
is, inkább találnak diplomájuknak megfelelő állást.

4.a
Utolsó modellünkben azt a hipotézist teszteljük majd, hogy a szakterülethez kap-
csolódó munkavégzés mint befektetés megtérül abban, hogy a pályakezdő diplo-
más olyan munkát talál, ami közelebb áll eredeti szándékaihoz és tanulmányaihoz. 
Ugyanakkor a képzéshez nem kapcsolódó, döntően anyagi okokra visszavezethető 
munkavállalás nem vezet hasonló előnyhöz.
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4.b
Elemzésünk második részének további lényeges kutatási kérdése, hogy mi a fontosabb 
tényező abban, hogy valaki olyan munkát találjon, amelyik illeszkedik a végzettségé-
hez: a tanulmányi eredmény vagy a szakmai jellegű munkatapasztalat szerzése? Azt 
feltételezzük, hogy a munkaadók az utóbbi tényezőt többre értékelik, a jó tanulmányi 
eredmény jelzésértékében kevésbé bíznak (bár ez eltérő lehet annak függvényében, 
hogy melyik felsőoktatási intézményről van szó, de ezt e tanulmányunkban nem vizs-
gáljuk). Ennek megfelelően a képzéshez kapcsolódó munkatapasztalat jobb előrejelzője 
lesz a végzettséghez jobban illeszkedő munkának, mint a jó tanulmányi eredmény.

Szakmában való elhelyezkedés az abszolutórium megszerzése 
után – Eredmények 

A fenti várakozások ellenőrzéséhez adatainkon logisztikus regressziós elemzést 
végeztünk, amelynek függő változója az volt, hogy a kérdezett a tanult szakterüle-
tének (illetve valamilyen kapcsolódó területnek) megfelelő állásban helyezkedett-e 
el, vagy olyan állásban, amely teljesen más szakterület tudását igényli, vagy bár-
milyen területen szerzett végzettséggel betölthető. Az itt elemezett 5012 válasz-
adóból 78 százalék szerint az első munkahelyén betöltött pozíció csak a saját, 
illetve a sajátjához kapcsolódó szakterületen szerzett végzettséggel tölthető be, 
22 százalék szerint az állása betöltéséhez más szakterület ismerete kellett, illetve 
bármilyen szakterület ismerete elegendő volt. A kapott Exp(B) együtthatók azt mu-
tatják meg, hogy a referenciaszemélyhez képest mennyivel nagyobb/kisebb eséllyel 
helyezkedik el a válaszadó a saját szakterületén. Modellépítésünket itt négy lépcső-
ben végeztük el: először a társadalmi hátteret jellemző változókat vontuk be, majd a 
munkaerő-piaci előélettel, ezután pedig a képzést jellemző változókkal bővítettük 
a modellt. Utolsó lépésként a tanulás mellett szerzett munkatapasztalatot emeltük 
be az elemzésbe. Az eredmények a 2. táblázatban szerepelnek.

Az első két modell becslései nem igazolják a várakozásainkat. A származás, a 
14 éves kori anyagi helyzet, vagy hogy a szülői/nagyszülői háttérhez kapcsolódik-e 
a választott szakterület, nincs szignifi káns hatással a végzettség és az első állás 
közti illeszkedésre. Hasonlóképpen a felsőfokú tanulmányokat megelőző szakte-
rülethez kapcsolódó munkatapasztalat sem szignifi káns változó. Hipotézisünkkel 
ellentétben tehát, a társadalmi hátteret jellemző 14 éves kori anyagi helyzet, a felme-
nők szakmai kapcsolódása, illetve a diplomaszerzés előtti tapasztalat a modellépítés 
egyetlen szakaszán sem mutatott szignifi káns összefüggést a diploma „optimális” 
hasznosulásával. Úgy tűnik, e tényezők közvetlen hatása nem mutatható ki, de köz-
vetett hatásuk áttételesen jelen lehet, amint elemzésünk első részében bemutattuk. 
A 3. modell alapján a logisztikus regresszió eredménye szerint egy gazdaságtudomá-
nyi képzési területen végzett hallgatóhoz (referenciaszemély ) képest az informatikai, 
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valamint a jogi és igazgatási területen tanulók nagyobb, a műszakisok, az agrárosok 
és a társadalomtudományi, illetve az orvos- és egészségtudományi területen vég-
zettek hasonló eséllyel helyezkednek el a képzési területhez kapcsolódó állásban. 
A szakterülethez kapcsolódó elhelyezkedés esélye kisebb a természettudományos, 
a pedagógus-, valamint a bölcsészhallgatók esetében. Ezek az eredmények közel 
állnak a képzési területek kapcsán megfogalmazott hipotézisünkhöz. Ugyanakkor 
az ugyanebben a modellben szereplő tanulmányi eredményességet illetően azt talál-
tuk, hogy várakozásunkkal ellenétben ez a tényező a bevont többi változó hatására 
kontrollálva, közvetlen módon nem áll szignifi káns összefüggésben azzal, hogy a pá-
lyakezdő a tanult szakhoz kapcsolódó területen helyezkedik-e el, vagy sem.

Végezetül a 4. modell alapján megállapítható, hogy a tanulmányok alatt szerzett 
szakterületi munkatapasztalat jelentősen javítja a szakmában való elhelyezkedés 
esélyét. Akiknek azonban csak a szakterülethez nem kapcsolódó tapasztalatuk van, 
azok kisebb eséllyel kerültek olyan állásba, amely a tanult képzési területhez kap-
csolódik. Ez a modell igazolja az erre a kérdésre vonatkozó előfeltevésünket.

Elemzésünk második részének lezárásaként visszatérünk a képzési területek 
szerinti különbségekhez. Az egyes képzési területek esetében a szakmában való 
elhelyezkedés valószínűségeit ábrázoltuk az 1. ábrán. Jól látható, hogy legnagyobb 
valószínűséggel az informatikusok, a jogi és igazgatási területen végzettek, az or-
vos- és egészségtudományosok valamint a műszakisok helyezkednek el leginkább a 
szakmájukba vágó, a diplomájukhoz kapcsolódó területen. Ennek legkisebb valószí-
nűsége a bölcsészettudományi területen, a pedagógusképzésben és a természettu-
dományos képzésen végzett hallgatók esetében van. 
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Családi 
háttér

Munkaerő-
piaci 

előélet

Képzés 
jellemzői

Tanulás mel-
letti munka-
tapasztalat

Konstans 3,175*** 3,128*** 3,153*** 3,414***

Kor: 26 éves vagy idősebb 
(ref.: fi atalabb) 0,881* 0,886* 0,893 0,897

Nem: férfi  (ref.: nő) 1,223** 1,216** 1,044 1,041

14 éves kori anyagi helyzet – 
átlagos (ref.: átlag alatti) 1,096 1,101 1,076 1,057

14 éves kori anyagi 
helyzet – átlagnál jobb 1,065 1,086 1,040 1,012

A képzési terület kapcsoló-
dik szülő és/vagy nagyszülő 
képzési, ill. munkaterületé-
hez – igen (ref.: nem)

1,060 1,058 1,074 1,068

2. táblázat.  A tanult szakhoz kapcsolódó állásban való elhelyezkedés esélye az 
abszolutórium megszerzése után – bináris logisztikus regresszió 
eredményei (Exp(B) értékek)
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Családi 
háttér

Munkaerő-
piaci 

előélet

Képzés 
jellemzői

Tanulás mel-
letti munka-
tapasztalat

Szakterülethez kapcsolódó 
munkatapasztalat a 
tanulmányok előttről – van 
(ref.: nincs)

1,059 1,047 0,972

Finanszírozási forma –
teljesen/részben költségté-
rítéses (ref.: állami)

1,040 1,043

Képzési terület – agrár 
(ref.: gazdaságtudományok) 0,973 1,004

Képzési terület – 
bölcsészettudomány 0,655*** 0,683***

Képzési terület – informatika 1,859*** 1,796**

Képzési terület – jogi és 
igazgatási 1,621** 1,647**

Képzési terület – műszaki 1,218 1,208

Képzési terület – orvos- 
és egészségtudomány 1,230 1,217

Képzési terület – 
pedagógusképzés 0,681** 0,692**

Képzési terület –
társadalomtudomány 1,090 1,137

Képzési terület –
természettudomány 0,715** 0,736**

A képzést jó/jeles 
eredménnyel végezte el 
(ref.: közepes/elégséges)

1,118 1,084

Tanulmányok alatt csak nem 
kapcsolódó munkatapaszta-
latot szerzett (ref.: semmi-
lyen munkatapasztalatot 
nem szerzett)

0,719**

Tanulmányok alatt kapcso-
lódó és nem kapcsolódó 
munkatapasztalatot is 
szerzett 

0,979

Tanulmányok alatt csak 
kapcsolódó munkatapasz-
talatot szerzett 

1,240*

HL 0,021 0,354 0,025 0,033

Nagelkerke R2 0,04 0,04 1 0,248

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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Következtetések

Elemzésünk a 2008-ban, illetve 2010-ben a felsőoktatásban nappali tagozaton vég-
zett elsődiplomás hallgatókra irányult. Az első részben a tanulmányok alatt szer-
zett, a tanult területhez kapcsolódó szakmai munkatapasztalat-szerzés, ezt követő-
en pedig a végzés után a saját szakterületen való elhelyezkedés tényezőit vizsgáltuk. 
Ennek során kiemelten foglalkoztunk a társadalmi háttér szerepével, valamint a 
képzési területek szerinti különbségekkel.

A tanulmányok során szerzett munkatapasztalat tekintetében a származást jel-
lemző tényezők közül egyedül a 14 éves kori anyagi helyzet bizonyult robusztusan 
szignifi káns hatásúnak, a többi származási változó (szülők iskolázottsága, szülők 
szakterülete/szakmai kapcsolódása) összefüggése eltűnt a képzési jellemzők bevo-
nása után. Miközben látható, hogy a jobb anyagi helyzetben nevelkedettek kevésbé 
vállalnak szakterületükhöz nem kapcsolódó munkát, a szakterülethez kapcsolódó 
tapasztalatszerzés mind a hátrányos, mind a jobb anyagi helyzetből érkezőket egy-
aránt jellemzi. Úgy tűnik, a szakmai jellegű munkatapasztalatba történő befektetés 
mind az előnyös helyzet újratermelésének, mind a sikeres mobilitásnak része. Utóbbi 
esetében a hátrányos helyzetű tanulók a felsőoktatásban nyilvánvalóan egy szelektált 
csoportot jelentenek, akiknek motivációi és aspirációi feltehetően nagyobbak, mint 

M U N K A V Á L L A L Á S  A  T A N U L Á S M E L L E T T:  K É N Y S Z E R Ű S É G V A G Y  B E F E K T E T É S?

1. ábra.  Az egyes képzési területeken végzettek szakhoz kapcsolódó állásban való 
elhelyezkedésének valószínűsége (csak elhelyezkedettek)
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Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

Megjegyzés: A gazdaságtudományok képzési területhez képest az agráron kívül minden egyéb 
képzési terület szignifi kánsan (0,001 szinten) eltér. 
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más hasonlóan hátrányos helyzetből induló társaiké. Ugyanakkor a családi háttér 
nem játszik már meghatározó szerepet a sikeres, a végzettséghez jól illeszkedő pá-
lyakezdésben. A végzés után betöltött első munkakör szakmai kapcsolódását vizs-
gálva már egyáltalán nem találtunk összefüggést a származási változókkal.

A tanulmányok során szerzett szakmaspecifi kus munkatapasztalat-szerzés 
egyértelműen jellemzőbb azok esetében, akiknek már a tanulmányaik előtt is volt 
alkalmuk hasonló területen tevékenykedni. Miközben ez a tényező jelentős a tanu-
lás melletti munkavállalásnál, nem szignifi káns a diploma és az első állás illeszke-
dése esetében. Hasonló a helyzet a fi nanszírozási forma szerepével. A nem állami 
fi nanszírozás keretében tanulók nagyobb valószínűséggel kényszerülnek nem a ta-
nulmányaikhoz kötődő munkát vállalni. A fi nanszírozási forma viszont nem szig-
nifi káns tényező a tanulmányokhoz illeszkedő állás szempontjából.

Fontos eredmény, hogy a tanulás melletti munkatapasztalat-szerzés leginkább 
Közép-Magyarország régióban jellemző, minden egyéb régióban jóval kisebb annak 
az esélye, hogy a hallgatók már tanulmányaik során is kipróbálhassák magukat a 
szakmában. A területi különbségek mögött valószínűleg a munkaerőpiac regionális 
különbségei húzódnak meg.

A tanulmányi eredményesség nem, a tanulmányok során szerzett munkatapasz-
talat viszont szignifi kánsan pozitív hatásúnak bizonyult a tanulmányi területhez 
jól illeszkedő első állás valószínűségének vizsgálatakor. A szakmához nem kapcso-
lódó munkavállalásnak ugyanakkor nem volt pozitív hozadéka a munkapiacon. Ez 
áttételesen fokozza azok hátrányát, akik anyagi okokból, tanulmányaik költségei-
nek fedezése miatt kényszerülnek munkavégzésre. A munkáltatók az ilyen munkát 
nem értékelték valódi szakmai tapasztalatként.

Adataink szerint jelentősek a különbségek aszerint, hogy valaki milyen dip-
lomát szerez. A tanulmányok melletti szakmai jellegű munkavállalás leginkább a 
műszaki, az informatikai, a gazdaságtudományi területen tanuló diákokat jellemzi. 
A megszerzett végzettséghez jól illeszkedő szakmában való elhelyezkedés esélye 
pedig a gazdasági, jogi vagy informatikai diplomát szerzőket, valamint az orvos- és 
egészségtudományi területen tanulókat jellemzi leginkább. Az eredmények alapján 
a „kemény” és „puha” diszciplínák közötti különbség rajzolódik ki.

Összefoglalóan elmondható, hogy elemzésünk rávilágít a tanulmányok mellet-
ti munkavégzés és tapasztalatszerzés fontosságára a későbbi sikeres állástalálás 
szempontjából. Adataink szerint a munkavállalás két különböző formája, annak a 
tanulmányokhoz kapcsolódó vagy nem kapcsolódó volta a diákok között meglévő 
társadalmi, anyagi különbségek következménye, jóllehet, a későbbiekben a mun-
kaerőpiacon további egyenlőtlenséget – úgy tűnik – közvetlen módon nem generál. 
Emellett a másféle származási hatások „eltűnése” a képzés jellemzőit fi gyelembe 
vevő modellekben, illetve a képzési területek hatásának markáns különbségei arra 
hívják fel a fi gyelmet, hogy a jövőben a képzések minőségével és jellegével kapcso-
latos objektív és szubjektív mérőszámokat is beemelve az elemzésbe, a területről 
most felvázolt kép tovább árnyalható. Az adatok nem tették például lehetővé, hogy 
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a származás, a tanulmányok melletti munkavégzés kombinált hatásait képzési te-
rületenként elkülönítve is vizsgáljuk. Végezetül fontos tanulság, hogy a felsőfokú 
tanulás melletti munkatapasztalat megszerzésének regionális egyenetlenségei 
szintén fi gyelmet érdemelnek és kezelésre várnak.
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Sági Matild

PÁlyakezDŐ DIPlomÁSok mUNkÁBa 
ÁllÁSI STraTégIÁI

Bevezetés

Az elmúlt időszakban fokozott fi gyelem irányult a felsőoktatásból a munkaerőpiac-
ra való átmenetre, ennek megváltozott jellegére. Kutatások sora hívta fel a fi gyelmet 
arra, hogy a pályára állás többé már nem egy rövid, átmeneti, vízválasztó momen-
tum, amelynek során a diáklétet hirtelen felváltja a teljes állású alkalmazotti stá-
tusz. Jelentősen elnyúlik és egyre komplexebbé válik a munka világába való integ-
rálódás folyamata. A felgyorsult technológiai fejlődés, a gazdasági szervezetek és a 
piac dinamikus változása miatt a munkaerőpiac folyamatosan változó igényekkel, 
elvárásokkal lép fel a pályakezdőkkel szemben. Nemcsak arra kell képessé válniuk, 
hogy a saját szakterületükön gyors tempóban újítsák meg a tudásukat, hanem gyak-
ran multidiszciplináris jártasságokkal is fel kell, hogy tárazzák magukat – és fő-
képp képesnek kell lenniük arra, hogy a folyamatosan változó kihívásoknak ne egy-
szerűen csak megfeleljenek, hanem azokban az új lehetőségeket lássák (Teichler, 
1999; Gangl, 2001; Allen–van der Velden, 2011a). Különösen nagy kihívással kell 
szembenézniük a kelet-európai változó társadalmak fi ataljainak (Roberts, 1998; 
Saar–Unt–Kogan, 2008; Kogan–Unt, 2005; Róbert, 2002; Róbert–Bukodi, 2005). 
A dinamikusan változó környezetben különböző pályára állási stratégiákat alkal-
maznak a frissdiplomások. Ritka a képzettségnek megfelelő, stabil és biztonságos, 
magas jövedelmet biztosító gyors munkába állás. A gyors, de kompromisszumok-
kal terhelt munkába állás helyett sokan inkább a „kivárás” stratégiáját választják 
(Hartog, 2000), amely választás jól illeszkedik a „meghosszabbított ifj úság” álta-
lános jelenségébe (Zinnekker, 1993; Beck, 2003). Az átmeneti időszakra jellemző 
a tanulói és a dolgozói státusz váltakozása, illetve ezek átfedése is. Ebben az idő-
szakban a „helyezkedés” által indukált foglalkozási mobilitás is fokozottan jelenik 
meg, amely gyakran párosul nemzetközi mobilitással is (Ehrenberg–Smith, 1991; 
Filer–Hamermesh–Rees, 1996 <1984>; Teichler, 2002, 2011).

Tanulmányunkban a magyarországi pályakezdő diplomások tipikus pályára 
állási stratégiáinak feltárásához tesszük meg az első lépéseket. Elemzésünk első 
részében röviden áttekintjük az oktatásból a munkába való átmenettel kapcsola-
tos főbb elméleti megközelítéseket, és ezekkel párhuzamosan rávilágítunk, hogy 
melyek azok az intézményi, strukturális és gazdasági tényezők, amelyek jelen-
tősen befolyásolják ennek lefolyását. A második részben kísérletet teszünk arra, 
hogy feltárjuk a pályakezdő diplomások pályára állási stratégiáinak főbb típusait. 
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A harmadik részben elemezzük, hogy a különböző stratégiák választását milyen té-
nyezők befolyásolják. Végül bemutatjuk, hogy az egyes pályára állási módok meny-
nyire tekinthetők sikeresnek.

Intézményi és strukturális hatások
Oktatási rendszer és munkaerőpiac

Az oktatásból a munkába való átmenet folyamatát alapvetően befolyásolja az oktatási 
rendszer és a munkaerőpiac intézményi szintű kapcsolódásainak rendszere (Hannan 
et al., 1999; Müller, 2005). Az iskolarendszernek a munkaerőpiaccal kapcsolatos sze-
repét és funkcióit illetően két, egymástól markánsan elkülönülő elméleti irányvonal 
létezik. A klasszikus emberitőke-elméletre alapozó megközelítések szerint a maga-
sabb szintű képzés önmagában, az általános képzettségi szint emelése révén növeli a 
munkaerő produktivitását, így a termelékenységet és az ország általános gazdasági 
erejét (Becker, 1962). Ezzel szembenállnak azok a nézetek, amelyek szerint a terme-
lékenység nem az alkalmazottak egyéni jellemzőitől és iskolázottsági szintjétől függ, 
hanem magától a munkahelytől, és a munkahely termelékenységét csak az alkalma-
zottak szakmaspecifi kus jártasságai növelik, az általános tudások nem befolyásolják. 
A „bizonyítványelméletek” (kredencializmus) klasszikus képviselője, Thurow szerint 
az iskolai végzettség munkaerőpiacon közvetlenül hasznosítható legfőbb funkciója az, 
hogy iskolázottság szerint „sorba állítja” a potenciális munkavállalókat, akik közül a 
munkaadók az oktatási szint szerinti hierarchiában legmagasabban állókat választják 
ki először. „Sorbanállási modellje” szerint a munkavállalók iskolai végzettség szerinti 
hierarchikus sora mellett létezik az elérhető állások ezzel párhuzamos és ugyancsak 
hierarchikusan rendezett sora, amelyből a potenciális munkavállalók igyekeznek a hi-
erarchiában magasabban álló (a leginkább ígéretes, a legnagyobb egyéni megtérülést 
eredményező) állást elérni (Thurow, 1975). Ezt továbbvezetve jutott el Collins (1979) 
a „bizonyítványok leértékelődésének elméletéhez”. E szerint az iskolai expanzió ha-
tására a munkavállalók iskolai végzettség szerinti hierarchikus sora lecsúszik az el-
foglalható állások hierarchikusan rendezett sorához képest, és így a magasabb iskolai 
végzettséget dokumentáló bizonyítványok leértékelődnek a munkaerőpiacon. Végső 
soron Collins eljut odáig, hogy az oktatási rendszer legfőbb feladata a munkaerőpiac-
hoz való hozzáférés szabályozása, a kredencialista elméleti irányhoz tartozó jelzésel-
mélet képviselője (Spence, 1974) pedig az oktatás funkcióját leszűkíti annak jelzésére, 
hogy az egyén milyen szinten képes alkalmazkodni, mennyire képes új dolgokat meg-
tanulni és mennyire fegyelmezetten hajtja végre a feladatokat.

Az iskolarendszer munkaerőpiacon betöltött szerepének kétféle értelmezése jól 
tükröződik az egyes országok munkaerő-piaci szerkezetének eltérő jellegzetességeiben. 
Az iskolarendszer és a munkaerőpiac intézményi kapcsolatait vizsgáló kutatók meg-
különböztetik a belső munkaerőpiacot (internal labour market, ILM) és a foglalkozási 
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munkaerőpiacot (occupational labour market, OLM). Az előbbi a munkaerőnek alapve-
tően csak a képezhetőségét feltételezi, és ezt követően belső munkahelyi képzésekkel 
teszi alkalmassá őket az elvárt feladatok ellátására. Az utóbbi speciális feladatokra ki-
képzett szakmunkásokat (illetve magasabb szinten szakképzett alkalmazottakat) ke-
res, és a speciális igényeinek leginkább megfelelőeket alkalmazza (Marsden, 1990). Az 
oktatási rendszer és a munkaerőpiac jellemzői egymással szoros kapcsolatban vannak: 
a belső munkaerőpiachoz (ILM) általánosan magas képzést biztosító iskolarendszer 
kapcsolódik, míg a foglalkozási munkaerőpiac (OLM) szükségszerűen speciális szak-
képesítést nyújtó szakképző oktatási intézményrendszerrel társul. Ezért a mannheimi 
iskola képviselői a kétféle intézményi szerveződés megkülönböztetését nem szűkítik le 
a munkaerőpiacra, hanem az oktatási rendszer és a munkaerőpiac intézményrendsze-
re együttesének kontextusában vizsgálják, és kvalifi kációs elrendeződés vs. szervezeti 
elrendeződés (qualifi cational vs. organisational spaces1) megkülönböztetést alkal-
maznak (Maurice et al., 1986; Müller–Shavit, 1998; Müller, 2005; Müller–Gangl, 2003; 
Gangl, 2003, 2004; Gangl et al., 2003; Kogan–Unt, 2005; Saar–Unt–Kogan, 2008).

A magyar oktatási rendszert az elmúlt évtizedekben a kétféle szerveződés kö-
zötti lassabb vagy gyorsabb elmozdulások jellemezték. A rendszerváltást megelőző 
hosszú időszakban a magyar intézményrendszer nagyon hasonlított a némethez, 
tehát erőteljesen szakképzés-orientált volt, az elmúlt 20 évben inkább az intéz-
ményi szerveződés (ILM) felé mozdult el, a közelmúltban pedig, úgy tűnik, ismét a 
kvalifi kációs elrendeződés (OLM) irányába halad (Róbert–Bukodi, 2005; Roberts, 
1998). A változó intézményi környezet megnehezíti a fi atalok pályaúttervezését. 
A folyamatosan változó képzési és kimeneti követelmények miatt nehezen tudják 
megítélni, hogy milyen típusú oktatás felel meg leginkább távlati karrierterveiknek, 
és még nehezebben tudják felmérni, hogy a választott felsőoktatási intézmény által 
biztosított jártasságokon kívül milyen más kompetenciákat kell megszerezniük a 
munkaerőpiacra való sikeres belépésük és integrálódásuk érdekében. 

Illeszkedési folyamat

A munkaerőpiacra való átmenetet napjainkban leginkább egy sztochasztikus illesz-
tési/illeszkedési folyamatként értelmezik a kutatók. Ennek során a munkaerőpiac 
szereplői – a potenciális munkavállalók és a potenciális munkaadók – felvonultatják 
a rendelkezésükre álló erőforrásokat, megbecsülik a másik fél rendelkezésére álló 
erőforrásokat, fi gyelembe veszik a kereslet-kínálati viszonyokat (tehát a versenyt), 
valamint az elosztási szabályokat, és igyekeznek az igényeiknek leginkább megfele-
lő munkaerőt, illetve munkát megtalálni. Az illesztési folyamat során a résztvevők a 
másik félnek nem az abszolút, hanem a relatív pozícióját fi gyelik, így a lefolyása je-
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1   A kvalifi kációs elrendeződés (vagy OLM) tipikus példája a német szakképzési rendszer és munkaerőpiac, 
míg a szervezeti elrendeződés (vagy ILM) tipikus példája az amerikai oktatási rendszer és munkaerőpiac. 
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lentősen függ az aktuális keresleti és kínálati viszonyoktól – tehát az oktatásból a 
munkába való átmenet folyamatát jelentősen befolyásolják az aktuális demográfi ai 
és gazdasági folyamatok. A munkavállalók relatív pozíciója alapvetően az oktatási 
expanziótól és a demográfi ai ciklustól függ, míg a felkínált állás relatív pozícióját a 
gazdasági ciklus befolyásolja lényegesen (Kallenberg–Sorensen, 1979; Eliason, 1995; 
Logan, 1996; Granovetter, 1981; Coleman, 1991). 

A relatív pozíciót rontó környezeti hatások az alacsonyabban képzett munkavál-
lalók esetén a munkanélküliség valószínűségét növelik, míg a magasabban képzett 
munkavállalók esetében a megtérülést gyengítik. A negatív hatások különösen erő-
teljesen érintik a pályakezdőket, akiknek gyakran a teljes későbbi karrierútját be-
folyásolja a romló gazdasági körülmények miatti gyengébb indulásuk (Gangl, 2001; 
Müller–Gangl, 2003; Saar–Unt–Kogan, 2008).  

Kutatók ugyanakkor arra is felhívják a fi gyelmet, hogy a kedvezőtlen környezeti 
feltételekre a munkavállalók – és különösen a fl exibilisebb, változásokra nyitottabb és 
kevesebb családi kötöttséggel bíró fi atalok – nem csupán az igényeiknek, elvárásaik-
nak kevésbé megfelelő állás elfoglalásával, vagy a „siker” átértelmezésével tudnak re-
agálni, hanem úgy is, hogy megváltoztatják azokat a környezeti feltételeket, amelyek 
szorításában próbálnak megfelelő állást keresni. A környezeti feltételek megváltozta-
tásának leginkább elterjedt és hatékony módja a nemzetközi mobilitás (Allen–van der 
Velden, 2011; Teichler, 2011).

A „siker” relativitása

A keresési, illetve az illeszkedési periódusban nemcsak a hierarchikus elrendeződés-
ben elfoglalt hely relatív, hanem az erőforrások másik fél szerinti értékelése is több té-
nyező függvénye. Az álláskínálati oldalon „felsorakozó” munkalehetőségek hozamát 
az álláskeresők nem egyetlen dimenzió mentén értékelik. A fi zetésen kívül lehetséges 
értékelési szempont többek között az állásbiztonság, az előrejutási lehetőségek, a bé-
ren kívüli juttatások, a szakmai inspiráló közeg, az egyéni szakmai érdeklődéshez való 
illeszkedés, a munka szerveződésének a magánélettel való harmonizálódása (Akelof, 
1982). E tényezők a munkavállalók céljaitól, értékpreferenciáitól, családi körülménye-
itől függően eltérő súlyt kapnak akkor, amikor a munkavállalók a munkalehetőségeik 
megtérülését kalkulálják. A megtérülési ráta kalkulációját befolyásolja még az is, hogy 
rövid vagy hosszú távú megtérülési rátával kalkulálnak, és mekkora kockázatot tudnak 
vagy akarnak vállalni. Az egyes tényezők egyéni súlyát jelentős mértékben befolyásolja 
az életkor és az ezzel csak részben összefüggő életciklus is. Az egyes dimenziók egyénen-
ként változó súlyozása miatt ugyanazon „objektív” jellemzőkkel rendelkező munkavál-
lalók eltérő módon értékelhetik ugyanazon munkaerő-kínálatot: az egyik értékelheti 
úgy, hogy nagyon sok, az igényeinek és céljainak megfelelő állás van, míg a másik ugyan-
ezt a választékot szűkösnek láthatja (Mayrhofer–Meyer–Steyrer, 2007; Teichler, 2008; 
Allen–van der Velden, 2001). Hazai kutatások megerősítették azt a hipotézist, hogy a 
potenciális munkahelyek közötti választást befolyásolja a siker szubjektív megítélése. 
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Az eredmények szerint a pályakezdő fi atalok négy különböző szempontrendszer szerint 
vizsgálják a saját munkahelyi sikerességüket: a közeg, a karrier, a stabilitás és a szakma-
iság. A négy tényező súlyát eltérő mértékben és módon befolyásolják a társadalmi-de-
mográfi ai jellemzők, a képzési háttér, a képzési többlet és a szakterület (Veroszta, 2010). 

Tipikus munkába állási stratégiák
Adatok

Elemzésünk a 2011. évi Diplomás Pályakövető Rendszer adatfelvételében részt 
vevő azon pályakezdő diplomások adataira épül, akik a nappali munkarenden való 
tanulás befejeztével, az abszolutórium után közvetlenül a diplomájukat is meg-
szerezték. Az elemzésnek a nappali munkarendre való leszűkítését többek között 
az indokolja, hogy az esti, a levelező, illetve a távoktatási képzésekben részt vevők 
elsöprő többsége (85–95 százalék) az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett 
főállású munkaviszonnyal, így ők ekkor már nem pályára állóként, hanem (eseten-
ként) pályamódosítóként jelennek meg a munkaerőpiacon .

Elemzésünk kezdeti szakaszában nem választottuk szét a 2008-ban és a 2010-
ben végzettek adatait. Ezt alapvetően az indokolja, hogy az adatok tanúsága szerint 
a munkát kereső pályakezdő diplomások vagy fél év alatt állást találtak (71 százalék 
mindkét csoportban), vagy tartósan állás nélkül maradtak (19 százalék a 2010-ben 
végzettek körében, 21 százalék a 2008-ban végzettek körében), és ebben nem mutat-
kozott lényeges különbség a 2008-ban és a 2010-ben végzettek között (1. táblázat).

A nappali tagozaton 2008-ban vagy 2010-ben diplomát szerzők súlyozott ada-
tait tartalmazó végső adatbázisunk elemszáma 9030.2
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2   Közülük 3771-en 2008-ban kaptak diplomát, 5098-an 2010-ben, 161 esetben pedig adathiány van.

2008-ban
 végzettek

2010-ben
 végzettek Együtt

Még nem talált állást 20,7 18,5 19,3

Kevesebb, mint 1 hónap alatt 39,0 33,4 35,6

1 hónap alatt 2,8 2,6 2,7

2 hónap alatt 9,3 9,7 9,6

3 hónap alatt 7,7 10,3 9,3

1.  táblázat.   Az abszolutórium megszerzését követően hány hónap alatt talált állást? 
Az abszolutórium megszerzését követően állást kereső, és az álláskeresés 
hosszára vonatkozó kérdésre válaszolók körében, a végzés éve szerint (%)
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A pályára állás mozaikdarabkái

A pályakezdő diplomások különböző célokat tűzhetnek ki maguk elé, másképp de-
fi niálják a számukra elérendő, optimális foglalkoztatást, és eltérő céljaikhoz elté-
rő munkába állási stratégiákat dolgoznak ki. Határozott célkitűzés és jól felépített 
stratégiai terv esetén a célok eléréséhez kis tevékenységszakaszok egymáshoz jól 
kapcsolódó rendszerén keresztül vezet az út, ahol a korábbi tevékenységek előké-
szítik a későbbieket, növelik a későbbi lépés sikerének valószínűségét. Elemzé-
sünk első lépésében megpróbáltuk összeilleszteni a felsőoktatásból a munkába 
való átmenet mozaikdarabkáit. Ennek során a következő tényezők létét vagy nem 
létét vizsgáltuk egyenként és egymással való kombinációikban (2. táblázat).

S Á G I  M A T I L D

Gyakoriság az összes 
frissdiplomás körében 

Az abszolutórium megszerzését követően keresett munkát 60,6

Főállású munkaviszonya volt a diploma megszerzésekor 15,3

Munkaviszonya nem volt, de a szakmában dolgozott 
a diploma megszerzésekor 4,8

A diploma megszerzésekor megvolt az állása, csak el kellett foglalnia 1,4

Diploma után továbbtanult: másik diplomát is szerzett, 
vagy most is részt vesz felsőfokú képzésben, vagy azért nem 
keresett állást, mert továbbtanult

39,4

Diploma megszerzését követően tanult külföldön 5,8

Diploma megszerzését követően dolgozott külföldön 11,3

2. táblázat.  A felsőoktatásból a munkaerőpiacra való átmenet vizsgált 
tevékenységszegmensei (%)

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

2008-ban
 végzettek

2010-ben
 végzettek Együtt

4 hónap alatt 4,1 5,1 4,8

5 hónap alatt 2,8 4,1 3,6

6 hónap alatt 5,2 5,3 5,3

Több, mint 6 hónap alatt 8,4 11,0 9,8

Összesen 100,0 100,0 100,0

Érvényes N 1 552 2 529 4 081
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E tevékenységszegmensek közül az első 5 helyen felsoroltnak a teljes kombináció-
ját alkottuk meg, a többi ténynek pedig e kombinációval való kapcsolódásait elemez-
tük részletesebben. 

Elsődleges, felfedező célú vizsgálódásunk legfőbb eredménye az, hogy a pályára 
állás különböző részelemeinek egyszerű kombinációja nem eredményez áttekinthető, 
jól körvonalazódó pályára állási típusokat. Ez erőteljesen alátámasztja azt a hipotézi-
sünket, hogy a pályára állás nem írható le egy egyszerű, egyetlen egyenes mentén való 
haladással, amely során az érintett mérföldkövek (az állások) hierarchikus rangsort 
alkotnak, és amelynek során az elért mérföldkövek száma, valamint a távolságok meg-
tételéhez szükséges idő tenne különbséget a frissdiplomások között, és nem írható le 
néhány egymást keresztező egyenes vonal többdimenziós lineáris modelljével sem. 
Plasztikus hasonlattal élve, a munkába állás folyamata sokkal inkább hasonlít egy 
nagyváros metróhálózatához, ahol a térben elhelyezkedő nagyobb csomópontok kö-
zött nem feltétlenül van hierarchikus elrendeződés, és ahol a nagyobb csomópontokat 
többféle, azonos mértékben célravezető és hatékony úton is el lehet érni.

Leíró szintű felfedező vizsgálódásunk alapján jól látható, hogy a diploma meg-
szerzésének időpontja nem feltétlenül jelent vízválasztót a tanulás és a munkaerőpi-
acra való belépés között. Adataink szerint a frissdiplomások csupán kevesebb mint 
kétharmada (60,6 százalék) keresett az abszolutórium megszerzése után közvetlenül 
munkát, és tíz végzett diplomás közül csupán négy (43,6 százalék) volt a diploma meg-
szerzését követően „hagyományos” álláskeresőnek tekinthető – ők azok, akiknek ek-
kor nem volt állásuk, nem tanultak tovább, és állást kerestek. (2. és 3. táblázatok)

P Á LY A K E Z D Ő D I P L O M Á S O K M U N K Á B A Á L L Á S I  S T R A T É G I Á I

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

Gyakoriság az összes 
frissdiplomás körében 

Még soha nem volt állásban 16,7

Több munkahelye is volt a végzés óta 29,1

Tanulmányaihoz kapcsolódó munkatapasztalat a képzés előtt 
vagy közben 57,7

Tanulmányaihoz nem kapcsolódó munkatapasztalat 
a képzés előtt vagy közben 63,9

Külföldi munkatapasztalat a képzés előtt vagy közben 13,6

Volt diplomája, amikor megkezdte ezt a képzést 5,1

A végzettség megszerzése előtt tanult külföldön 16,0

A végzettség megszerzése előtt dolgozott külföldön 13,6

Képzési szint: MA/MSc, osztatlan, egyetem 47,0
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A frissdiplomások 15,3 százalékának a diploma megszerzésének időszakában már 
volt állása, 4,8 százalékuknak pedig ugyan munkaviszonya nem volt, de ekkor már fo-
lyamatosan a szakmában dolgozott valamilyen formában (vállalkozóként, alkalmi be-
dolgozóként vagy szerződés nélküli munkavállalóként), és ezen a területen kívánt aktív 
maradni a diploma megszerzését követően is. További 1,4 százalékuk is megtalálta már 
a leendő első állását a diploma megszerzése előtt, de ezt csak a diplomázás után akarta 
elfoglalni. Összességében tehát minden ötödik frissdiplomás már a diploma megszer-
zését megelőzően belépett a munkaerőpiacra (2. táblázat). Ez azonban nem azt jelenti, 
hogy ők az életük e korai szakaszában megállapodtak volna. Az állással rendelkező 
frissdiplomások 15 százaléka (a teljes minta 1,7 százaléka) nem kívánt hosszabban meg-
maradni a diploma megszerzésekor meglevő állásában, ekkor (is) aktívan kereste a jobb 
munkalehetőségeket, harmaduk pedig (a teljes minta 4,1 százaléka) a diploma megszer-
zését követően nemcsak állásban volt, hanem más felsőfokú tanulmányokat is folyta-
tott. Összességében a frissdiplomások 9 százaléka tekintette magát megállapodottnak 
a diploma megszerzésének idején – ennyien voltak azok, akiknek ekkor már volt állásuk, 
nem akartak továbbtanulni és nem kerestek (másik) állást (3. táblázat). 

S Á G I  M A T I L D

% N

Nem volt munkahelye
A diploma megszerzésekor nem volt (további) állásígérete
Nem tanult tovább
Nem keresett állást

2,5 222

Nem volt munkahelye
A diploma megszerzésekor nem volt (további) állásígérete
Nem tanult tovább
Állást keresett

43,6 3 933

Nem volt munkahelye, de már a diploma megszerzése előtt 
a szakmában dolgozott (munkaszerződés nélkül)
A diploma megszerzésekor nem volt (további) állásígérete
Nem tanult tovább
Nem keresett állást

3,2 284

Nem volt munkahelye,
A diploma megszerzésekor nem volt (további) állásígérete
Továbbtanult
Nem keresett állást

17,9 1 620

Nem volt munkahelye
A diploma megszerzésekor nem volt (további) állásígérete
Továbbtanult
Állást keresett

14,6 1 321

Nem volt munkahelye, de már a diploma megszerzése előtt 
a szakmában dolgozott (munkaszerződés nélkül)
A diploma megszerzésekor nem volt (további) állásígérete
Továbbtanult
Nem keresett állást

1,7 153

3. táblázat.  Aktuális munkaerő-piaci pozíciók és a további tervek variációi a diploma 
megszerzésekor 
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Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

% N

Nem volt munkahelye
A diploma megszerzésekor (további) állásígérete is volt, csak el 
kellett foglalnia az ígért pozíciót
Nem tanult tovább
Nem keresett állást

0,9 85

Nem volt munkahelye
A diploma megszerzésekor (további) állásígérete is volt, csak el 
kellett foglalnia az ígért pozíciót
Továbbtanult
Nem keresett állást

0,3 26

Munkahelye volt
Nem tanult tovább
Nem keresett állást

8,7 786

Munkahelye volt
A diploma megszerzésekor nem volt (további) állásígérete 
Nem tanult tovább
Állást keresett

1,7 150

Munkahelye volt
A diploma megszerzésekor nem volt (további) állásígérete 
Továbbtanult
Nem keresett állást

4,1 372

Munkahelye volt
A diploma megszerzésekor nem volt (további) állásígérete is
Továbbtanult
Állást keresett

0,7 65

Munkahelye volt
A diploma megszerzésekor (további) állásígérete is volt, csak el 
kellett foglalnia az ígért pozíciót
Nem tanult tovább
Nem keresett állást

0,1 11

Munkahelye volt
A diploma megszerzésekor (további) állásígérete is volt, csak el 
kellett foglalnia az ígért pozíciót
Továbbtanult
Nem keresett állást

0,0 2

Összesen 100,0 9 030

Az állást nem keresők sem kizárólag azok köréből kerülnek ki, akik a képzést köve-
tően továbbtanulnak, vagy már egyetemista korukban munkába álltak, illetve akik a 
diploma megszerzésekor határozott állásígérettel rendelkeztek. Az állással vagy állás 
biztos ígéretével nem rendelkező, és továbbtanulni sem szándékozók 2–3 százaléka eb-
ben az időszakban annak ellenére nem keres állást, hogy ekkor nincs biztos állása vagy 
állásajánlata és nem is akar továbbtanulni. Ők a szöveges indoklásuk szerint a tanulást 
követően még nem kívánnak „beállni a sorba”, a munkavállalás előtt kötetlenebb for-
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mában szeretnének tapasztalatokat szerezni (jellemzően külföldön), vagy egyszerűen 
csak rá akarnak pihenni a tanulásra. (Volt olyan válaszoló is, aki azzal indokolta azt, 
hogy ekkor nem keresett állást, hogy „mert megtehettem”.) Őket a fi atal kort a diploma 
megszerzését követően is kitoló „halogatók” speciális csoportjának tekinthetjük.

A frissdiplomások 39,4 százaléka a diploma megszerzését követően nem hagyta 
abba a tanulmányait. Ennyien számoltak be arról, hogy a diploma megszerzését köve-
tően másik diplomát is szereztek, vagy jelenleg is felsőfokú képzésben vesznek részt, 
vagy tanulmányaik folytatása miatt nem kerestek állást a diploma kézhez kapása 
idején. A továbbtanulók bő harmada a tanulmányait munka mellett kívánta folytat-
ni. Összességében a frissdiplomások 15 százaléka a diploma megszerzésekor tovább 
akart tanulni, és egyben állást is keresett, míg 25 százalékuk úgy kívánt továbbtanul-
ni, hogy ekkor még nem szándékozott belépni a munkaerőpiacra. (3. táblázat)

A munkába állás folyamatának változatos formációit tovább színesíti a diploma meg-
szerzését követő külföldi tapasztalatszerzés igénye és ténye. A frissdiplomások 14 szá-
zaléka a diploma megszerzését közvetlenül követő időszakban külföldön is tanult vagy 
dolgozott: 8 százalékuk csak dolgozott, 3 százalékuk csak tanult, 3 százalékuk tanult 
és dolgozott is. A külföldi tapasztalatszerzés megszervezése valamivel időigényesebb, 
mint az egyszerű (hazai) álláskeresésé, ezért ebben a tekintetben kisebb mértékű kü-
lönbség mutatkozik a 2008-ban és a 2010-ben végzettek között: a 2008-ban végzettek 
18 százaléka, míg a 2010-ben végzettek 11 százaléka tanult vagy dolgozott a diploma 
megszerzését követően külföldön. Ez a különbség megmutatkozik a külföldi munkavál-
lalásban (15, illetve 8 százalék) és a külföldi tanulmányokban (7, illetve 3 százalék) is.

A frissdiplomások munkaerő-piaci, illetve álláskeresési típusainak két csoport-
ja volt különösen aktív a diploma megszerzését közvetlenül követő külföldi tapasz-
talatszerzésben. Azon frissdiplomások közül, akiknek a diploma megszerzésekor 
nem volt állásuk, nem kerestek munkahelyet és nem tanultak tovább, minden har-
madik külföldi munka- és/vagy tanulmányi tapasztalatszerzésre használta ki a 
diploma megszerzését követő időszakot. 

S Á G I  M A T I L D

Közülük a dip-
loma megszer-
zését követően 
külföldön tanult 
vagy dolgozott 

(%)

A kategória 
elemszáma

(N)

Nem volt munkahelye
A diploma megszerzésekor nem volt (további) 
állásígérete
Nem tanult tovább
Nem keresett állást

35,0 222

4.  táblázat.  Külföldi munka- vagy tanulási tapasztalat aránya a pályakezdő diplomá-
sok körében, az abszolutórium megszerzése idején elfoglalt munkaerő-
piaci pozíció és további tervek variációi szerint
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Közülük a dip-
loma megszer-
zését követően 
külföldön tanult 
vagy dolgozott 

(%)

A kategória 
elemszáma

(N)

Nem volt munkahelye
A diploma megszerzésekor nem volt (további) 
állásígérete
Nem tanult tovább
Állást keresett

10,6 3 933

Nem volt munkahelye, de már a diploma meg-
szerzése előtt a szakmában dolgozott (munka-
szerződés nélkül)
A diploma megszerzésekor nem volt (további) 
állásígérete
Nem tanult tovább
Nem keresett állást

13,0 284

Nem volt munkahelye
A diploma megszerzésekor nem volt (további) 
állásígérete
Továbbtanult
Nem keresett állást

17,0 1 620

Nem volt munkahelye
A diploma megszerzésekor nem volt (további) 
állásígérete
Továbbtanult
Állást keresett

13,8 1 321

Nem volt munkahelye
de már a diploma megszerzése előtt a szakmában 
dolgozott (munkaszerződés nélkül)
A diploma megszerzésekor nem volt (további) 
állásígérete
Továbbtanult
Nem keresett állást

16,3 153

Nem volt munkahelye
A diploma megszerzésekor (további) állásígérete 
is volt, csak el kellett foglalnia az ígért pozíciót
Nem tanult tovább
Nem keresett állást

7,0 85

Nem volt munkahelye
A diploma megszerzésekor (további) állásígérete 
is volt, csak el kellett foglalnia az ígért pozíciót
Továbbtanult
Nem keresett állást

3,8 26

Munkahelye volt
Nem tanult tovább
Nem keresett állást

16,0 786
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Átlagosnál nagyobb arányban szereztek külföldi munka- és/vagy tanulmányi ta-
pasztalatot azok is, akik a diploma megszerzésekor dolgoztak, ezt követően tovább akar-
tak tanulni, és ekkor nem volt a szakmai továbbfejlődésre (másik állásra) vonatkozó 
ígéretes állásajánlatuk. Közülük minden negyedik-ötödik a diploma megszerzését köz-
vetlenül követő időszakban külföldön (is) tapasztalatot szerzett. (4. táblázat)

A frissdiplomások 17 százalékának a diploma megszerzése óta nem volt állása, 
54 százalékuknak (eddig) egyetlen állása volt, 29 százalékuknak pedig több. A diploma 
megszerzésekor állást keresők 91 százalékának legalább egy állása volt az abszolutóri-
um óta – minden másodiknak egy állása volt/van azóta, 29 százalékuknak pedig több. 
Jellemzően azoknak volt több állásuk is, akik a diploma megszerzésekor már rendelkez-
tek munkahellyel. Közülük csak minden második (56 százalék) maradt meg a korábbi 
munkahelyén, 44 százalékuk egy vagy több másik munkahelyet is kipróbált a diploma 

S Á G I  M A T I L D

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

Közülük a dip-
loma megszer-
zését követően 
külföldön tanult 
vagy dolgozott 

(%)

A kategória 
elemszáma

(N)

Munkahelye volt
A diploma megszerzésekor nem volt (további) 
állásígérete
Nem tanult tovább
Állást keresett

14,7 150

Munkahelye volt
A diploma megszerzésekor nem volt (további) 
állásígérete 
Továbbtanult
Nem keresett állást

20,7 372

Munkahelye volt
A diploma megszerzésekor nem volt (további) 
állásígérete is
Továbbtanult
Állást keresett

24,6 65

Munkahelye volt
A diploma megszerzésekor (további) állásígérete 
is volt, csak el kellett foglalnia az ígért pozíciót
Nem tanult tovább
Nem keresett állást

18,2 11

Munkahelye volt
A diploma megszerzésekor (további) állásígérete 
is volt, csak el kellett foglalnia az ígért pozíciót
Továbbtanult
Nem keresett állást

50,0 2

Együtt 14,0 9 030
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megszerzését követően. Különösen sokan mutattak munkahelyi mobilitást azok közül, 
akiknek a diploma megszerzésekor már volt állásuk, továbbtanultak és állást is keres-
tek (60 százalék), de a diploma megszerzése idején munkahellyel rendelkező, továbbta-
nuló, és ekkor (még) másik állást nem kereső friss diplomások közül is minden második 
(49 százalék) új állásba került az abszolutóriumot követő 1–3 évben. (5. táblázat)

P Á LY A K E Z D Ő D I P L O M Á S O K M U N K Á B A Á L L Á S I  S T R A T É G I Á I

A diploma meg-
szerzése óta nem 

volt állásban
(%)

Egy 
állása 

volt
(%)

Több 
állása 

volt
(%)

Össze-
sen
(%)

N

Nem volt munkahelye
A diploma megszerzésekor 
nem volt (további) állásígérete
Nem tanult tovább
Nem keresett állást

21,6 53,2 25,2 100,0 222

Nem volt munkahelye
A diploma megszerzésekor 
nem volt (további) állásígérete
Nem tanult tovább
Állást keresett

8,2 60,6 31,2 100,0 3 933

Nem volt munkahelye
de már a diploma megszerzése 
előtt a szakmában dolgozott 
(munkaszerződés nélkül)
A diploma megszerzésekor 
nem volt (további) állásígérete
Nem tanult tovább
Nem keresett állást

1,4 68,0 30,6 100,0 284

Nem volt munkahelye
A diploma megszerzésekor 
nem volt (további) állásígérete
Továbbtanult
Nem keresett állást

59,9 31,8 8,3 100,0 1 620

Nem volt munkahelye
A diploma megszerzésekor 
nem volt (további) állásígérete
Továbbtanult
Állást keresett

11,6 56,1 32,3 100,0 1 321

Nem volt munkahelye
De már a diploma megszerzé-
se előtt a szakmában dolgo-
zott (munkaszerződés nélkül)
A diploma megszerzésekor 
nem volt (további) állásígérete
Továbbtanult
Nem keresett állást

3,3 60,1 36,6 100,0 153

5. táblázat.  Eddigi munkahelyek száma pályakezdő diplomások körében, az abszolu-
tórium megszerzése idején elfoglalt munkaerő-piaci pozíció és további 
tervek variációi szerint
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A diploma meg-
szerzése óta nem 

volt állásban
(%)

Egy 
állása 

volt
(%)

Több 
állása 

volt
(%)

Össze-
sen
(%)

N

Nem volt munkahelye
De már a diploma megszerzé-
se előtt a szakmában dolgo-
zott (munkaszerződés nélkül)
A diploma megszerzésekor 
nem volt (további) állásígérete
Továbbtanult
Nem keresett állást

3,3 60,1 36,6 100,0 153

Nem volt munkahelye
A diploma megszerzésekor 
(további) állásígérete is volt, 
csak el kellett foglalnia az 
ígért pozíciót
Nem tanult tovább
Nem keresett állást

1,2 75,3 23,5 100,0 85

Nem volt munkahelye
A diploma megszerzésekor (to-
vábbi) állásígérete is volt, csak 
el kellett foglalnia az ígért 
pozíciót
Továbbtanult
Nem keresett állást

7,7 61,5 30,8 100,0 26

Munkahelye volt
Nem tanult tovább
Nem keresett állást

– 59,2 40,8 100,0 786

Munkahelye volt
A diploma megszerzésekor 
nem volt (további) állásígérete
Nem tanult tovább
Állást keresett

– 50,7 49,3 100,0 150

Munkahelye volt
A diploma megszerzésekor 
nem volt (további) állásígérete
Továbbtanult
Nem keresett állást

– 52,2 47,8 100,0 372

Munkahelye volt
A diploma megszerzésekor nem 
volt (további) állásígérete is
Továbbtanult
Állást keresett

– 40,0 60,0 100,0 65

Munkahelye volt
A diploma megszerzésekor (to-
vábbi) állásígérete is volt, csak 
el kellett foglalnia az ígért 
pozíciót
Nem tanult tovább
Nem keresett állást

– 72,7 27,3 100,0 11
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Az eddigi nemzetközi és hazai vizsgálatok egyaránt arra az eredményre vezettek, 
hogy a pályakezdő diplomások álláshoz jutásának valószínűségét jelentős mérték-
ben növeli a tanulmányokkal összefüggő korábbi munkatapasztalat (Allen–van der 
Velden, 2011a, 2011b; Varga, 2010; Györgyi, 2010). Eredményeink szerint ez a mun-
katapasztalat nem csupán a diploma megszerzését követő, de az azt megelőző állás 
megtalálását is jelentősen befolyásolja. Az összes pályakezdő 58 százaléka rendelke-
zett a diploma megszerzését megelőzően (a képzés előtt vagy közben szerzett), a ta-
nulmányaihoz kapcsolódó munkatapasztalattal (2. táblázat). A még sosem dolgozók 
körében 39 százalékos a tanulmányokhoz kötődő korábbi munkatapasztalattal ren-
delkezők aránya, míg a diploma megszerzésekor állással rendelkezők 77 százaléka 
rendelkezett korábban a szakmájához kapcsolódó munkatapasztalattal. A tanul-
mányokhoz kapcsolódó korábbi munkatapasztalat nemcsak annak a valószínűsé-
gét növeli, hogy valakinek a diploma megszerzésekor már van állása, de azt is, hogy 
határozott ígérete van arra, hogy a végzést követően alkalmazzák. A diploma meg-
szerzésekor állással nem, de biztos állásígérettel rendelkezők 85 százalékának volt 
korábbi munkatapasztalata, és döntő többségük arról számolt be, hogy a biztos állás 
ígéretét azon a munkahelyen kapta, ahol korábban a munkatapasztalatát szerezte. 
Mindezen tények miatt úgy véljük, hogy a diploma megszerzése előtti, szakterület-
tel összefüggő munkatapasztalat megszerzését, illetve az erre irányuló törekvése-
ket a munkába állás folyamata szerves részének érdemes tekintenünk. 

Hipotézisünk szerint a diploma megszerzését megelőző (képzés előtti vagy 
képzés közbeni) külföldi munkatapasztalat megszerzése ugyancsak speciálisan 
szervül a munkába állás folyamatába. Az összes frissdiplomás 14 százaléka szer-
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A diploma meg-
szerzése óta nem 

volt állásban
(%)

Egy 
állása 

volt
(%)

Több 
állása 

volt
(%)

Össze-
sen
(%)

N

Munkahelye volt
A diploma megszerzésekor (to-
vábbi) állásígérete is volt, csak 
el kellett foglalnia az ígért 
pozíciót
Nem tanult tovább
Nem keresett állást

– 72,7 27,3 100,0 11

Munkahelye volt
A diploma megszerzésekor (to-
vábbi) állásígérete is volt, csak 
el kellett foglalnia az ígért 
pozíciót
Továbbtanult
Nem keresett állást

– 100,0  100,0 2

Együtt 16,7 54,2 29,1 100,0 9 030

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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zett a diploma megszerzését megelőző időszakban – a képzés előtt vagy a képzés 
közben – külföldi munkatapasztalatot. (A külföldi munkatapasztalat vizsgálata 
során nem különböztettük meg a tanulmányokkal összefüggő, illetve ezzel nem 
összefüggő tevékenységet.) Hasonlóan a képzést követő külföldi tapasztalatszer-
zéshez, a diploma megszerzését megelőző külföldi munkatapasztalat is a munká-
ba állási tipológiánk két szélső csoportjára – a diploma megszerzésekor állásban 
levőkre és a diploma megszerzését követően állásban nem levő, állást nem kereső 
és továbbtanulni sem szándékozók – jellemző átlag feletti mértékben. Összes-
ségében, a diploma megszerzésekor állásban levők 21 százaléka, speciálisan az 
állással rendelkező és a képzést követően továbbtanuló frissdiplomások 24 szá-
zaléka rendelkezett a diploma megszerzésének idején korábbi külföldi munka-
tapasztalattal, míg a másik végletet képviselők csoportjában a korábbi külföldi 
munkatapasztalattal nem rendelkezők aránya 18 százalék. 

Feltételezésünk szerint a korábbi – hazai vagy külföldi – felsőfokú tanulmányok, 
illetve a jelenlegi képzés szintje (alapképzés/főiskolai képzés, vagy ennél magasabb 
szintű) ugyancsak jelentős tényezőként jelenik meg a frissdiplomások munkába 
állásának folyamatában. A frissdiplomások 16 százaléka tanult hosszabb-rövidebb 
ideig a diploma megszerzése előtt külföldön. A korábbi külföldi tanulmányok leg-
inkább a diploma megszerzésekor már állásban levőkre voltak jellemzőek, közülük 
minden negyedik beszámolt ilyen jellegű tapasztalatokról. 

Viszonylag szoros kapcsolatot mutatnak adataink a jelenlegi képzésbe dip-
lomásként való bekapcsolódás és a korai foglalkoztatottság között. A mintánk-
ba került összes frissdiplomás 5 százalékának volt már valamilyen diplomája a 
vizsgált képzés kezdetekor, míg a diploma megszerzésekor állásban levők köré-
ben ez az arány 10 százalék. (Itt hívjuk fel arra a figyelmet, hogy elemzésünket 
a nappali munkarenden diplomát szerzőkre korlátoztuk, tehát az adatbázisunk-
ban nem szerepeltek azok, akik korábbi végzettségük megszerzését követően 
állást vállaltak, és ezt követően levelező/esti munkarenden folytatták a tanul-
mányaikat.) 

Ugyanakkor a képzés szintje (tehát az, hogy alapképzésben/főiskolai szin-
tű képzésben, vagy ennél magasabb szintű képzésben vettek részt a vizsgálat 
adatbázisában szereplők) a frissdiplomások munkába állási stratégiáinak álta-
lunk kialakított tipológiájának csak egyetlen csoportjában jelentkezik lényeges 
jellegzetességként. Azok körében, akiknek a diploma megszerzésekor nem volt 
állásuk, sem állásígéretük, és a diploma megszerzését követően úgy tanultak 
tovább, hogy nem is kerestek állást, az átlagosnál lényegesen magasabb arány-
ban (64 százalék az 53-hoz képest) találunk olyan diákokat, akik alapképzésben 
vesznek részt. A képzési szint (alapképzés/főiskolai képzés vagy MA-/MSc-, il-
letve hagyományos egyetem vagy osztatlan képzés) az alapképzés után nappali 
munkarenden mesterképzésre aspirálók esetében lényeges motívumként jele-
nik meg. 
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A munkába állási stratégiák főbb faktorai
Az eddigiek alapján a frissdiplomások munkába állási stratégiáinak színes kavalkád-
ja bontakozott ki a szemünk előtt. A leíró elemzés szintjén bemutatott összefüggés-
erdő rengetegében főkomponens-elemzéssel kerestük meg a jellegzetes csapásokat. 
Ennek során a korábban is vizsgált, általunk fontosnak ítélt tényezők mindegyikét 
dummy változóként vontuk be az elemzésbe.3 A frissdiplomások munkába állási fo-
lyamatának hat fő típusa bontakozik ki, amelyek sajátértéke meghaladja az 1-et, és 
amelyek együttesen az összes variancia 56 százalékát magyarázzák (6. táblázat). 
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3   A munkahelyek számának háromkategóriás változóját (a diploma megszerzését követően még nem dol-
gozott, egy munkahelye volt, több munkahelye volt) két dummy változóra bontva, referenciaként az „egy 
munkahelye volt” kategóriát megtartva.

Intenzív 
munkata-
pasztalat; 
Erőteljes 
hazai és 

nemzetközi 
mobilitás

Tovább-
tanulás

Kül-
földre 

aspirá-
lódás

Tanulás 
melletti 
„bedol-
gozás”

Családi 
háttér-

támoga-
tás

Hagyo-
mányos 
pályára 

állás

 1 2 3 4 5 6

Az abszolutórium 
megszerzését köve-
tően keresett munkát

–0,058 –0,795 0,414 0,020 –0,155 0,178

Volt főállású munka-
viszonya a diploma 
megszerzésekor

0,418 0,202 –0,511 –0,542 0,068 –0,115

Munkaviszonya nem 
volt, de a szakmában 
dolgozott a diploma 
megszerzésekor

0,118 0,183 –0,302 0,779 0,053 –0,145

A diploma megszer-
zésekor megvolt 
az állása, csak el 
kellett foglalnia

0,034 0,066 –0,176 0,008 0,578 –0,149

Diploma után 
továbbtanult: másik 
diplomát is szerzett, 
vagy most is részt 
vesz felsőfokú kép-
zésben, vagy azért 
nem keresett állást, 
mert tovább tanult

–0,214 0,689 0,126 –0,029 –0,179 0,023

6.  táblázat.  Pályakezdő diplomásuk munkába állási folyamatának típusai
Rotálatlan faktorsúlymátrix
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Intenzív 
munkata-
pasztalat; 
Erőteljes 
hazai és 

nemzetközi 
mobilitás

Tovább-
tanulás

Kül-
földre 

aspirá-
lódás

Tanulás 
melletti 
„bedol-
gozás”

Családi 
háttér-
támo-
gatás

Hagyo-
mányos 
pályára 

állás

 1 2 3 4 5 6

Diploma megszerzé-
sét követően tanult 
külföldön

0,313 0,381 0,490 –0,058 –0,013 –0,252

Diploma megszerzé-
sét követően dolgozott 
külföldön

0,545 0,154 0,389 –0,009 –0,152 –0,295

Még soha nem volt 
állásban –0,573 0,509 0,114 –0,058 –0,096 0,192

Több munkahelye is 
volt végzés óta 0,452 –0,242 –0,068 –0,098 –0,193 –0,431

Tanulmányaihoz kap-
csolódó munkatapasz-
talat a képzés előtt 
vagy közben

0,443 0,036 –0,349 0,203 –0,048 0,222

Tanulmányaihoz NEM 
kapcsolódó munka-
tapasztalat a képzés 
előtt vagy közben

0,361 0,024 –0,257 0,173 –0,417 0,330

Volt diplomája, amikor 
megkezdte ezt a 
képzést

0,121 –0,017 –0,201 –0,339 –0,021 0,413

A végzettség meg-
szerzése előtt tanult 
külföldön

0,402 0,250 0,356 0,051 0,239 0,337

A végzettség megszer-
zése előtt dolgozott 
külföldön

0,517 0,180 0,191 0,030 –0,178 0,287

Képzési szint: MA/MSc, 
osztatlan, egyetem 0,316 –0,080 0,209 0,050 0,592 0,251

Sajátérték 2,037 1,777 1,415 1,111 1,084 1,049

Magyarázott 
variancia (%) 13,579 11,845 9,431 7,404 7,226 6,994

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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A frissdiplomások pályára állási folyamatának feltárása során azonosí-
tott faktorok közül legmarkánsabban az intenzív munkatapasztalat, erőtel-
jes hazai és nemzetközi mobilitás faktora tűnik a szemünk elé. E faktort a 
diploma megszerzése előtti és alatti, hazai és külföldi munkatapasztalat(ok), 
munkaviszony(ok), a diploma megszerzése előtti és utáni (további) hazai és kül-
földi tanulmányok, valamint a diploma megszerzése óta betöltött egynél több 
állás jellemzi. Nincs összefüggésben a vizsgált képzést követő (vagy azt átfedő) 
további tanulmányokkal, viszont a magasabb képzési szint (MA-/MSc-, osztat-
lan képzés, illetve a régi egyetemi képzés) is a jellegzetességei közé tartozik.

A továbbtanulás faktorát a továbbtanulás ténye mellett az álláskeresés hi-
ányával jellemezhetjük. E faktor tehát alapvetően azt jelzi, hogy valaki még 
nem fejezte be a nappali tagozatos tanulmányait, és nem lépett ki a munkaerő-
piacra.

A külföldre aspirálódás faktorának tipikus jellegzetessége a diploma meg-
szerzését követő álláskeresés, a diplomát követő külföldi munkatapasztalat 
és/vagy külföldi tanulmányok, a diplomát megelőző külföldi tanulmányok és 
a képzés előtti vagy közbeni hazai munkatapasztalat hiánya. A tanulás mel-
letti „bedolgozás” faktorára a tanulmányokhoz kötődő jelentős hazai munka-
tapasztalat és a (kötött) állástól való tartózkodás a jellemző. Nincs kapcso-
latban a képzés szintjével, viszont jellemző rá a képzést megelőző diploma 
hiánya. A családi háttértámogatás faktorának fő jellegzetessége a korábbi 
munkatapasztalatok hiánya, valamint az a tény, hogy a képzettség megszer-
zésekor biztos állás ígérete várja a frissdiplomást. További jellemzője még a 
magas képzési szint. 

Végül, de nem utolsósorban a hagyományos pályára állási track is markán-
san jelenik meg. Ezt a faktort a diploma megszerzését követő álláskeresés, a 
belföldi munkaerőpiacra való fókuszálás, az egyetlen munkahelyen való meg-
állapodás, valamint a tanulmányokhoz nem feltétlenül kötődő és nem állás-
jellegű munkatapasztalatok jellemzik. A külföldi tapasztalatok (tanulmányi 
és munkatapasztalatok egyaránt) a végzettség megszerzése előtti időszakra 
korlátozódnak, tehát inkább a magasabb színvonalú képzést, semmint a ké-
sőbbi pályára állást segítik elő. A hagyományos pályára állás jellemzője még 
a magasabb képzési szint és az ezt megelőző (alacsonyabb szintű) diploma is. 
(6. táblázat)

A pályaválasztási stratégiák választását befolyásoló tényezők

A következőkben azt vizsgáljuk, hogy milyen tényezők befolyásolják az egyik vagy 
másik pályára állási típus választását. Ennek érdekében olyan lineáris regresszi-
ós modelleket építettünk fel, ahol a függő változók a különböző pályára állási stra-
tégiákat jellemző faktorok score értékei, a magyarázó változók pedig a képzési 
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területeket, a képzés típusát, a képzés során elért átlagos és relatív (az azonos kép-
zést végző társakhoz viszonyított) tanulmányi eredményt, a diploma megszerzé-
sének évét, valamint a családi háttér jellegzetességeit jellemző dummy változók 
képezik. Feltételeztük, hogy bizonyos stratégiákat eltérő mértékben alkalmaznak 
a férfi ak és a nők, ezért a frissdiplomás nemét is magyarázó változóként vontuk be 
modelljeinkbe (7. táblázat).

Az intenzív munkatapasztalattal és erőteljes hazai és nemzetközi 
mobilitással jellemezhető pályakezdési stratégiát befolyásoló tényezők

Hipotézisünk szerint a képzési terület jelentős mértékben befolyásolja azt, hogy 
a megszerzett szaktudást milyen módon lehet leginkább hatékonyan kamatoz-
tatni a munkaerőpiacon, így azt is, hogy az adott képzettséget megszerzők mi-
lyen munkába állási stratégiát értékelnek kiváltképp célravezetőnek. Ez a hipo-
tézisünk megerősítést nyert a leginkább dinamikus, intenzív munkatapasztalat 
és erőteljes hazai és nemzetközi mobilitási stratégia vizsgálata során. A gazda-
sági vagy informatikai végzettség erőteljesen valószínűsíti azt, hogy a frissdip-
lomás ezt a munkába állási stratégiát követi, míg a jogi, a természettudományi 
és a nemzetvédelmi jellegű képzések jelentős mértékben csökkentik annak a 
valószínűségét, hogy az ezeken a területeken diplomát szerzők ezt a munkába 
állási stratégiát választják. (Referenciaként az agrár képzési területet alkal-
maztuk.) A gazdasági és az informatikai végzettség pozitív, a jogi/igazgatási és a 
nemzetvédelmi területek negatív hatásának magyarázata nyilvánvaló: az előb-
biek a leginkább piacképes és nemzetközi szinten is jól alkalmazható szaktudást 
biztosítanak, míg az utóbbiak erőteljesen kötődnek a hazai nem piaci szférához. 
További elemzést követel ugyanakkor annak feltárása, hogy miért csökkenti a 
nagyfokú hazai és nemzetközi mobilitással jellemezhető pályakezdés valószí-
nűségét a természettudományi képzésben megszerzett szaktudás.

A magasabb képzési szint (MA-/MSc- vagy hagyományos egyetemi képzés, vagy 
osztatlan képzés) ugyancsak jelentős mértékben valószínűsíti azt, hogy valaki ezt a 
pályára állási stratégiát követi. 

Különös módon a felsőoktatásban tanúsított tanulmányi eredmény nem mutat 
összefüggést a stratégiával. Közel ugyanolyan valószínűséggel választhatják ezt a 
pályára állási stratégiát a gyengébb tanulmányi teljesítményt felmutatók, mint a 
legjobbak.

Fontos viszont a diploma megszerzése óta eltelt idő hatása. A 2010-ben vég-
zettek szignifikánsan kisebb valószínűséggel tartoznak ebbe a csoportba, mint 
a két évvel korábban végzettek. Az idő hatását kétféleképpen is értelmezhetjük. 
Egyrészt valószínű, hogy a nemzetközi munkaerőpiacra való sikeres beilleszkedés-
hez néhány hónapnál hosszabb időre van szükség, és ebben az esetben számít, hogy a 
diploma megszerzése óta egy vagy három év telt el. Másrészt valószínűleg számít az 
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is, hogy a 2008-ban végzettek a korai pályára állási időszakukban (a felsőfokú ta-
nulmányaik során) a gazdasági válság előtti időszakban próbálgatták szárnya-
ikat, és kerültek a nekik megfelelő munkaerő-piaci pozíciókba, míg a két évvel 
később végzetteknek az utolsó egyetemi éveikben és azt követően is a gazdasági 
válság hatásaival is meg kellett küzdeniük. A különböző gazdasági helyzetben 
munkába állók eltérő pályára állási lehetőségeire kutatók már korábban is fel-
hívták a figyelmet (Gangl, 2001). A gazdasági válság pályára állási stratégiát be-
folyásoló hatásának hipotézisét érdemes további, erre a problémára fókuszáló 
elemzéssel ellenőrizni – megerősíteni vagy cáfolni.

A családi háttér jellemzői közül az apa iskolai végzettségének szignifikáns a 
hatása. A diplomás – különösen az egyetemi diplomás – apák gyerekei lényege-
sen nagyobb valószínűséggel alkalmazzák ezt a pályára állási stratégiát, mint 
az érettségivel sem rendelkező apák gyerekei. Ugyanakkor a gyerekkori család 
(relatív, észlelt) anyagi helyzete nem befolyásolja a pályára állási stratégia vá-
lasztását. 

A férfi ak ugyancsak valamivel nagyobb valószínűséggel alkalmazzák ezt a dina-
mikus munkába állást, mint a nők, de a hatás nem túl erős: a regressziós együttható 
csupán 0,084. (7. táblázat)

Továbbtanulás

A munkaerőpiacra való aktív belépés nélküli, főtevékenységként végzett tovább-
tanulás tipikusan az alapképzést (BA/BSc) befejezőkre jellemző. Erre utal ugyan-
is, hogy az összes többi képzéstípusban való részvétel szignifi káns negatív hatást 
mutat a referenciaként szereplő alapképzéshez képest. A továbbtanulást valószí-
nűsíti a korábbi felsőoktatási képzésben tanúsított jobb tanulmányi eredmény, 
valamint az apa magasabb iskolai végzettsége is. Ez utóbbi esetében nemcsak a 
diplomás, hanem már az érettségizett apa is jelentősen növeli annak a valószínű-
ségét, hogy a gyereke (az alapképzést követően) MA-/MSc-szintű képzésben vesz 
részt – az ennél alacsonyabb iskolai végzettségű apákhoz képest.

Az agrár képzési területhez képest majdnem minden más képzési terület szig-
nifi káns pozitív vagy negatív hatást gyakorol az ott végzett diákok továbbtanu-
lási döntésére. Legnagyobb valószínűséggel a speciális szaktudást nem biztosító, 
általános alapozó képzések (bölcsész, társadalomtudományi, természettudomá-
nyi) végzettjei választják a munkaerőpiacra való belépést halasztó továbbtanulá-
si stratégiát, legkevésbé pedig (szignifi káns negatív együtthatóval, a referencia-
ként alkalmazott agrár szakterületen végzettekhez képest) a pedagógushallgatók 
és az orvos- és egészségtudomány képzési területen végzettek.

Hasonlóan az előzőekhez, a továbbtanulási track választását sem befolyásolja a 
gyerekkori család anyagi helyzete, viszont kismértékű pozitív hatása van annak, ha 
valaki férfi . (7. táblázat)
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Külföldi aspirációk

A külföldi aspirációk leginkább az orvos- és egészségtudományi és a természet-
tudományi képzésből kikerülő frissdiplomásokra jellemzőek, míg a legkevésbé 
(szignifi káns negatív hatás) a gazdasági és az informatikai végzettségűekre. Fel-
hívjuk a fi gyelmet arra, hogy a képzési terület szerinti hatás éppen ellentétes az 
1. pályaválasztási faktor (intenzív munkaerő-piaci részvétel, erőteljes hazai és 
nemzetközi mobilitás) esetében tapasztalttal: éppen azoknak a képzési területek-
nek a hallgatói jelentik az egyik fő bázisát, amelyek a legkevésbé jelennek meg a 
másiknál, és viszont.

A többi általunk vizsgált hatást tekintve viszont a külföldi aspirációkkal jelle-
mezhető pályára állási stratégiát ugyanazok a tényezők, és ugyanolyan mérték-
ben befolyásolják, mint az 1. faktorét: a magas szintű (MA-/MSc-, hagyományos 
egyetemi, illetve egységes osztatlan) képzésben való részvétel csakúgy, mint a 
diplomás (és különösen az egyetemi diplomás) apa – miközben a tanulmányi ered-
mény és a gyerekkori család relatív anyagi háttere nem mutat szignifi káns hatást 
ennek a stratégiának a választására.

Itt utalunk vissza arra, hogy a külföldi aspiráció trackjére ugyanolyan in-
tenzív külföldi tapasztalatszerzés (külföldi tanulmányok, illetve külföldi mun-
katapasztalat) volt jellemző mind a diploma megszerzése előtti, mind pedig az 
azt követő időszakban, mint az erőteljes nemzetközi mobilitási pályára állóknál 
– viszont az előbbieknek alig van a képzésükkel összefüggő korábbi munkata-
pasztalatuk, míg az utóbbiak esetében ez jelentős. Véleményünk szerint a ha-
sonló indulást (családi háttér, képzési szint, korábbi próbálkozások) követően 
alapvetően az eltérő képzési terület hatásai vezettek eltérő pályára állási folya-
mathoz; az egyik csoport esetében megvalósultak a vágyak, a másik csoport pe-
dig a vágyakozás és a próbálkozás időszakát éli. Ugyanakkor arra is fel kell hív-
nunk a figyelmet, hogy a külföldre való aspirációval jellemezhető pályára állási 
stratégia választását – az általunk vizsgált tényezőkön túl – nagyobb mértékben 
befolyásolják más, általunk nem vizsgált tényezők is, mint az előző két stratégi-
áét. Harmadik modellünk magyarázóereje ugyanis feleakkora (8,7 százalékos) 
mint az első két modellünké (amelyek 18,4, illetve 15,9 százalékos magyarázó 
erővel bírnak). Az (egyelőre) beteljesületlen külföldre való vágyakozás mint pá-
lyára állási stratégia többi lényeges befolyásoló tényezőjének feltárása további 
kutatásokat igényel. (7. táblázat)

Tanulás melletti „bedolgozás”

Eredményeink szerint a tanulás melletti bedolgozás stratégiáját csak nagyon ke-
vés, általunk vizsgált külső tényező befolyásolja, és a modell magyarázóereje is 
nagyon kicsi. Leginkább csak azt tudjuk megmondani, hogy kik NEM választják 
ezt a pályára állási stratégiát: a bölcsészettudomány, az informatika és a termé-
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szettudomány képzési területeken diplomát szerzők, tehát három olyan szaktu-
dás fi atal képviselői, amely szakterületek nagyon eltérő munkaerő-piaci lehető-
ségeket valószínűsítenek. Az adatgyűjtést megelőző évben (2010-ben) végzettek 
valamivel nagyobb valószínűséggel jellemezhetők ezzel a stratégiával, mint a két 
évvel korábban diplomát szerzők, és valamelyest hatása van annak is, ha az apá-
nak egyetemi végzettsége van. (7. táblázat)

Családi háttértámogatás

Az erőteljes családi háttértámogatással jellemzett munkába állási helyzetet a jó anyagi 
helyzetű szülői háttér, a magas képzési szint (MA-/MSc- vagy osztatlan egységes kép-
zés, vagy hagyományos egyetemi képzés) befolyásolja jelentős mértékben. Felhívjuk a 
fi gyelmet arra, hogy az általunk feltárt 6 munkába állási stratégia közül ez az egyetlen, 
amelyhez való tartozást lényegesen (szignifi kánsan, habár kis együtthatókkal jelle-
mezhető mértékben) befolyásolja a szülők anyagi helyzete, és – az előzőekkel ellentét-
ben – nincs hatással rá az apa iskolai végzettsége. Az előző fejezetben láttuk, hogy e 
stratégia alkalmazóit az átlagosnál is nagyobb mértékben jellemzi az, hogy nem tettek 
szert a diploma megszerzését megelőzően a tanulmányaikhoz nem kapcsolódó munka-
tapasztalatra – tehát nem dolgoztak csak pénzért. Úgy tűnik tehát, hogy a különösebb 
korábbi erőfeszítés nélkül, a biztos állás ígéretének tudatában diplomázók alapvetően 
a jó gazdasági pozícióban levő szüleik támogatása révén kerülnek be az első állásukba.
Ugyanakkor van olyan két képzési terület is, amely jelentős mértékben pozitívan befo-
lyásolja a diploma megszerzésekor való biztos állás ígéretét: a gazdaságtudományok és 
az informatika képzés. A nyitott kérdésre adott válaszaik alapján („Egyéb ok miatt nem 
keresett az abszolutórium megszerzését követően állást: Miért?”) az ezeken a képzési 
területeken végzők esetében a biztos állást a korábbi munkatapasztalatok során felépí-
tett kapcsolatok, pozitív munkaadói értékelések eredményezték. 

Ezek az egymással csak kismértékben korreláló hatások markánsan felerősítik egy-
más hatását. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy a „háttértámogatás-faktor” befolyá-
soló tényezői feltárására felállított regressziós modellünk magyarázóereje a viszonylag 
kevés számú szignifi káns hatás ellenére kimagaslóan nagy, 36 százalékos. (7. táblázat)

Hagyományos pályára állási út

Eredményeink szerint a hagyományos pályára állási stratégia leginkább a családi 
háttértámogatással nem rendelkező, de magas képzési szinten végző, jó tanuló pá-
lyakezdőkre jellemző. E tényezők pozitívan hatnak a hagyományos pályakezdési 
stratégiára. Ezen túlmenően csak két képzési terület szignifi káns negatív hatása 
fi gyelhető meg: az informatika és a természettudomány képzési területen végzők 
az átlagosnál (különösen a referenciakategóriaként alkalmazott agrár képzési te-
rületen végzetteknél) lényegesen kisebb valószínűséggel alkalmazzák a pályára 
állás e hagyományos módját. (7. táblázat)
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Intenzív 
munkata-
pasztalat; 
Erőteljes 
hazai és 

nemzetközi 
mobilitás

Tovább-
tanulás

Kül-
földre 

aspirá-
lódás

Tanulás 
melletti 
„bedol-
gozás”

Családi 
háttér-
támo-
gatás

Hagyo-
mányos 
pályára 

állás

 1 2 3 4 5 6

KÉPZÉSI TERÜLET (ref: agrár)

Bölcsészettudomány 0,531 –0,123

Gazdaságtudományok 0,154 0,162 –0,161 –0,166 0,121

Informatika 0,064 0,202 –0,414 0,180 –0,306

Jogi és igazgatás –0,217

Műszaki 0,149

Művészet és művé-
szetközvetítés
Orvos- és egészségtu-
domány –0,140 0,184

Pedagógusképzés –0,182

Társadalomtudomány 0,351

Természettudomány –0,452 0,556 0,238 –0,157 –0,138

Nemzetvédelmi és 
katonai –0,431

Sporttudomány

KÉPZÉS TÍPUSA (ref: BA/BSc)

MA/MSc 0,714 –0,410 0,310 1,082 0,710

Osztatlan 
egységes képzés 0,524 –0,379 0,459 1,239 0,333

Hagyományos egyetemi 0,742 –0,441 0,296 0,131 1,203 0,475

Hagyományos főiskolai 0,193 –0,354 –0,104

VÉGZÉS ÉVE: 2010 
(ref: 2008) –0,306 0,165 0,109 0,356

7.  táblázat.  A pályára állási típusok (faktorok) befolyásoló tényezői
Lineáris regresszióanalízis standardizálatlan együtthatói
(Csak a legalább 0,01 szinten szignifi káns hatások)
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Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

Intenzív 
munkata-
pasztalat; 
Erőteljes 
hazai és 

nemzetközi 
mobilitás

Tovább-
tanulás

Kül-
földre 

aspirá-
lódás

Tanulás 
melletti 
„bedol-
gozás”

Családi 
háttér-
támo-
gatás

Hagyo-
mányos 
pályára 

állás

 1 2 3 4 5 6

TANULMÁNYI EREDMÉNY (ref: közepes, vagy gyenge)

Átlagos tanuló –0,128

Jó rendű tanuló 0,124 0,075

Jeles/kitűnő tanuló 0,333 0,117

RELATÍV TANULMÁNYI EREDMÉNY (ref: az átlagnál rosszabb)

Kb. ugyanolyan, mint a 
többieké
Valamivel jobb, mint a 
többieké 
Sokkal jobb, mint a 
többieké

APA LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉGE (ref: érettségi alatt)

Apa érettségizett 0,102

Apa főiskolát végzett 0,102 0,204 0,122

Apa egyetemet vég zett, 
illetve tudományos 
fokozata van

0,199 0,364 0,184 0,103

CSALÁD ÉSZLELT RELATÍV ANYAGI HELYZETE GYEREKKORBAN (ref: átlag alatti)

Sokkal jobb, mint az 
átlag 0,092

Valamivel jobb, mint 
az átlag 0,069

Átlagos 0,072

FOGLALKOZÁSI ÁTÖRÖKÍTÉS (szülők és/vagy nagyszülők hasonló szakterületen dolgoz-
nak. Ref: egyik sem)

Neme (férfi ) 0,084 0,126

Konstans –0,251 –0,315 –0,250 –0,169 –0,749 –0,342

R2 0,184 0,159 0,087 0,018 0,359 0,118
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Munkába állási stratégiák és a munkával való elégedettség

A pályára állási stratégiák hatékonyságát, „beválását” leginkább az elért állás sike-
rességével lehet mérni. Korábbi elemzések nemcsak arra hívták fel a fi gyelmet, hogy a 
sikernek számos objektív és szubjektív indikátora van, hanem arra is, hogy az egyének 
célkitűzésétől, értékpreferenciáitól függően ugyanazon élethelyzeteket eltérő mérték-
ben élhetnek meg sikeresnek vagy sikertelennek (Veroszta, 2010). Mindezen megfonto-
lásokból a pályára állási stratégiák sikerességét a szubjektív önértékelés alapján vizs-
gáljuk. Kutatásunk során többek között arra is megkértük a vizsgálatba bevont, állással 
rendelkező pályakezdő diplomásokat, hogy különböző szempontok szerint értékeljék 
jelenlegi állásukat. Az értékelés 4 fokú ordinális skálán történt, ahol az 1 jelezte a tel-
jes elégedetlenséget, a 4 pedig a teljes mértékben való elégedettséget. A következőkben 
ezen szubjektív elégedettségi mutatók és a különböző munkába állási stratégiák faktor-
pontszámai közötti összefüggést tekintjük át röviden. Az intenzív munkatapasztalattal 
és erőteljes hazai, valamint nemzetközi mobilitással jellemezhető pályára állási straté-
gia nagyfokú pozitív összefüggést mutat a jelenlegi munkával való elégedettség minden, 
általunk vizsgált aspektusával, különösen a jövedelemmel, valamint a juttatásokkal 
való elégedettséggel. A továbbtanulási stratégia a jelenlegi munkával való elégedettség 
minden aspektusával kisebb mértékű, de egy kivételével szignifi káns pozitív összefüg-
gést mutat. A kivételt a munka szakmai-tartalmi elemei jelentik, amely nem korrelál 
szignifi kánsan a diplomát követő továbbtanulási stratégiával. A családi háttértámo-
gatással jellemzett pályára állási stratégia a jelenlegi munkával – szakmai előmenetel 
és szakmai presztízs szempontjából – való elégedettséggel kb. ugyanolyan mértékben 
korrelál, mint a továbbtanulási track, viszont nem mutat összefüggést a munkával való 
elégedettség többi, általunk vizsgált aspektusával, és összességében a munkával való 
elégedettséggel sem. Ez a stratégia tehát némi elégedettségi űrt eredményez. Még na-
gyobb elégedetlenségi űr jellemzi a tanulás melletti „bedolgozás” stratégiáját: ez a fak-
tor egyetlen, általunk vizsgált elégedettségi mutatóval sem korrelál lényegesen. Ada-
taink szerint a külföldi aspirációkkal jellemezhető pályára állási stratégia a jelenlegi 
munkával való elégedettség szempontjából kudarcosnak, vagy legalábbis frusztrálónak 
tekinthető. Szignifi káns negatív összefüggés van e stratégia, valamint a jelenlegi mun-
kával – a munka szakmai-tartalmi része, a szakmai presztízs és a munka tárgyi körül-
ményei szempontjából – való elégedettséggel, a többi részszempont szerinti elégedett-
séggel pedig nem mutat összefüggést. A „külföldi aspirációk” stratégia összességében 
is erőteljes negatív korrelációt mutat a jelenlegi állással való elégedettséggel. A mun-
kával való elégedettség szempontjából ugyancsak kudarcosnak tűnik a hagyományos 
pályára állás stratégiája. Hasonló mértékű negatív összefüggést mutatnak adataink e 
stratégia és a jelenlegi munkával összességében való elégedettség között, mint a „kül-
földi aspirációk”, de az általános elégedetlenséget a munka eltérő dimenzióival való elé-
gedetlenségnek tulajdoníthatjuk. A hagyományos pályára állás a jelenlegi munka által 
biztosított jövedelem és juttatások, valamint a munka tárgyi körülményei szempont-
jából való elégedettséggel mutat szignifi káns negatív összefüggést, a többi aspektussal 
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A munka 
szakmai, 
tartalmi 

része 
szem-

pontjából

A 
szakmai 

előmene-
tel, karri-
erépítés 
szem-

pontjából

A 
szakmai 
presztízs 

szem-
pontjából

A jöve-
delem és 

jutta-
tások 
szem-

pontjából

A munka 
személyi 

körül-
ményei 
szem-

pontjából

A munka 
tárgyi 
körül-
ményei 
szem-

pontjából

A munka 
összes-

ségét 
tekintve

1

Intenzív mun-
katapaszta-
lat, erőteljes 
hazai és 
nemzetközi 
mobilitás

0,026 0,094 0,083 0,165 0,036 0,084 0,081

2 Továbbta-
nulás 0,050 0,062 0,070 0,030 0,041 0,048

5
Családi 
háttértámo-
gatás

0,043 0,072

4
Tanulás 
melletti 
„bedolgozás”

3 Külföldi 
aspirációk –0,05 –0,026 –0,036 –0,026

6
Hagyomá-
nyos pályára 
állás

–0,059 –0,025 –0,02

Érvényes N 6 569 6 566 6 561 6 560 6 555 6 552 6 502

8. táblázat.  Pályakezdő diplomások munkába állási folyamatának típusai és a jelenlegi 
állásukkal való elégedettség közötti összefüggés
Kétutas Pearson-féle korrelációs együtthatók
(A jelenleg állásban levők körében, csak a szignifi káns hatások jelölve)

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

való elégedettséggel nem korrelál szignifi kánsan (8. táblázat). Összességében tehát a 
munkával való elégedettség szempontjából két pályára állási stratégia tűnik sikeres-
nek: az intenzív munkatapasztalattal és erőteljes hazai és nemzetközi mobilitással 
jellemezhető, valamint a továbbtanulási. A háttértámogatással és a tanulás melletti 
bedolgozással jellemezhető stratégiák hiányérzethez vezetnek, míg a (kielégítetlen) 
külföldi aspirációk és a hagyományos pályára állási modell elégedetlenséghez vezet.

Összegzés

Elemzésünk során kísérletet tettünk a pályakezdő diplomások tipikus pályára 
állási stratégiáinak feltárására, feltérképeztük az egyes stratégiák választását 
befolyásoló tényezőket és bemutattuk, hogy az egyes tipikus pályára állási stra-
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tégiák mennyire tekinthetők sikereseknek vagy sikerteleneknek. A pályára állás 
különböző elemi szakaszainak előbb az egyszerű kombinációit vizsgáltuk, majd 
főkomponens-elemzéssel feltártuk azokat a faktorokat, amelyek mentén az elemi 
szakaszokból többé-kevésbé koherens módon feltárultak a tipikus pályára állási 
trackek. A pályára állási stratégiák választását befolyásoló főbb tényezőket OLS 
regressziós modellek felállításával vizsgáltuk, a sikerességüket pedig egyszerű 
leíró szinten tekintettük át. 

Eredményeink lényegileg alátámasztották a korábbi hazai és nemzetközi vizsgá-
latok tapasztalatai alapján felállított hipotéziseinket. A pályára állás nem egyszeri és 
lezárt folyamat, nem feltétlenül a diploma megszerzése körül kezdődik, és nem is feje-
ződik be ekkor. Az elnyúló átmeneti időszakra jellemző a tanulói és a dolgozói státusz 
váltakozása, ezek átfedése is, a fokozott foglalkozási és a nemzetközi mobilitás. Mind-
ezen tényezők kombinációi nem formálódnak egyszerű lineáris-hierarchikus rend-
szerré. Egymásutániságuk, egymáshoz való kapcsolódásuk az elemi tevékenységek 
kaleidoszkópszerű színes forgatagának képét mutatja. Mindezekkel együtt megragad-
ható a pályára állási stratégiák néhány jellegzetes fő vonulata. Leginkább sikeresnek a 
magas kulturális státuszú családból származó, magas szintű felsőoktatási képzésben 
részt vevő, az intenzív tanulmányi és munkatapasztalatokat felvonultató fi atalok bi-
zonyultak. Úgy tűnik, hogy ők a hazai és a külföldi tanulmányi és munkaaktivitásaik 
váltogatásával, széles spektrumú kombinációival egy olyan „kompetenciacsomagot” 
állítanak össze maguknak, amelyből a különböző munkaerő-piaci igényeknek meg-
felelően válogathatnak, így kimagasló mértékben tudnak alkalmazkodni különböző 
kihívásokhoz, megfelelni különböző elvárásoknak. A többirányú tanulmányokkal, 
intenzív munkatapasztalattal és kiemelkedő mértékű hazai és külföldi mobilitással 
jellemezhető típusnak van egy sikertelen variánsa is. Önmagában, intenzív munka-
tapasztalat nélkül a magas kulturális családi háttérrel támogatott magas szintű ta-
nulmányok akkor sem eredményeznek sikert és elégedettséget, ha ez intenzív külföl-
di tanulmányi tapasztalatokkal társul. A hagyományos pályára állási modell családi 
háttértámogatástól független, nyitott mindenki számára, aki felsőoktatási tanulmá-
nyokat folytat, viszont kicsi a valószínűsége, hogy kimagasló sikerű munkába való át-
menethez vezetne. Bizonyos képzési területek – kiemelten a gazdaságtudományok és 
az informatika – jelentős mértékben megnövelik a sikeres pályára állási stratégiák ki-
választását és megvalósítását, míg mások (az orvos- és egészségtudomány és a termé-
szettudományi) a sikeres track munkatapasztalat szerinti negatív tükörképét formáló 
„külföldre vágyakozók” sikertelen csoportjába való bekerülést valószínűsítik.

Strandardizált kérdőíves adatfelvétel adatbázisára épülő elemzésünk alapján 
nem körvonalazódott a „halogatóknak” az a markáns csoportja, amely a szak-
irodalom és hétköznapi tapasztalataink alapján is valószínűleg megtalálható a 
frissdiplomások körében. E típus feltárására – vagy létezésük hipotézisének el-
vetésére – további, célorientált vizsgálatok szükségesek. 

S Á G I  M A T I L D
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Varga Júlia

a PÁlyakezDŐ DIPlomÁSok 
mUNkaerŐ-PIaCI SIkereSSége 2011-BeN

Bevezetés

Ebben a fejezetben a fiatal diplomások munkaerő-piaci sikerességének alaku-
lását vizsgáljuk a Diplomás Pályakövető Rendszer 2011. évi adatfelvételének 
adataira támaszkodva. Az adatfelvétel keretében a 2008-ban és a 2010-ben vég-
zett fiatal diplomásokat kérdezték meg – többek között – addigi munkaerő-piaci 
életútjukról. Az elemzés középpontjában két kérdés áll. Egyrészt, hogy milyen 
különbségek figyelhetők meg képzési területek szerint a fiatal diplomások mun-
kaerő-piaci sikerességében életpályájuk elején, másrészt, hogy milyen különb-
ségek mutatkoznak a 2008-ban és a 2010-ben végzettek munkaerő-piaci sike-
rességében. 

Az eddigi nemzetközi és hazai vizsgálatok azt mutatták, hogy jelentősek az 
eltérések a fiatal diplomások munkaerő-piaci helyzetében attól függően, hogy 
milyen képzési területen szerezték diplomájukat. Az Egyesült Államokra vonat-
kozóan Grubb (1992), Rumberger–Thomas (1993), Kanadában Finnie–Frenette 
(2003), az Egyesült Királyságban Bratti és szerzőtársai (2005), Chevalier és 
szerzőtársai (2002), Walker and Zhu (2005), Chevalier (2011), Olaszország-
ban Buonanno–Pozzoli (2007), Brunello–Cappelari (2005), Görögországban 
Livanos–Pouliokas (2009), Franciaországra, Németországra és az Egyesült 
Államokra vonatkozóan pedig Machin and Puhani (2006) vizsgálta például a 
kérdést. Valamennyi munka azt találta, hogy jelentős különbségek figyelhetők 
meg a pályakezdő diplomások munkaerő-piaci sikerességében képzési területek 
szerint. Az eredmények sok hasonlóságot mutatnak a képzési területek sikeres-
ségi sorrendjét tekintetve. Rendszerint a műszaki és a gazdaságtudományok 
képzésterületek teljesítenek a legjobban, és sok esetben az egészségügyi és a 
társadalomtudományi területek is kedvező munkaerő-piaci esélyeket kínálnak. 
A sikerességi rangsor végére általában a pedagógusképzésben, művészeti vagy 
bölcsészettudományi képzésben végzettek kerültek. A korábbi magyar vizsgá-
latok, a FIDÉV-adatfelvételeken alapuló munkák az 1990-es évek végén végzet-
tekre vonatkozóan (Galasi, 2002, 2004a, 2004b, 2007; Galasi–Varga, 2006), a 
Diplomás pályakövetés – országos kutatás 2010. adatfelvétel adatai felhaszná-
lásával készült elemzés pedig a 2007-ben végzettekre vonatkozóan (Varga 2010) 
vizsgálták a képzésterület hatását a fiatal diplomások munkaerő-piaci sikeres-
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ségére. Az eredmények azt mutatták, hogy nem nagyon változott a képzésterü-
letek rangsora az 1990-es évek végén végzettek és a 2007-ben végzettek között. 
A sikerességi rangsor elején az informatikai és a gazdaságtudományok képzés-
területeken végzettek állnak.

A 2008-ban és a 2010-ben végzettek helyzetének összehasonlítása azért tarthat 
számot érdeklődésre, mivel más forrásból nem ismerhetjük, hogy különbözött-e a 
gazdasági válság pályakezdő diplomások munkaerő-piaci helyzetére gyakorolt ha-
tása, képzési területek szerint. 

Munkaerő-piaci sikeresség 2011-ben
A fi atal diplomások munkaerő-piaci sikeressége – leíró elemzés

A munkaerő-piaci sikeresség legfontosabb indikátorai a munkaerő-piaci stá-
tusz és a keresetek. Emellett a frissen végzettek sikerességét, vagy annak hiá-
nyát jelezheti, hogy mennyi idő múltán tudják megtalálni első állásukat, vagy, 
hogy foglalkozásuk kapcsolatban van-e végzettségükkel. A fiatal diplomások 
csaknem 78 százaléka volt foglalkoztatott 2010-ben, 7,5 százalékuk munkanél-
küliként határozta meg munkaerő-piaci státuszát, 9 százalékuk nappali mun-
karenden tanult, 5,7 százalékuk pedig egyéb inaktív státuszban volt (gyes, gyed, 
gyet, háztartásbeli vagy eltartott). A mintában a 2008-ban és a 2010-ben végzet-
tek egyaránt szerepeltek. E két csoport munkaerő-piaci pályájának különböző 
pontján tartott az adatfelvételkor, a 2010-ben végzettek legfeljebb 6-7 hónappal 
korábban diplomázhattak, a 2008-ban végzettek viszont már 32 hónappal a kér-
dezés előtt is végzettséget szerezhettek. Érdemes ezért a két csoport munkaerő-
piaci státusz szerinti megoszlását külön-külön is megvizsgálni. Az 1. ábrán a fi atal 
diplomások munkaerő-piaci státusz szerinti megoszlását a végzés éve és a képzési 
terület szerinti bontásban mutatjuk be. Az ábrán azokat a kisebb területeket (mű-
vészet, művészetközvetítés, sporttudomány, nemzetvédelmi és katonai), amelyek 
végzettjei közül csak nagyon kevesen válaszoltak a kérdőívre, nem tüntettük fel, 
mert az esetszámok korlátozottsága miatt nem lehet megbízhatóan elemezni az 
e területen végzett pályakezdő diplomások munkaerő-piaci helyzetének alakulá-
sát. A kihagyott képzésterületek végzettjeit is figyelembe vettük ugyanakkor az 
átlagok kiszámításakor.

A 2008-ban végzettek foglalkoztatási arányai magasabbak, munkanélkülisé-
gi arányai alacsonyabbak, mint a 2010-ben végzetteké. A 2008-ban végzetteket 
a várakozásoknak megfelelően kisebb arányban találjuk nappali munkarendes 
oktatásban, mint a 2010-ben végzetteket. Az egyéb inaktívak aránya a 2008-ban 
végzett kohorsz esetén jóval magasabb, mint a 2010-ben végzettek között.

A 2008-ban végzett fiatal diplomások között igen magas, 85 százalék a fog-
lalkoztatottak aránya csaknem valamennyi képzési területen végzettek között; 
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a természettudomány képzési területen végzettek esetében azonban ez az arány 
jóval alacsonyabb, csupán 73 százalék. A természettudományi képzési terüle-
ten végzettek alacsony foglalkoztatottsági aránya annak az eredménye, hogy az 
e képzési területen végzettek kiugróan nagy arányban tanulnak nappali mun-
karenden a végzést követő harmadik évben is. A végzettek 18 százaléka nappali 
képzésben részt vevő tanuló volt 2011 februárjában.

A 2010-ben végzettek között az átlagos foglalkoztatási arány 71 százalék. Az 
átlagnál magasabb arányban foglalkoztatottak a pedagógusképzésben, jogi és 
igazgatási, informatika, orvos- és egészségtudomány képzésterületen végzet-
tek. A legalacsonyabb a foglalkoztatási ráta a természettudomány, bölcsészet-
tudomány, és társadalomtudomány képzésterületen végzetteknél, ennek az a 
magyarázata, hogy az ezeken a képzésterületeken végzettek jóval az átlag fölött 
vesznek részt nappali képzésben.

A 2008-ban végzettek mindössze 4 százaléka, a 2010-ben végzettek pedig 
több mint 10 százaléka számolt be arról, hogy munkanélküli. A munkanélkü-
liségi arányokat képzésterületenként összehasonlítva a két kohorsz között azt 
látjuk, hogy az agrár, a bölcsészettudomány és a társadalomtudomány képzés-
területeken végzettek között mindkét kohorszban az átlag fölötti a munkanél-
küliek aránya. 

A 2008-ban és a 2010-ben végzettek munkaerő-piaci státusz szerinti meg-
oszlásának különbözőségét két tényező magyarázhatja. Egyrészt az, hogy e két 
kohorsz munkaerő-piaci életpályájának eltérő pontján van. A munkaerőpiac-
ra lépés kezdeti szakaszát helykeresés jellemzi, ami a munkaerőpiacra lépés 
ideiglenes elhalasztásával járhat, ha a diplomás úgy találja, hogy nem talál az 
elképzeléseinek megfelelő állást, vagy ha további felsőfokú tanulmányokban 
vesz részt a pályakezdő. A végzést követő idő növekedésével később stabilabb 
munkaerő-piaci pozícióba kerülhetnek a fiatal diplomások. A helykeresésének 
is köszönhető, hogy a végzést követő idő előrehaladtával mind a munkanélküli-
ek, mind a nappali képzésben tanulók aránya csökken, és nő a foglalkoztatottak 
aránya a fiatal diplomások között. Ezzel egyidejűleg a családalapítás és gyer-
mekvállalás következtében többen kerülhetnek közülük egyéb inaktív státusz-
ba (gyes, gyed stb.). A 2008-ban végzett kohorsz kedvezőbb munkaerő-piaci 
státusz szerinti összetételét tehát részben ezek a folyamatok magyarázhatják. 
Ugyanakkor a különbségnek oka lehet a diplomások, és ezen belül a pályakezdő 
diplomások 2008 és 2010 közötti munkaerő-piaci helyzetének rosszabbodása 
is. A munkaerő-piaci státusz összehasonlításakor e két folyamat hatását nem 
tudjuk elkülöníteni, mivel nem ismerjük a 2008-ban végzettek munkaerő-piaci 
státuszát a végzést követő első évben.

Mindkét csoportról tudjuk viszont, hogy mennyi idő elteltével találtak először 
állást a végzettség megszerzését követően, a munkakeresési idő növekedése jelez-
heti a munkaerő-piaci helyzet esetleges rosszabbodását. 
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Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

1b. ábra.  A 2008-ban és a 2010-ben végzett fi atal diplomások megoszlása 
munkaerő-piaci státusz szerint képzési területenként (%)
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Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

1d. ábra.  A 2008-ban és a 2010-ben végzett fi atal diplomások megoszlása 
munkaerő-piaci státusz szerint képzési területenként (%)
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Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

1c. ábra.  A 2008-ban és a 2010-ben végzett fi atal diplomások megoszlása 
munkaerő-piaci státusz szerint képzési területenként (%)
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A 2008-ban és a 2010-ben végzettek is azonos arányban találtak állást a vég-
zés után: mindkét csoportban 81 százalék. Az adatok viszont arra utalnak, hogy 
átlagosan kicsit megnehezült az oktatásból a munkaerőpiacra történő átmenet, 
mivel valamivel hosszabb idő alatt sikerül állást találni a végzetteknek. A 2010-ben 
végzett kohorsz kisebb arányban (30 százalék) talált azonnal (egy hónapon belül) 
állást az abszolutórium megszerzése után, mint a 2008-ban végzettek (36 százalék). 
Átlagos munkakeresési idejük az első állás megtalálásáig valamivel nagyobb, mint 
a 2008-ban végzetteké volt (3,6 hónap a 3,2 hónappal szemben).

Képzésterületenként vizsgálva az álláskeresési idő alakulását azt látjuk, hogy a 
legtöbb képzésterületen valóban növekedett a munkakeresési idő, a BA-/BSc- vagy 
főiskolai végzettségűek között átlagosan nagyobb mértékben, mint az MA-/MSc- 
vagy egyetemi végzettségűek között. Különösen megnőtt a munkakeresési idő a 
pedagógusképzésben és a társadalomtudományi képzésben végzettek számára 
mindkét képzettségi szint esetén. Néhány képzésterületen eltérően változott a 
munkakeresési idő a különböző végzettségi szintet elértek számára. A bölcsészet-
tudományi képzésterületen a magasabb végzettségi szintet elértek munkakeresési 
ideje növekedett, miközben a BA-/BSc- vagy főiskolai végzettségűeké csökkent, ha-
sonlóan a műszaki képzésterületen végzettekhez. Az informatika képzésterületen 
végzettek számára ellenkező összefüggés látható, a BA-/BSc- vagy főiskolai szintű 
végzettségűek számára meghosszabbodott a munkakeresési idő, míg az ugyanezen 
a képzésterületen az MA-/MSc- vagy egyetemi végzettségűek számára lerövidült. 
A jogi és igazgatási képzésterület végzettjei számára könnyebb volt állást találni 
2010-ben, mint 2008-ban mindkét végzettségi szinttel.

VA R G A J Ú L I A

Képzési terület BA-/BSc- vagy főiskolai 
végzettségű

MA-/MSc- vagy egyetemi 
végzettségű

2008-ban 
végzett

2010-ben 
végzett

2008-ban 
végzett

2010-ben 
végzett

Bölcsészettudomány  3,7 3,3 2,8 3,6

Gazdaságtudományok 2,8 3,8 3,1 3,7

Informatika 2,6 3,4 4,1 2,6

Jogi és igazgatási 4,0 3,1 3,8 3,1

Műszaki 4,5 3,5 3,3 3,9 

1. táblázat. A végzés után az első munkahely megtalálásáig eltelt idő (hónap)1

1   A táblázatban nem szerepelnek a kisebb képzésterületek, illetve azok, ahol az esetszámok korlátozottsága 
miatt nem lehet megalapozott következtetéseket levonni (pl. agrár képzésterület). Az átlagos értékek az 
ezeken a területeken végzett válaszadók értékeit is tartalmazzák.
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A munkaerő-piaci státusz és a munkakeresési idő mellett a munkaerő-piaci 
helyzet legfontosabb indikátora a kereset. A keresetek alakulását a munkaerő-
piaci státuszhoz hasonlóan érdemes a két fiatal diplomás kohorszra külön-kü-
lön megvizsgálni, hiszen a keresetek a gyakorlati idővel együtt nőnek, és mivel 
a 2008-ban végzettek potenciális munkaerő-piaci tapasztalata két évvel hosz-
szabb a 2010-ben végzetteknél, ezért a 2008-ban végzettek esetében magasabb 
keresetekre számíthatunk. 

Az adatfelvétel azt mutatja, hogy a 2008-ban végzett diplomások havi nettó át-
lagkeresete 172 ezer forint volt 2011 elején, a 2010-ben végzetteké pedig 148 ezer fo-
rint. A BA-/BSc- vagy főiskolai végzettségűek közül a 2008-ban végzettek 157 ezer, a 
2010-ben végzettek 137 ezer forintot nettó keresetre tettek szert, az MA-/MSc- vagy 
egyetemi végzettségűek közül a 2008-ban végzettek havi nettó 193 ezer, a 2010-ben 
végzettek 162 ezer forintot kaptak kézhez.  

A pályakezdő keresetek képzésterületek szerinti egyszerű összehasonlításából 
azt látjuk (2. táblázat), hogy mindkét kohorszban az informatika, a műszaki, vala-
mint a gazdaságtudományok képzésterületen végzettek keresték a legtöbbet, a leg-
rosszabbul fi zetettek pedig a pedagógusképzés, a társadalomtudomány és az agrár 
képzésterületek végzettjei voltak. A természettudomány képzésterületen végzettek 
mindkét csoportban átlag alatti nettó keresetekre tettek szert, de a 2010-ben vég-
zettek lemaradása valamivel kisebb volt a velük egy időben, más képzésterületen 
végzettekhez képest, mint a 2008-ban végzetteké.

A P Á LY A K E Z D Ő D I P L O M Á S O K M U N K A E R Ő - P I A C I  S I K E R E S S É G E 2 011- B E N

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

Képzési terület BA-/BSc- vagy főiskolai 
végzettségű

MA-/MSc- vagy egyetemi 
végzettségű

2008-ban 
végzett

2010-ben 
végzett

2008-ban 
végzett

2010-ben 
végzett

Orvos- és egészségtudomány 2,6 3,2 2,8 3,9

Pedagógusképzés 2,6 4,3 2,7 4,7

Társadalomtudomány 1,9 3,5 2,4 3,3

Természettudomány 2,8 3,4 3,2 3,6

Átlag 3,3 3,5 3,4 3,6
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A 2008-ban végzettek lemaradása az átlagtól az átlag alatti kereseteket bizto-
sító területeken nagyobb, mint a 2010-ben végzetteké, az átlag feletti jövedelmet 
biztosító területeken pedig arányaiban nagyobb kereseti előnyt látunk 2010-ben, 
mint a 2008-ban végzettek esetében. Ez arra utalhat, hogy a magasabb jövedelmet 
biztosító területeken nemcsak a pályakezdő bér magasabb az átlagnál, hanem ké-
sőbb a bérek gyorsabban is növekszenek az átlagosnál, míg az alacsony pályakezdő 
béreket biztosító képzésterületeken később is lassabb a bérnövekedés az átlagosnál, 
ezért a gyakorlati idő előrehaladtával kereseti lemaradásuk növekszik az átlaghoz 
képest. A 2010-ben BA/BSc vagy főiskolai pedagógusképzésben végzettek például 
az ugyanebben az évben, ugyanilyen szintű végzettséget szerzettek átlagos kerese-
tének 82 százalékát, míg a 2008-ban végzettek csak a 72 százalékát keresték. 

VA R G A J Ú L I A

Képzési terület 2008-ban végzett 2010-ben végzett

Együtt

BA-/
BSc- vagy 
főiskolai 
végzett-

ségű

MA-/
MSc- vagy 
egyetemi 
végzett-

ségű

Együtt

BA-/
BSc- vagy 
főiskolai 
végzett-

ségű

MA-/
MSc- vagy 
egyetemi 
végzett-

ségű

Bölcsészettudomány 147 141 149 135 126 140

Gazdaságtudományok 198 183 238 164 152 188

Informatika 252 207 294 192 166 227

Jogi és igazgatási 173 162 179 145 129 153

Műszaki 208 186 241 176 162 193

Művészet 137 112 173 126 105 148

Művészetközvetítés  101 101 - 93 93 94

Nemzetvédelmi 
és katonai 200 171 221 165 148 195

Orvos- és 
egészségtudomány 166 133 236 142 125 165

Pedagógusképzés 114 113 129 118 113 128

Sporttudomány  127 126 132 137 138 133

Társadalomtudomány 151 138 166 128 126 134

Természettudomány 143 118 154 139 117 148

Átlag 172 157 193 148 137 162

2. táblázat.  Nettó havi átlagkereset képzési terület, a végzés éve és a végzettség 
szintje szerint (ezer Ft)

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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2. ábra.  Képzésterületek szerinti átlagos keresetek a fi atal diplomások átlagos kere-
setének arányában, és a képzésterületek szerinti átlagos munkakeresési idő 
a fi atal diplomások átlagos munkakeresési idejének arányában
BA-/BSc- vagy főiskolai végzettségűek
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20
10

DPR.indd   151 2/19/13   7:50 PM



152

Az MA/MSc vagy egyetemi pedagógusképzésben végzettek esetében még na-
gyobb a különbség: a 2010-ben végzettek az átlagos MA-/MSc- vagy egyetemi ke-
resetek 79 százalékát, a 2008-ban végzettek pedig csak a 67 százalékát keresték.

A munkaerő-piaci sikermutatókat együtt vizsgálva azokat a képzésterülete-
ket tekinthetjük a legsikeresebbeknek, amelyek átlag feletti kereseteket biztosí-
tanak, és amelyekkel hamar állást lehet találni, vagyis ahol az álláskeresési idő 
átlag alatti. A 2. és 3. ábrán a képzésterületek szerinti átlagos kereseteket a fi atal 
diplomások átlagos keresetének arányában, és a képzésterületek szerinti átlagos 
munkakeresési időt a fi atal diplomások átlagos munkakeresési idejének arányá-
ban együtt mutatjuk be.

A 2008-ban végzett BA/BSc vagy főiskolai fi atal diplomások között az informa-
tika és a gazdaságtudományok képzésterületeken végzettek munkaerő-piaci hely-
zete volt a legkedvezőbb. Az átlag feletti keresetek ezeken a képzésterületeken átlag 
alatti munkakeresési idővel jártak együtt (2. ábra)

A 2010-ben végzettek között az informatika képzésterületeken végzettek to-
vábbra is a legkedvezőbb helyzetben voltak. Az ez évben végzettek közül a műszaki 
képzésterületen végzettek kerültek még a legjobb csoportba, mivel munkakeresési 
idejük átlag alattira csökkent. A gazdaságtudományok képzésterületen végzettek-
nek viszont – bár továbbra is átlag feletti kereseteket értek el – meghosszabbodott a 
munkakeresési ideje. 2010-ben néhány olyan képzésterület, amely a 2008-ban vég-
zettek számára is átlag alatti kereseteket nyújtott, a munkakeresés tekintetében is 
átlag alattira romlott, így a pedagógusképzés vagy az agrár képzésterület. 

A 2008-ban MA-/MSc- vagy egyetemi végzettséget szerzettek között a gaz-
daságtudományok, és az orvos- és egészségtudomány képzésterületeken végzet-
tek kerültek a legkedvezőbb helyzetű kategóriába. Érdemes megjegyezni, hogy 
az orvos- és egészségtudományi képzésterület végzettjeinek átlagos keresete a 
külföldön dolgozó fi atal diplomások magas keresete miatt kerülhetett az átlagnál 
jövedelmezőbb kategóriába. A 2010-ben végzettek között a csak az informatika 
képzésterület végzettjei teljesítettek mindkét munkaerő-piaci sikermutatóban az 
átlagosnál jobban. A műszaki, a gazdaságtudományok és az orvos- és egészségtu-
domány képzésterületen végzettek továbbra is az átlagosnál jobban kerestek, de 
meghosszabbodott a munkakeresési idejük.

Az agrár képzésterületen 2008-ban és 2010-ben végzettek is a legkedvezőtlenebb 
helyzetű kategóriában voltak, ami átlag alatti jövedelmet és átlag feletti munkake-
resési időt jelent. A 2010-ben végzettek között néhány képzésterület is e kategóriába 
csúszott át, mivel a korábban is kedvezőtlen keresetek 2010-ben már az átlagosnál 
hosszabb munkakeresési idővel jártak együtt (pl. a pedagógusképzés esetén).

Az adatfelvétel során a fi atal diplomásokat arról is megkérdezték, hogy vélemé-
nyük szerint kérdezéskori munkájukhoz milyen szintű végzettség szükséges, illetve 
milyen szakterületen szerzett végzettség felelne meg az adott munkának. E vála-
szok felhasználásával két indikátort képeztünk. Az egyik azt mutatja, hogy a foglal-
kozás illeszkedik-e a fi atal diplomás végzettségének szintjéhez. 

VA R G A J Ú L I A
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3. ábra.  Képzésterületek szerinti átlagos keresetek a fi atal diplomások átlagos kere-
setének arányában és a képzésterületek szerinti átlagos munkakeresési idő a 
fi atal diplomások átlagos munkakeresési idejének arányában
MA-/MSc- vagy egyetemi végzettségűek
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A nem illeszkedő csoportba soroltuk a válaszokat, ha a megkérdezett alacso-
nyabb végzettségi szintet is megfelelőnek gondol az adott munkakör betöltésé-
hez. A nem illeszkedők aránya tehát a szubjektív megítélés szerinti túlképzettek 
arányát mutatja. A másik indikátor azt mutatja, hogy a fi atal diplomás munkája 
kapcsolódik-e ahhoz a képzésterülethez, ahol képzettségét szerezte. Az illeszke-
dő csoportba kerültek a válaszok, ha a fi atal diplomás megítélése szerint csak az 
adott szakterületen vagy a saját és kapcsolódó területeken folytatott tanulmá-
nyok felelnek meg a munkájának. A nem illeszkedő csoportba soroltuk a válaszo-
kat, ha a fi atal diplomás úgy látta, hogy egészen más szakterületen, vagy bármely 
szakterületen szerzett végzettség is megfelel a munkájának.

A 3. táblázatban a 2008-ban és a 2010-ben végzettek között azoknak az arányát 
látjuk szakterületek szerint, akiknek végzettségi szintje megegyezik a munkájuk-
hoz szükséges szinttel; a 4. táblázat pedig azoknak az arányát mutatja, akiknél a 
végzettség szakterülete egyezik meg a foglalkozáshoz szükséges szakterülettel,   
szubjektív ítéletek alapján.

A 2008-ban végzettek 83,7 százaléka, a 2010-ben végzetteknek pedig 79 szá-
zaléka saját megítélése szerint olyan állásban dolgozott 2011-ben, amely megfe-
lelt képzettségi szintjének. Mindkét kohorszban az átlag fölötti arányban dolgoz-
tak képzettségi szintjüknek megfelelő munkakörben az informatika, valamint a 

VA R G A J Ú L I A

Képzési terület 2008-ban végzettek 2010-ben végzettek

Agrár 75,2 72,7

Bölcsészettudomány 80,5 72,0

Gazdaságtudományok 81,8 78,9

Informatika 89,9 89,7

Jogi és igazgatási 90,2 86,7

Műszaki 86,5 83,5

Orvos- és egészségtudomány  83,2 83,1

Pedagógusképzés 80,4 84,9

Társadalomtudomány  86,3 73,2

Természettudomány 86,7 75,4

Átlag 83,7 79,0

3. táblázat.  A végzettség szintjével illeszkedő foglalkozásban dolgozók aránya képzési 
területenként a 2008-ban és a 2010-ben végzettek között (%)

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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Képzési terület 2008-ban végzettek 2010-ben végzettek

Agrár 69,8 69,5

Bölcsészettudomány  67,1 63,6

Gazdaságtudományok 81,3 79.3

Informatika  90,2 90,3

Jogi és igazgatási 91,0 85,0

Műszaki 85,2 85,2

Orvos- és egészségtudomány  93,6 90,9

Pedagógusképzés 78,4 84,7

Társadalomtudomány  77,1 67,9

Természettudomány  76,9 68,7

Átlag 80,5 77,3

4. táblázat.  A végzettség szakterületével illeszkedő foglalkozásban dolgozók aránya 
képzési területenként a 2008-ban és a 2010-ben végzettek között (%)

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

jogi és igazgatási képzési területen végzettek, és az átlagnál kisebb arányban az 
agrár képzésterületen végzettek.

A 2008-ban végzettek 80,5, a 2010-ben végzettek 77,3 százaléka számolt be ar-
ról, hogy munkája szakterülete illeszkedik képzettsége szakterületével. Az átlagos-
nál jóval nagyobb arányban találunk illeszkedő foglalkozásokban dolgozókat az or-
vos- és egészségtudomány, az informatika, a jogi és igazgatási szakterület végzettjei 
között mindkét kohorszban, és az átlagosnál jóval kisebb arányban az agrár, a böl-
csészettudomány társadalom és természettudomány végzettjei között.

A két kohorsz közötti különbség a végzettség és a munkahely illeszkedésében 
ismét csak – a korábban már tárgyalt – két külön hatásból adódhat. Egyrészt a 
végzést követő pályakeresési időszakban a frissdiplomások átmenetileg elvállal-
hatnak a végzettségük szintjének vagy szakirányának nem megfelelő állásaján-
latokat is, majd később végzettségüknek megfelelő álláshoz juthatnak. Ez az ok-
tatásból a munkaerőpiacra történő átmenet megszokott módja, ezért azt várjuk, 
hogy a korábban végzetteket inkább illeszkedő állásokban fogjuk találni, akkor is, 
ha nem változik a fi atal diplomások helyzete. Másrészt a két kohorsz eredményes-
ségében jelentkező különbség utalhat a kereslet és kínálat egyensúlyában mutat-
kozó különbség változására, vagyis a fi atal diplomások helyzetének rosszabbodá-
sára. E két hatást ismét nem tudjuk elkülöníteni, de a változások szakterületek 
szerinti különbsége utalhat arra, hogy mi magyarázza a két kohorsz helyzetében 
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mutatkozó különbséget. Néhány képzési terület esetén a 2008-ban és a 2010-ben 
végzettek között az átlagosnál jóval nagyobb a változás az illeszkedő foglakozá-
sokban dolgozók arányában. A végzettség szintje szerinti illeszkedésben az átla-
gosnál nagyobb rosszabbodást fi gyelhetünk meg a bölcsészettudomány, a társa-
dalom- és a természettudomány képzésterületen 2008-ban és 2010-ben végzett 
fi atal diplomások helyzetében. A szak szerinti illeszkedést tekintve a társadalom-
tudomány és a természettudomány képzésterületeken végzett fi atal diplomások 
esetében látunk az átlagosnál nagyobb csökkenést a 2008-ban és a 2010-ben vég-
zett fi atal diplomások helyzetében. Figyelemre méltó, hogy a pedagógusképzés-
ben 2008-ban végzettekhez képest a 2010-ben diplomát szerzettek között szint 
és szak szerint is nagyobb azoknak az aránya, akik illeszkedő foglalkozásokban 
dolgoznak. 

A képzési terület hatása a keresetekre – többváltozós elemzés

A képzésterületek szerinti átlagos keresetek egyszerű összehasonlítása félreve-
zető lehet, mivel a különböző képzésterületeken végzettek összetétele, megfi gyel-
hető és meg nem fi gyelt jellemzői különböznek, és ami a képzési terület hatásának 
tűnik, az valójában ezeknek a jellemzőknek a hatásaként alakulhat ki. Különböz-
hetnek például az egyes képzésterületen végzettek demográfiai jellemzői, ne-
mük, életkoruk vagy a képzettségi szint szerinti összetétele, és különbözhetnek 
képességeik stb. Az egyéb hatások kiszűrésére ezért többváltozós elemzéssel is 
megvizsgáltuk a képzési terület hatását a keresetekre. Először egyszerű lineáris 
regressziós (OLS) egyenleteket becsültünk, amelyben a függő változó a havi ke-
reset logaritmusa volt.

A becsléseket többféle specifi kációban végeztük el. Az első (F1) specifi káció a kép-
zésterület nyers hatásait becsli a keresetekre, majd a további (F2–F6) specifi kációk 
azt vizsgálják, hogy e nyers hatások milyen mértékben és irányban változnak további 
magyarázó változók bevonásával, vagyis egyre több olyan változó hatását szűrjük ki 
az újabb specifi kációkban, amelyek hathatnak a fi atal diplomások keresetére.

Az F2 specifi kációban a képzési terület mellett néhány demográfi ai jellemző és az 
oklevél néhány jellemzőjének hatását szűrjük ki (nem, életkor, a diploma szintje, a vég-
zés éve). Az F3 specifi kációban az előbbiek mellett a munkahely néhány jellemzőjét 
vontuk még be az elemzésbe: a munkaidőt, a munkáltatónál eltöltött hónapok számát, 
a munkáltató tulajdonosát (állami/nem állami), illetve, hogy külföldön dolgozik-e a fi a-
tal diplomás. Az F4 specifi káció a munkahely néhány további jellemzőjének a hatását is 
vizsgálja, és a képességek hatását próbálja meg néhány ún. proxy változóval mérni. A to-
vábbi magyarázó változók ebben a specifi kációban azt mérik, hogy a diplomás szubjek-
tív megítélése szerint munkája illeszkedik-e a szakképzettségéhez, ugyancsak a kérde-
zett megítélése szerint a munka felsőfokú végzettséget igényel-e, volt-e munkanélküli a 
pályakezdő a végzettség megszerzése óta. 

VA R G A J Ú L I A
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Emellett a képességek mérésére egyrészt egy olyan kétértékű változót szerepel-
tettünk a modellben, amely azt mutatja, hogy költségtérítéses képzésben szerezte-e 
végzettségét a fi atal diplomás, másrészt egy további kétértékű változót, amely azt 
mutatja, hogy az abszolutórium után közvetlenül szerezte-e meg a diplomáját. Az 
előbbi mutató (költségtérítéses képzésben szerzett-e diplomát valamikor) annyi-
ban mérheti a meg nem fi gyelt képességek hatását, ha a jobb képességűek inkább ál-
lami fi nanszírozású képzésben tanulnak, mivel képességeik miatt bekerülnek oda. 
A költségtérítéses képzés választását ugyanakkor más tényezők is befolyásolhatják, 
például az állami fi nanszírozású férőhelyek korlátozottsága egyes képzési ágakban, 
ezért a változó csak korlátozottan képes mérni a képességek hatását. A képességek 
mérésére használt másik proxy változó (az abszolutórium után közvetlenül szerez-
te-e meg a diplomáját) szintén csak korlátozottan tudja mérni a képességek hatá-
sát, hiszen a diplomaszerzés elhalasztása más okokból is bekövetkezhet, nem csak 
azért, mert „nem sikerült” rögtön diplomát szereznie a végzettnek.

Az F5 specifi kációkban olyan családi jellemzők hatását is vizsgáljuk, amelyek 
a diplomások munkakínálatát befolyásolhatják (a kérdezett családi állapota, van-e 
kiskorú gyereke). Emellett bevontuk a magyarázó változók közé azokat a családi 
háttérváltozókat is, amelyek hatással lehetnek az elhelyezkedési esélyekre, kere-
setekre: a szülők iskolai végzettségi kategóriáit; egy kétértékű változót, amely azt 
mutatja, hogy van-e a családban hasonló szakterületen végzett személy, valamint 
a fi atal diplomás középiskolájának típusát jelző változókat. A fi atal diplomások 
munkaerő-piaci esélyei, keresetei attól is függhetnek, hogy milyen minőségű fel-
sőoktatási intézményben szerezték meg a végzettséget. Ennek hatását úgy mérjük, 
hogy az F6 specifi kációban intézményi fi x hatásokat is szerepeltetünk a magyarázó 
változók között. Az F6 specifi káció tehát számol azzal is, hogy a különböző intéz-
ményekben végzettek keresete között olyan különbségek is lehetnek, amelyeket az 
egyének megfi gyelt jellemzői, valamint a munkahelyek jellemzői nem magyaráz-
nak, hanem a képzést nyújtó intézmények különbségéből következnek (például az 
egyes intézmények minőségének/presztízsének különbségéből, az egyes intézmé-
nyekbe felvettek meg nem fi gyelt képességkülönbségeiből), vagy egyéb tényezők 
hatását is tükrözhetik. A keresetek tehát az F6 specifi kációban nemcsak az egyéni 
jellemzőktől, hanem az intézmény jellemzőitől, intézményi fi x hatásoktól is függ-
nek. Az intézményi fi x hatások a nem megfi gyelt intézményi jellemzők hatásának 
összességét mutatják. Az elemzéshez néhány kisebb szakterületet az „Egyéb” kate-
góriába vontuk össze. A referenciakategória a jogi és igazgatási képzéscsoportban 
végzettek, vagyis az egyes szakterületek képzési hozamát e szakterülethez viszo-
nyítva mérjük.

A képzési terület hatását a keresetekre a különböző specifi kációkban a 5. táblázat 
mutatja be, az OLS-becslések részletes eredményeit a Mellékletek 1. táblázat ismerteti.2 
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2   Az 5. táblázatban csak a szignifi káns eredményeket mutatjuk be, ezért nem is jelezzük külön, hogy szigni-
fi káns eredményről van szó; a nem szignifi káns eredményekről csak azt közöljük, hogy nem szignifi káns.
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Az F1 és F2 specifi káció eredményeinek összehasonlítása azt mutatja, hogy a 
nyers kereseti különbségek egy része egyszerűen abból adódik, hogy a különböző 
képzésterületeken eltérő a végzettségi szintek, a végzettség éve szerinti, a nemek 
szerinti és az életkor szerinti összetétel. A BA-/BSc- vagy főiskolai végzettségűek 
szignifi kánsan kevesebbet keresnek, 19–15 százalékkal, specifi kációtól függően, a 
2008-ban végzettek keresete 10–12 százalékkal magasabb, mint a 2010-ben vég-
zetteké, a férfi ak keresete 15–19 százalékkal magasabb, mint a nőké, és a kerese-
tek az életkorral együtt nőnek (M. 1. táblázat).

A képzésterületek hatására vonatkozó becslési eredményekből azt látjuk (5. táb-
lázat), hogy a nyers képzésterülethez köthető kereseti különbségek csökkennek az 
újabb és újabb magyarázó változók bevonásával, képzésterületenként különböző 
mértékben. Néhány képzésterületen pedig nem lehet kimutatni szignifi káns hatást, 
ha az egyéb tényezők hatását kiszűrjük. Az agrár képzésterületen végzettek kerese-
ti lemaradása alig csökken a jogi képzésterülethez képest, valamennyi specifi káci-
óban 12–13 százaléknyi. A bölcsészettudomány képzésterületen végzettek 8 száza-
lékkal keresnek kevesebbet, mint a jogi és igazgatási képzésterületen végzettek az 
összes megfi gyelt jellemző hatásának kiszűrése után. 

VA R G A J Ú L I A

Képzési terület
(referencia: Jogi és 

igazgatási)
(F1) (F2) (F3) (F4) (F5) (F6)

Agrár –0,131 –0,128 –0,186 –0,140 –0,123 –0,129

Bölcsészettudomány –0,149 –0,120  –0,133 –0,096 –0,097 –0,083    

Gazdaságtudományok 0,123 0,225 0,135 0,140 0,140 0,090

Informatika 0,279 0,233 0,161 0,147 0,155 0,136

Műszaki 0,180 0,168 0,087 0,090 0,094
Nem 

szignifi -
káns

Orvos- és egészségtudo-
mány –0,098 –0,012 –0,069 –0,063 Nem szig-

nifi káns
Nem szig-
nifi káns

Pedagógusképzés –0,261 –0,182 –0,155 –0,136 –0,129 –0,105

Társadalomtudomány –0,162 –0,080 –0,091  Nem szig-
nifi káns

Nem szig-
nifi káns

Nem szig-
nifi káns 

Természettudomány –0,143 –0,134 –0,157 –0,121 –0,114 –0,097

Egyéb (művészet, művészet-
közvetítés, sporttudomány, 
nemzetvédelmi és katonai)

–0,165 –0,101 –0,108 Nem szig-
nifi káns

Nem szig-
nifi káns

Nem szig-
nifi káns

5. táblázat. A képzési terület hatása a keresetekre (OLS regressziós együtthatók)

Forrás: Az M. 1. táblázatban bemutatott OLS regressziós becslések

DPR.indd   158 2/19/13   7:50 PM



159

A gazdaságtudományok képzésterület kereseti hozama jelentősen csökken az 
egyéb tényezők hatásának kiszűrése után, de így is 9 százalékkal magasabb kereset-
re számíthatnak az e képzésterületen végzettek, mint a referenciacsoport végzettjei. 
Az informatika képzésterület 28 százalékos nyers kereseti előnye felére csökken, ha 
kontrollálunk az egyéb tényezők hatására, de az informatikai képzésterület bizto-
sítja még így is átlagosan a legmagasabb kereseteket a fi atal diplomások számára. 
A műszaki képzésterület 18 százaléknyi kereseti előnye viszont eltűnik az egyéb 
tényezők hatásának kiszűrése után. Az F6 specifi kációban már csak 3 százaléknyi 
kereseti előnyt látunk a műszaki képzésterület végzettjeinél, és a hatás ebben a spe-
cifi kációban már nem szignifi káns. Hasonlóan nem szignifi káns az orvos- és egész-
ségtudomány valamint a jogi és igazgatási képzésterületek végzettjei közötti kerese-
ti különbség, ha kontrollálunk az egyéb tényezők hatására. A pedagógusképzésben 
végzettek igen jelentős, 26 százalékos nyers kereseti hátrányának túlnyomó része 
egyéb tényezők hatását tükrözi, de az összes megfi gyelt jellemző hatásának kiszű-
rése után is 10 százalékkal alacsonyabb keresetekre számíthatnak az itt végzettek, 
mint a referenciacsoport végzettjei. A társadalomtudományi képzésterület kereseti 
hátránya is elveszti szignifi kanciáját az egyéb tényezők hatásának kiszűrése után. 
A természettudomány képzésterületen végzettek kereseti hátránya kismértékben 
csökken ugyan az egyéb tényezők hatásának fi gyelembe vételekor, de 10 százaléknyi 
marad az F6 specifi kációban is.

Érdemes röviden összefoglalni, hogy az egyéb tényezőknek milyen hatása van 
a pályakezdő diplomások keresetére. A várakozásoknak megfelelően nőnek a kere-
setek a munkaidő és a munkáltatónál eltöltött idő növekedésével. A részben vagy 
egészben állami tulajdonú munkáltatónál dolgozó pályakezdők 14–16 százalékkal 
keresnek kevesebbet, mint a nem állami munkáltatónál dolgozók. A külföldön mun-
kát vállaló fi atal diplomások pedig 75–78 százalékkal keresnek többet, mintha itt-
hon dolgoznának azonos megfi gyelt jellemzők esetén. Azok a fi atal diplomások, akik 
úgy gondolják, hogy munkájuk felsőfokú végzettséget igényel, 20–21 százalékkal ke-
resnek többet, mint akik olyan munkakörben dolgoznak, amelyről úgy vélik, hogy 
nem kell hozzá felsőfokú végzettség. Figyelemre méltó, hogy nem lehetett kimutatni 
szignifi káns kereseti hatást a munka és szakképzettség illeszkedése esetén. Vagyis 
azok a fi atal diplomások, akik nem a szakképzettségüknek megfelelő szakterületen 
helyezkednek el, nem szenvednek kereseti veszteséget. A költségtérítéses képzés-
ben végzettek szignifi kánsan 3–4 százalékkal többet keresnek, mint az állami fi -
nanszírozású képzésben végzettek, ha kontrollálunk a képzésterületre és az egyéb 
jellemzőkre. A késleltetett diplomaszerzés, vagyis, ha valaki nem közvetlenül az ab-
szolutórium megszerzése után szerezte meg a diplomáját, 3–4 százaléknyi szignifi -
káns kereseti veszteséget okoz. A családi és középiskolai jellemzők közül egyedül az 
gyakorolt szignifi káns hatást a pályakezdők keresetére, ha valaki 6 vagy 8 osztályos 
gimnáziumban végzett. Ezeknek a fi atal diplomásoknak 4–5 százalékkal magasabb 
a keresete, mint a 4 osztályos gimnáziumban végzett, hasonló egyéb jellemzőkkel 
leírható pályakezdőknek.
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A regressziós becslési eredmények tehát azt mutatják, hogy a legrosszabb ke-
reseti helyzetük az agrár képzésterületen végzetteknek van, majd a pedagógus-
képzés, a természettudományi képzés és a bölcsészettudományi képzés végzettjei 
számíthatnak átlagosan a legrosszabb keresetekre. Szignifi káns kereseti előnyre 
számíthatnak viszont az informatika és a gazdaságtudományok  képzési területe-
ken végzettek.

AZ OLS-modellek az átlagos hatásokat vizsgálják, és nem tudják megragadni a 
keresetek képzési területen belüli heterogenitásának hatását. Az adatok tanúsága 
szerint ugyanakkor képzési területen belül is nagy a keresetek szóródása, sok kiug-
ró érték is szerepel a keresetek között. A 4. és 5. ábra a keresetek megoszlását mu-
tatja képzési területenként, ún. boxplot diagramon ábrázolva a végzettség szintje és 
a végzés éve szerint. A boxplot diagram az alsó kvartilishez (25 százalék) és a felső 
kvartilishez (75 százalék) tartozó értékeket, a medián (50 százalék) értéket és az 5. 
és 95. percentilishez tartozó értékeket mutatja az 5. és 95. percentilishez tartozó ér-
téket összekötő egyenesen, az adatok középső 50 százalékát a dobozba zárva tünteti 
fel. A doboz alsó és felső oldala a 25. és 75. percentilishez tartozó értéket mutatja, 
a medián értéket a dobozban látható szakadás jelzi. Ha normális eloszlást követ a 
megfi gyelt változó, akkor a doboz alsó és felső oldalán jelzett 25. és 75. percentilis 
szimmetrikusan egyenlő távolságra van a mediántól, a medián és az átlag értéke 
egybeesik, vagyis a mediánhoz tartozó érték pontosan a doboz közepén helyezkedik 
el, az 5. és 95. percentilis értéket a dobozzal összekötő két egyenes pedig egyenlő 
hosszú. Az ábrán nem szerepelnek a kiugró értékek.

A kereseti megoszlás különböző pontjai között igen jelentős különbségek fi -
gyelhetők meg a képzési területeknél mindkét kohorszban és mindkét végzettségi 
kategóriában. A képzésterületek egy részében, például a pedagógus- vagy az or-
vos- és egészségtudományi képzésben a kerestek szórástartománya kicsi, mivel 
az ezeken a területeken végzettek többsége az állami szektorban helyezkedik el 
tanárként, ápolóként vagy orvosként, és keresetük elsősorban a központi bérská-
lától függ. Más képzésterületeken, például az informatika, műszaki vagy gazda-
ságtudományok területen a keresetek szórástartománya jóval nagyobb. Néhány 
képzésterületen például a 75. percentilishez tartozó keresetek kisebbek, mint 
más szakterületeken a 25. percentilishez tartozó keresetek. A különbségek az 
MA-/MSc- vagy egyetemi végzettségűek között nagyobbak, mint a BA-/BSc- vagy 
főiskolai végzettségűek között.

A keresetek kapcsolatát a képzés szakterületével (és egyéb jellemzők mentén) ún. 
lineáris kvantilis regressziós becslésekkel is vizsgáltuk. Míg a korábban bemutatott 
egyszerű lineáris regresszió (OLS) az átlagos hatásokat vizsgálja, a kvantilis regresszió 
az eloszlás különböző pontjaihoz tartozó hatásokat mutatja (lásd pl. Koenker–Bassett, 
1978; Chamberlain, 1994). Vagyis ez a módszer lehetőséget ad arra, hogy a különböző 
jellemzőknek (pl. a képzési területnek) a keresetekre való eltérő hatását kimutathas-
suk az eloszlás különböző részein. A képzési terület hatásában mutatkozó különbsé-
gek a fi atal diplomások meg nem fi gyelt jellemzőitől, képességeitől függnek.  
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*Kiugró értékek nélkül
Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

4. ábra.  A keresetek megoszlása képzési területenként, BA-/BSc- vagy főiskolai 
végzettségűek*
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5. ábra.  A keresetek megoszlása képzési területenként, MA-/MSc- vagy egyetemi 
végzettségűek
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A lineáris kvantilis regressziós becsléseket az F5 specifi káció alapján végez-
tük el. A 10. és 25. percentilisre, a mediánra, valamint a 75. és 90. percentilisre 
futtatam le a becsléseket. A részletes eredményeket a Mellékletek M. 2. tábláza-
tában ismertetjük.

A  gazdaságtudományok és az informatika képzésterületen szerzet végzett-
ség a megoszlás valamennyi pontján szignifi kánsan magasabb kereseteket ered-
ményez, mint a referenciakategóriában, a jogi és igazgatási képzettségterületen 
szerzett végzettség az egyéb tényezők hatásának kiszűrése mellett. A 10. és a 25. 
percentilisnél, valamint a mediánnál a gazdaságtudományi végzettségnek van a 
legnagyobb hozama, nagyobb, mint az informatika vagy a műszaki képzettségte-
rületen szerzett végzettségnek. A gazdaságtudománok képzésterületen végzett-
séget szerzett fi atal diplomások mediánja 26 százalékkal jut magasabb keresethez 
a referenciakategória végzettjeinak mediánjánál. A megoszlás tetején, a 75. és 90. 
percentilisnél az  informatikai szakterület biztosítja a legnagyobb hozamot. A mű-
szaki végzettségűek a megoszlás közepéig szignifi kánsan nagyobb jövedelemhez 
jutnak, mint referenciakategória fi atal diplomásai, de a 75. és 90. percentilisnél 
már nem mutatható ki szignifi káns hatás. A legtöbb szakterületen a megoszlás 
közepéig nem különböznek a pályakezdők keresetei a referenciakategória kerese-
teitől, a lemaradás a megoszlás tetején nagy, bár a pedagógusképzésben végzette-
ket leszámítva valamennyit csökken felfelé haladva. A bölcsészettudományi vég-
zettségűek kereseti lemaradása 13 százalékos a 75. percentilisnél és 10 százalékos 
a 90-nél. Az orvos- és egészségtudományi végzettségűek lemaradása 9 százalékos 
a 75. és 10 százalékos a 90. percentilisnél. A természettudományi végzettségűek 
lemaradása 15, illetve 14 százalék. Az agrár képzési terület végzettjeinek medi-
ánja 11 százalékkal keres kevesebbet a jogi és igazgatási terület végzettjeinél, és 
17-17 százalékkal kevesebbet a 75. és 90. percentilisnél. A pedagógusképzésben 
végzettek lemaradása a legnagyobb a megoszlás tetején. A 75. percentilisnél 19, 
a 90. percentilisnél pedig 26 százalékkal keresnek kevesebbet, mint a referencia-
csoportban végzettek (M. 2. táblázat).

A 6. ábra a kvantilis regresszós becslések alapján prediktált keresetek logarit-
musát mutatja be a különböző képzési területekre. A becsült keresetek növekednek 
valamennyi képzési területen a megoszlásban felfelé haladva. A 25. percentilisig 
a jól jövedelmező képzésterületek (az informatika, a gazdaságtudományok és 
a műszaki) egyforma kereseteket ígérnek, a 75. percentilistől az informatika 
képzésterületen várható a legmagasabb kereset. A többi képzésterületen a meg-
oszlás minden pontján alacsonyabb, de egyforma keresetek várhatók. Az M. 2. 
táblázat utolsó oszlopában feltüntettük a prediktált kereset interkvartilis ter-
jedelmét, amely a legtöbb képzésterület esetén nagy. A legkisebb a pedagógus-
képzés, a legnagyobb az informatikai képzés esetében. A kvantilis regressziós 
becslési eredményekből tehát azt látjuk, hogy annak, hogy átlagosan az infor-
matikai képzésterület biztosítja a legmagasabb kereseti hozamot a fiatal dip-
lomások számára, az a magyarázata, hogy a kereseti megoszlás tetején nagyon 
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magas az informatikai képzésterület hozama, tehát azok között a fiatal diplo-
mások között, akik informatika képzésterületen végeztek, a nagyon jól keresők 
jóval többet keresnek, mint az egyéb képzésterületeken végzettek között a sokat 
keresők. A gazdaságtudományok képzésterületen szerzett végzettség tűnik a 
legkevésbé kockázatos befektetésnek, mivel ez a végzettség a kereseti megoszlás 
valamennyi pontján szignifikáns kereseti hozamot ígér a fiatal diplomásoknak. 
A műszaki képzésterület átlagosan magas hozama viszont abból adódik, hogy a 
kereseti megoszlás alján nyújt relatíve magas kereseteket. A pedagógusképzés-
ben szerzett végzettség a kereseti megoszlás minden pontján a legalacsonyabb 
keresetet nyújtja.

VA R G A J Ú L I A

6. ábra. Prediktált keresetek kvantilisenként, képzési területek szerint
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Összegzés

A fejezetben áttekintettük a 2008-ban és a 2010-ben végzett pályakezdő diplomások 
munkaerő-piaci sikerességének alakulását. Az eredmények azt mutatták, hogy a 
2008-ban végzettek nagyobb arányban foglalkoztatottak és kisebb arányban mun-
kanélküliek, mint a 2010-ben végzettek. Körükben kisebb a nappali tagozaton tanu-
lók aránya és nagyobb az egyéb inaktívak aránya, mint a 2010-ben végzettek között. 
A két kohorsz munkaerő-piaci státuszának különbsége egyrészt abból adódik, hogy 
a 2008-ban végzettek már hosszabb ideje vannak a munkaerőpiacon, munkaerő-
piaci beilleszkedésük ezért a várakozásoknak megfelelően erősebb. Ugyanakkor a 
két év végzettjei munkaerő-piaci helyzetének összehasonlítása azt is mutatta, hogy 
valamivel megnehezült az oktatásból a munkaerőpiacra történő átmenet, az első 
állás megtalálásáig eltelt idő növekedett 2008 és 2010 között. Az átlagnál jobban 
érintette az álláskeresés hosszabbodása a pedagógusképzésben és a társadalom-
tudományi képzésben végzetteket. A frissdiplomások keresetének meghatározóit, 
a képzésterület hatását a keresetekre az egyszerű összehasonlítás mellett több-
változós elemzéssel is vizsgáltuk. Egyrészt az átlagos hatásokat, ahol azt találtuk, 
hogy legrosszabb kereseti helyzetük az agrár képzésterületen végzetteknek van, 
majd a pedagógusképzés, a természettudományi és a bölcsészettudományi képzés 
végzettjei számíthatnak átlagosan a legrosszabb keresetekre. Szignifi káns kereseti 
előnyre számíthatnak viszont átlagosan az informatikai és a gazdaságtudományok 
képzésterületen végzettek. Az átlagos hatások mellett a képzésterület keresetekre 
gyakorolt hatását a kereseti eloszlás különböző pontjain is vizsgáltuk. Az eredmé-
nyek azt mutatták, hogy az átlagosan magas hozamokat nyújtó képzésterületek kö-
zül az informatikai képzésterület a keresleti megoszlás tetején nyújt magas hoza-
mot, a műszaki képzésterület a kereseti megoszlás alján, míg a gazdaságtudományi 
képzésterület a kereseti megoszlás valamennyi pontján magas kereseteket biztosít. 
A legrosszabb kereseti lehetőségeket a pedagógusképzésben szerzett végzettség 
nyújtja a kereseti megoszlás minden pontján. 
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Nyüsti Szilvia–Ceglédi Tímea

VÁNDorlÓ DIPlomÁSok, DIPlomÁérT 
VÁNDorlÓk

Elvándorlási mintázatok és azok magyarázata a felsőfokú 
tanulmányok és a végzés utáni letelepedés során

Bevezetés

A népszámlálásokból és a mikrocenzusokból származtatott adatok több évtized-
re visszamenőleg igazolják, hogy egyenlőtlen az iskolázottság területi eloszlása 
hazánkban. Noha az egyenlőtlenségek az alsóbb iskolázottsági szinteken erős 
kiegyenlítődésen vagy csökkenésen mentek át a 20. század folyamán, a felsőfokú 
végzettségűek térbeli egyenlőtlensége csak a főváros–vidék viszonylatban csök-
kent, az egyes megyék és kistérségek közötti kiegyenlítődés a rendszerváltás után 
megtorpant (Kiss et al., 2008). A felsőfokú végzettségűek területileg eltérő aránya 
három fő okra vezethető vissza. Elsősorban történelmi gyökerei vannak, hiszen 
az ország történelmének számos mozzanata érintette a diplomások térbeli elosz-
lását is (pl. háborúk, határok változása, gazdasági-politikai-szellemi központok 
időnkénti átrendeződése, területfejlesztési politikák következményei, az alap-, 
közép- és felsőfokú oktatás intézményhálózatának egyenetlen kialakulása stb.). 
Másrészt a korösszetétel különbségei is szerepet játszanak a diplomások térbeli 
egyenlőtlenségében (a fi atalabb népesség által lakott területek átlagosan maga-
sabban képzett lakossággal rendelkeznek) (Kiss et al., 2008). A térbeli egyenlőt-
lenségek harmadik okaként a felsőoktatásban továbbtanulók és a végzettek terü-
leti egységek közötti mozgását jelölhetjük meg. Ezúttal az első két tényezőre nem 
térünk ki, mindössze a felsőfokú végzettségűek korábbi tanulmányi céllal történt, 
illetve végzés után bekövetkezett megyék közötti mozgásait és annak hátterében 
munkálkodó makro- és mikroösszefüggéseket tárjuk fel.

A nemzetközi viszonylatban immobilnak számító magyar társadalomban a to-
vábbtanulók és a felsőfokú végzettségűek szokatlanul nagy hányada változtat la-
kóhelyet a főiskolai/egyetemi tanulmányok, majd az azt követő letelepedés során 
(Kiss et al., 2008). Mindez abból adódik, hogy a hazai felsőoktatási intézmények 
és férőhelyek eloszlása, illetve a diplomás munkavállalók elhelyezkedési esélyei 
és bérkilátásai megyénként nagy területi egyenetlenségeket tükröznek, ráadásul 
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a kettő egymással sem áll mindig átfedésben.1 Mindez önmagában gerjeszti és ter-
mészetessé teszi a diploma megszerzésére törekvő, illetve az azt már magáénak tudó 
egyének térbeli mozgását. Utóbbit a felsőfokú végzettség megszerzésével megnöve-
kedett értékű emberi tőke optimális piaci környezetben való értékesítéseként érté-
kelhetjük (Cseres-Gergely, 2004). Emiatt a térbeli mobilitás a társadalmi mobilitás 
egyik eszközeként jelenik meg.

A munkaerő-piaci kilátások elvándorlásban játszott szerepét jelzi az is, hogy az 
érettségizők reálisan képesek megítélni a felsőfokú végzettség különböző életkorokban 
és foglalkozásokban várható átlagos bérhozamát, ugyanakkor pontos ismereteik elle-
nére a saját bérkilátásaikat e szint fölé helyezik. Ennek egyik oka lehet a jövőbeli növe-
kedéssel történő kalkuláció és a saját képességek átlagos szintnél magasabbra értéke-
lése mellett az is, hogy olyan térségekben kívánnak elhelyezkedni a jövőben, amelyek 
meghaladják az átlagos bérszínvonalat (Varga, 2002, 2004). Tanulmányunkban annak 
vizsgálatára vállalkozunk, hogy a sokunk által észlelt vándorlási jelenség milyen mintá-
zatokat alkot a magyarországi felsőoktatási intézményekből kilépők esetében. Hányan 
vannak azok, akik egyáltalán nem, vagy csak felsőfokú tanulmányaik idejére hagyják 
el lakóhelyük megyéjét? Mi különbözteti meg az elvándorlókat a helyben maradóktól? 
Mennyire fővároscentrikus a továbbtanulás és a végzés utáni letelepedés? Milyen ha-
tással van egymásra a tanulmányi és a végzés utáni elvándorlás? Eredményeink mind-
emellett a felsőoktatáshoz való hozzáférés területi egyenlőtlenségeiről is képet adnak, 
valamint hozzájárulhatnak a felsőoktatási intézmények regionális küldetésének azo-
nosításához is. A tanulmány első részében a vándorlás alapvető természetét mutatjuk 
be, felhívva a fi gyelmet a korábbi kutatások legfontosabb megállapításaira. Ezt követő-
en saját adataink segítségével pontos leírást adunk az egyes megyék elvándorlási min-
tázatairól. Ennek kiegészítéseként az elvándorlás mögött rejlő okok feltárására vállal-
kozunk, végül pedig az elvándorlás következményeibe nyújtunk rövid betekintést.

Tanulmányunkban a belföldi elvándorlást mutatjuk be, amelynek két fajtá-
ját különböztetjük meg egymástól: a tanulmányi2 és a végzés utáni elvándorlást, 
ugyanakkor ezek összefüggéseire is igyekszünk rámutatni. Elemzésünk területi 
megközelítésű, így egy-egy területi egység felsőoktatási intézményeinek vonzás-
körzeteit is új megvilágításba helyezhetjük. Nemcsak az adott egyetemeken/főis-
kolákon tanulók rekrutációjáról és elhelyezkedéséről adunk képet (ahogy azt szá-
mos intézményi elemzés megtette már), hanem azok elvándorlási mintázatairól is, 
akik a vonzáskörzetben laknak ugyan, de máshol tanulnak tovább, vagy akik nem 
az adott intézményben végeztek, de annak vonzáskörzetében telepedtek le a vég-
zést követően (vö. Ceglédi–Nyüsti 2011). Elemzési egységként a megyét jelöltük ki. 

N Y Ü S T I  S Z I L V I A – C E G L É D I  T Í M E A

1   A tanulmány egészében a képzési helyek kínálatának és kapacitásának bemutatására a 2011-es általános 
felvételi eljárás nappali tagozatos alap-, FSZ- és osztatlan képzéseire vonatkozó adatait használtuk fel 
irányadóként. A diplomás átlagjövedelemre és a munkanélküliségi rátára vonatkozó megállapításaink a 
ksh.hu, valamint az afsz.hu honlapok 2008-as és 2010-es éveket bemutató területi adattábláin alapulnak.

2   Tanulmányi elvándorlás már a középiskolába való belépéskor is tapasztalható, amely akár a más me-
gyékben történő későbbi diplomaszerzés előkészítése is lehet, ugyanakkor ez volumenében nem közelí-
ti meg a felsőoktatás kapujában tapasztalt mozgásokat.
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Ennek a megközelítésnek korlátja, hogy nem feltétlenül esnek egybe a megyehatá-
rokkal a felsőoktatási vonzáskörzetek, a munkaerő-piaci hatósugarak, vagy akár a 
közlekedési vagy kulturális területi egységek határai. Ugyanakkor a megyei szin-
ten zajló vizsgálódás jelentős előrelépést jelent a teljes országot vagy a régiós ten-
denciákat bemutató elemzésekhez képest.

A vizsgált alapsokaság – miért érdekes és különleges?

Célcsoportunkat azok az abszolváltak alkotják, akik 2008-ban vagy 2010-ben léptek ki 
a felsőoktatásból, és a kérdőív kitöltésének idején (2011) nem folytattak további felsőfo-
kú tanulmányokat. Azok a potenciális munkavállalók kerültek tehát elemzésünk közép-
pontjába, akik jelenleg nem tanulnak, így egyértelműen összevethetők a végzés utáni el-
helyezkedéssel kapcsolatos migrációs döntéseik a felsőfokú tanulmányokra vonatkozó 
hasonló döntéseikkel. A felhasznált adatok a Diplomás Pályakövető Rendszer intézmé-
nyi lekérdezéseinek országos összesített adatbázisából származnak (Frissdiplomások 
2011). Az általunk használt részadatbázis 13 815 végzett válaszait tartalmazza.3 A ta-
nulmány egésze csak a p≤0,005 szinten szignifi káns összefüggésekről ad számot.4 

Fontos felhívnunk a fi gyelmet arra, hogy az általunk vizsgált hallgatói csoport 
több szempontból is különleges. Többségük az expanzió csúcsa utáni stagnáló, majd 
csökkenő időszakban volt a felsőoktatás kulcsszereplője (Polónyi, 2012a; Veroszta, 
2012; Szemerszki, 2012). Mindamellett az érettségi rendszer változásait is sokan 
átélték közülük. Szintén az ő hallgatólétük alatt jelentkeztek a gazdasági válság első 
jelei, amelyek közvetlenül vagy közvetve tanulmányaikra és elhelyezkedésükre is 
hatással voltak (Polónyi, 2012a). Közöttük voltak azok a hallgatók is, akik elsőként 
vettek részt a 2006-tól bevezetésre kerülő kétszintű képzési rendszerben, és meg-
élték az új diplomák hasznosíthatóságának első tapasztalatait akár e diplomák bir-
tokosaiként, akár azok konkurenseiként. Érdemes e változások térbeli eloszlását is 
fi gyelembe venni, hiszen az itt vázolt folyamatok különbözőképpen mentek végbe, 
különbözőképpen hatottak Magyarország egyes területeire. Az expanziós időszak 
2008-as mélypontja például a vidékieket érintette inkább – visszavetve az előző év-
tizedek lassú kiegyenlítődési tendenciáját a főváros és a vidék között –, és az egyes 
képzési szinteknek és formáknak sem egyenletes a regionális eloszlása, sőt még 
egy-egy megyén belül is nagyok a területi ingadozások (Polónyi, 2012a; Rechnitzer, 
2009, 2011; Szemerszki, 2010, 2012; Kasza–Kovács, 2007; Ceglédi–Nyüsti, 2012). 
Tanulmányunkban ezen eseménydús időszak végzetteit vizsgáljuk, így megállapí-
tásaink is a fenti események okozta hatások fi gyelembevételével kezelendők.

VÁ N D O R L Ó D I P L O M Á S O K ,  D I P L O M Á É R T  V Á N D O R L Ó K

3   Az elemzésből kihagytuk azokat, akik 14 éves korukban, vagy a végzés után külföldön éltek, ahogyan a 
nem Magyarországon végzettekről sincsenek adataink. Kizárásukat az indokolta, hogy a külföldiek la-
kóhelyének szűkebb területi egységéről nem rendelkezünk adatokkal. A három helyszín közötti elmoz-
dulás vizsgálatának értelmezhetősége miatt kihagytuk az elemzésből azokat is, akik az elmozdulások 
megragadásához szükséges három helyszín valamelyikét nem adták meg.

4   A változók kapcsolatának statisztikai összefüggéseit kétoldali Khi-négyzet próbával ellenőriztük.
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Az elvándorlás természete Magyarországon

A felsőoktatási intézményhálózat egyenlőtlen eloszlást mutat Magyarországon, 
míg a továbbtanulási kedv ott is magas, ahol hiányos a kínálat. Annak, aki diplomát 
szeretne szerezni (vagy olyan diplomát, amelyet nem kaphat meg helyben), sok eset-
ben más megyében kell továbbtanulnia.

A tanulmányi elvándorlással több korábbi elemzés foglalkozott már, amely 
mind arra mutatott rá, hogy a megyék sorában a nagy presztízsű egyetemeknek-
főiskoláknak otthont adó és legtöbbféle szakot kínáló Budapest a legkeresettebb 
(Polónyi, 2012a; 2012b; Ceglédi–Nyüsti, 2011; Horváth, 2010; Várhalmi et al., 2011). 
Az elvándorlás azonban nem csupán a főváros-nem főváros tengely mentén írható 
le, hiszen a vidékiek mobilitási mintázatai sem egyenletesek. A nagyobb szellemi 
központok környékéről ugyanis kisebb mértékű a továbbtanulási elvándorlás (Ba-
ranya, Hajdú-Bihar, Csongrád és Győr-Moson-Sopron). A felsőoktatás gócpontjai 
tehát az ország „négy sarkában” alakulnak ki, míg a többi megye felsőoktatása keve-
sebb hallgatót képes befogadni, mint ahányan ott továbbtanulni szeretnének5 (Hor-
váth, 2010; Ceglédi–Nyüsti, 2011). A felsőoktatási kereslet-kínálat anomáliához 
hasonlóan a munkaerő kereslete és kínálata is egyenetlenül sűrűsödik az ország-
ban, ugyanakkor ez az eloszlás nem követi a felsőoktatás gócpontjait. Budapest az 
egyetlen kivétel ez alól, amely nemcsak képzőhelyként funkcionál, hanem a végzés 
után is ott tartja a fi atalokat, míg a többi szellemi központ inkább a (felsőoktatási 
holttérrel rendelkező) végzettelszívó megyéknek és Budapestnek képez diplomáso-
kat (Horváth, 2010).

Az elvándorlás tehát részben abból a strukturális sajátosságból adódik, hogy 
az egyes megyék felsőoktatási és munkahelyi kínálata eltérő módon sűrűsödik az 
ország különböző területein. Az elvándorlásnak azonban nemcsak mennyiségi, 
hanem minőségi jellemzői is lehetnek. Például a különböző képzési területek, fi -
nanszírozási formák, munkarendek vagy képzési szintek mentén is eltérő mintáza-
tokra bukkanhatunk mind a továbbtanulást, mind pedig az elhelyezkedést illetően 
(Horváth, 2010; Veroszta, 2012; Szemerszki, 2012; Kiss et al., 2008; Ceglédi–Nyüsti, 
2012; Kasza–Kovács, 2007).

Az eddig elmondottakból látható, hogy a tanulmányi és elhelyezkedési célú elván-
dorlás komplexebb jelenség annál, minthogy azt a főváros-nem főváros tengely men-
tén mutassuk csak be, sőt a régiós szintnél is mélyebbre kell ásni. Elemzésünkben a 
közelmúlt legnagyobb volumenű diplomás pályakövetésének adatai alapján ismer-
tetjük a diploma megszerzésére és a végzés utáni letelepedésre irányuló elvándorlá-
si mintázatok legfontosabb jellemzőit, arra törekedve, hogy közben minél pontosabb 
megyei szintű adatokkal is szolgáljunk.

N Y Ü S T I  S Z I L V I A – C E G L É D I  T Í M E A

5   Az egyetlen kivételt Heves jelenti, de volumenében még ez a megye sem közelíti meg a szellemi 
központokat.
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A megyék hallgatómegtartó6 és végzettmegtartó7 ereje 
a Frissdiplomások 2011 adatai alapján

A megye mint változó számtalan makrotényező hatását egyszerre sűríti magába. 
Szétválaszthatatlan módon forr össze benne a területi egység felsőoktatási kíná-
lata, gazdasági fejlettsége, munkaerő-piaci kilátásai, bér- és árszínvonala, vagy 
akár a fővárostól vett távolsága is. Emellett olyan nehezen mérhetővé tehető hatá-
sokat is magában foglalhat, mint a környező megyék makrohelyzete, amely vonzó 
és elvándorlást generáló tényezőként léphet fel a felvételizők vagy a munkakeresők 
életében. Sőt a kulturális sajátosságok, a családhoz való kötődést is magukban fog-
laló értékpreferenciák esetleges megyénkénti különbségei is a háttérben munkál-
kodhatnak, illetve a végzés utáni elvándorlásra maguknak a felsőoktatási intézmé-
nyeknek is hatása lehet, a hallgatók intézményi beágyazódásától függően (Pusztai, 
2011; Jancsák, 2012; Pusztai–Nagy, 2005; Varga, 2003).

Egy-egy megye8 elvándorlásra gyakorolt globális hatásának meghatározásá-
ra logisztikus regressziós modelleket alkalmaztunk (1. ábra).9 Függő változóink 
a kétértékűként (helyben marad/elvándorol) bevont tanulmányi és végzés utáni 
elvándorlás voltak, míg a magyarázó változók mindkét modell esetében az adott 
megyét jelentették, amelynek hatását minden esetben az összes többi megyével 
vetettük össze.

A tanulmányi elvándorlásra a regresszió szerint csak a Fejér megyei lét hat szigni-
fi kánsan ösztönzően – a megye szülötteinek ugyanis négyszeres esélyük van a tanul-
mányi célú elvándorlásra a többi megyéből származókhoz képest. Ennek hátterében a 
megye felsőfokú képzésekkel való szerény ellátottsága ellenére tapasztalható magas 
továbbtanulási kedv állhat, illetve ezzel párhuzamosan a széles kínálatot nyújtó fővá-
ros közelsége. A legalacsonyabb eséllyel azoknak a megyéknek a felvételizői választa-
nak más megyét, amelyek szellemi központtal rendelkeznek. Ilyen a főváros, illetve a 
négy nagy vidéki gócpont: Csongrád, Baranya, Hajdú-Bihar és Győr-Moson-Sopron.

A végzés utáni elvándorlás esetében már egyértelműen Budapest helyzete a leg-
kedvezőbb, hiszen az innen származóknak csak negyed-ötöd akkora esélyük van 
az elvándorlásra, mint vidéki társaiknak. Ugyanakkor itt is csökkenti az elván-
dorlás esélyét a négy nagy vidéki szellemi központ, illetve a főváros közelségét és 

VÁ N D O R L Ó D I P L O M Á S O K ,  D I P L O M Á É R T  V Á N D O R L Ó K

6   Egy megye hallgatómegtartó arányával azt mérjük, hogy a 14 éves korban itt élők hány százaléka 
végzett a megyében. A „hallgatómegtartás” tehát azokra a vizsgálatba bekerült egykori hallgatókra 
vonatkozik, akik a lekérdezés idején már abszolutóriummal bíró végzettek voltak. Vizsgálatunkban 
sajnos nincs módunk arra, hogy utánajárjunk az eredeti, felvettekre vonatkozó hallgatómegtartás-
nak, és az azt követő lemorzsolódás hatásainak.

7   Egy megye végzettmegtartó arányával azt mérjük, hogy a 14 éves korban itt élők hány százaléka él 
végzés után is a megyében.

8   Pest megyét és Budapestet végig külön területi egységként kezeljük az elemzés során, így a Pest me-
gyére vonatkozó adatok mindig a főváros nélkül értendőek.

9   A tanulmányi elvándorlásra vonatkozó modell esetén a Nagelkerke pszeudo R2 0,327, míg a végzés 
utáni elvándorlásra vonatkozónál 0,087.
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munkahelyeit élvező Pest megye is. A saját megyéből származó végzettek nagyobb 
valószínűséggel bekövetkező elvesztésére Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Nógrád 
megye esetében találunk szignifi káns bizonyítékot.

Modellünk a fő trendek és irányok felvázolására alkalmas, de az alapeloszlá-
sok tüzetes vizsgálata ettől jóval élesebb képet adhat, főként akkor, ha nemcsak az 
adott megyéből származók mozgását tárjuk fel, hanem a máshonnan továbbtanu-
lási céllal és/vagy végleges letelepedőként érkezőkét is. A további kutatásra azért 
is szükség van, mert modellünk a végzés utáni elvándorlás esetén viszonylag ala-
csony magyarázóerővel bír. Mivel eredményeinkből egyértelműen kirajzolódott a 
szellemi központok kimagasló hatása, ezért a pontosabb kép felvázolása kedvéért 
ezeket és a kedvezőtlenebb mutatókkal rendelkező többi megyét külön vizsgáljuk 
a következőkben.

N Y Ü S T I  S Z I L V I A – C E G L É D I  T Í M E A

1. ábra.  A megyék tanulmányi és végzés utáni elvándorlásra gyakorolt hatása 
logisztikus regressziós modellek alapján (Exp(B) értékek)
N = 13 815
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Az alacsony hallgatómegtartó aránnyal rendelkező megyék
Tanulmányi elvándorlás

A fi atalok többségét a diplomaszerzés motiválja elsőként arra, hogy tartósan elhagyja 
lakóhelye megyéjét. Ez a jelenség a vizsgálatban részt vevő abszolváltak kétharmadát 
(66,1%) érintette összességében, és mindössze egyharmaduk (33,9%) választotta (vagy 
választhatta) lakóhelyének megyéjét a felsőfokú tanulmányok helyszínéül (1. táblá-
zat).10 A tanulmányi célú elvándorlással tehát a végzettek kétharmada találkozott már.

A tanulmányi elvándorlásban erősen érintett megyék között – a regresszióban 
egyedül szignifi kánsnak mutatkozó Fejér megye mellett – több olyat is találunk, 
amely rendkívül alacsony hallgatómegtartó aránnyal rendelkezik (1. táblázat). 
A nagyarányú elvándorlás ellenére a regressziós modell vagy nem mutat esetük-
ben szignifi káns összefüggést, vagy éppen alacsony megtartó erejük ellenére még 
mindig inkább kevésbé elvándorlást gerjesztő tényezőként jelennek meg a többi 
megyéhez viszonyítva. Ha azonban az 1. táblázat adataiból indulunk ki, a fi nomabb 
különbségek is kirajzolódnak, és egy-egy megyéről egyedi képet is festhetünk úgy, 
hogy részben önmagához, részben pedig a többi megyéhez viszonyítjuk, és mindeköz-
ben a máshonnan érkezők hatásait is fi gyelembe vesszük.

A tanulmányi elvándorlás hatalmas mértéke így még azokban a megyékben is 
szembeötlő, amelyek a regresszió alapján nem tűntek elvándorlásgerjesztőnek. Ez 
leginkább az intézményhiányos vagy a szűkebb kínálattal rendelkező, illetve keve-
sebb hallgatót megtartani képes megyékre igaz. Ilyen Nógrád, Jász-Nagykun-Szol-
nok, Zala, Komárom-Esztergom, Tolna és Békés. Ugyanakkor Szabolcs-Szatmár-Be-
reg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Somogy a felsorolt megyékhez képest feltűnően magas 
arányban képes otthon képezni fi ataljait (közülük is Somogyra igaz ez a legfokozot-
tabban), pedig a nagy szellemi központoktól elmaradó felsőoktatási kínálatuk és ka-
pacitásuk alapján alacsony hallgatómegtartást várnánk tőlük. Heves azonban még 
úgy is elmarad az átlagos hallgatómegtartó aránytól, hogy felsőoktatási kínálatában 
és kapacitásában viszonylag kedvező helyen áll az országban (1. táblázat).

Az ebbe a csoportba tartozó megyék között viszont Heves jelenti az egyedüli kivételt 
magas, az innen származó továbbtanulók arányát meghaladó hallgatóbefogadó ará-
nyával11 (2. ábra). Ez abból adódik, hogy a megye máshonnan pótolja az elvándorló he-
lyieket. Egyébként Hevesen kívül a jelzett megyék mindegyikéről az mondható el, hogy 
a helyiek számára kevésbé vonzó képzéseik a máshonnan érkezők számára sem azok, 
tehát minden itt bemutatott megye összességében hallgatóveszteséggel12 jellemezhető. 

VÁ N D O R L Ó D I P L O M Á S O K ,  D I P L O M Á É R T  V Á N D O R L Ó K

10 A három adat együttes közlésének ötlete az alábbi forráson alapul: Horváth, 2010
11  Egy megye hallgatóbefogadó arányával azt mérjük, hogy az ország hallgatóinak hány százalékát kép-

zi a megye. A „hallgatóbefogadás” azokra a vizsgálatba bekerült egykori hallgatókra vonatkozik, akik 
a lekérdezéskor már abszolutóriummal bíró végzettek voltak.

12  Hallgatóveszteségről akkor beszélhetünk, ha adott megye kevesebb végzettet képez, mint ahányan a 
14 éves korban itt élők közül végzettséget szereznek bárhol az országban.
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Érdemes azonban kiemelni, hogy a hallgatóveszteséggel rendelkező megyék sorában 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Somogy vannak a legkedvezőbb 
helyzetben, mert „csak” harmadával-ötödével bocsátanak ki kevesebb végzettet, mint 
ahányan az innen származók közül később (itt vagy máshol) abszolutóriumot szereznek.

A végzés után

A végzés után a megkérdezetteknek mindössze harmada él 14 éves kori lakóhelyéhez 
képest másik megyében, így a nagyarányú tanulmányi elvándorlást összességében 
egy visszavándorlás követi (1. táblázat). A megyék azonban eltérnek abban, hogy mi-
lyen mértékben képesek itt tartani vagy hazacsábítani a tőlük származó végzetteket. 
Az alacsony vagy az átlagtól jóval elmaradó makromutatókkal bíró megyék kevésbé 
vonzóak végzetteiknek: Nógrád, Békés és Veszprém is alacsony diplomás átlagjöve-
delemmel és az átlagot (kisebb vagy nagyobb mértékben) meghaladó munkanélküli-
ségi rátával rendelkezik, és az innen származó fi ataloknak csak alig több mint a fele 
szeretne (vagy tud) visszatérni kibocsátó megyéjébe a végzettség megszerzése után. 
Érdekes, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén és So-
mogy makromutatói is inkább sereghajtók, a végzettmegtartó erőben mégis a közép-
mezőnybe tartoznak (bár ez még mindig elmarad az átlagos 67,1 százaléktól). Vas és 
Pest azonban a várt módon, kedvező makromutatókkal került az élmezőnybe az innen 
származók hazacsábításában – még úgy is, hogy a 14 éves korban itt lakók a felsőfokú 
tanulmányok idején máshol telepedtek le ideiglenesen.

Pest megye további érdekessége, hogy a máshonnan származó végzetteket 
is nagy erővel képes magához vonzani. Ez az egyetlen olyan megye, amelynek a 
végzettbefogadó13 kapacitása még úgy is magasabb a végzettkibocsátásánál (most több 
végzett él itt, mint ahányan az innen származók közül valahol az országban abszol-
váltak), hogy alig képez magának diplomás munkaerőt (1. táblázat, 2. ábra). Ez a közeli 
budapesti felsőoktatással, valamint a megye és a hozzá közeli főváros kedvező elhe-
lyezkedési feltételeivel magyarázható. Pest megye kivételével egyébként az alacsony 
hallgatómegtartó erővel bíró megyék egyikében sem telepedett le jelenleg több végzett, 
mint amennyi innen származó végzett él jelenleg az országban. A végzettveszteség14 
az olyan jobb makromutatókkal bíró megyéket érinti a legkevésbé, mint Vas, Fejér 
vagy Komárom-Esztergom, és az olyan kedvezőtlenebb feltételekkel rendelkező me-
gyéket sújtja a leginkább, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén vagy 
Békés. A végzettveszteségben Nógrád a sereghajtó, amely csaknem a felét elveszítet-
te az innen származó végzetteknek, és a máshonnan származó abszolváltak számára 
sem eléggé vonzó ahhoz, hogy ezt a veszteséget pótolni tudja.

N Y Ü S T I  S Z I L V I A – C E G L É D I  T Í M E A

13  Egy megye végzettbefogadó arányával azt mérjük, hogy az ország végzetteinek hány százaléka él 
végzés után a megyében.

14  Végzettveszteségről akkor beszélhetünk, ha adott megyében jelenleg kevesebb végzett él, mint ahá-
nyan a mára végzettek közül 14 éves kori lakóhelyüket tekintve ott éltek.
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A magas hallgatómegtartó aránnyal rendelkező megyék: 
a szellemi központok
Tanulmányi elvándorlás

A legmagasabb hallgatómegtartó aránnyal rendelkező megyék közé az ország 
szellemi központjait magukban foglaló megyéket sorolhatjuk, amelyek a reg-
ressziós modell szerint is látványosan egységes tömböt alkotnak az élmezőny-
ben: ide tartozik Csongrád, Budapest, Baranya, Hajdú-Bihar és Győr-Moson-
Sopron (1. táblázat). Ez minden bizonnyal összefügg azzal, hogy ezek a megyék 
rendelkeznek a legszélesebb intézményi kínálattal, valamint ezen megyék intéz-
ményei tudják a legtöbb hallgatót befogadni. Az öt szellemi központ közül is feltű-
nően kiugró Budapest előnye, hiszen több, mint másfélszer annyi hallgatót vesz 
fel, mint a másik négy szellemi központ együttvéve, és kínált szakjai számát sem 
közelíti meg egyik megye sem. Csongrád azonban – ahogyan az 1. ábrán látható 
regresszió esélyhányadosaiból is kirajzolódott – valamelyest fel tudja venni vele a 
versenyt, hiszen felvételizői a fővárosiakhoz hasonlóan alacsony eséllyel hagyják 
el tanulmányi céllal megyéjüket.

Mindez nem csak az innen származó hallgatókra van hatással. Ezek a me-
gyék a máshonnan érkezőket is magas arányban juttatják végzettséghez. Az öt 
megye hallgatóbefogadása így látványosan meghaladja a helyiek továbbtanulási 
igényeit. Csongrád csaknem háromszoros, Budapest, Baranya és Győr-Moson-
Sopron csaknem kétszeres, Hajdú-Bihar pedig majdnem másfélszeres hallgató-
többlettel rendelkezik a 14 éves korban itteni lakóhellyel rendelkező végzettek 
számához képest (2. ábra, 1. táblázat).

A végzés után

A hallgatómegtartásban vezető megyék mind az élmezőnybe tartoznak az innen 
származó végzettek itt-tartásában. Budapest 87 százalékos végzettmegtartó 
erejével mintegy 10-20 százalékponttal megelőzi a másik négy megyét, amelyek 
között szintén észlelhetőek árnyalatnyi különbségek, így a szellemi központok 
sorát Baranya nyitja, Hajdú-Bihar pedig zárja. Baranya minimális előnyében 
minden bizonnyal közrejátszik az is, hogy nagyon magas arányban térnek visz-
sza máshol végzettei (is).

Ha egy-egy megye vonzerejét nemcsak saját magához viszonyítjuk, hanem 
az országon belüli mozgásokat is fi gyelembe vesszük, láthatóvá válnak a megyék 
közötti „átjárások” is. Noha mind az öt szellemi központ több hallgatót fogad be, 
mint ahányan 14 éves kori lakóhelyük alapján a helyi felsőoktatást igénybe tudták 
volna venni, a végzés után már nem mindegyikük képes a többletet helyben tar-
tani, vagy az elvándorlókat hazacsábítani (2. ábra). Budapest ismét kiemelkedik 
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még a szellemi központok közül is, hiszen az egyetlen, amely még annál is több 
végzettet fogad be, mint ahányan itt végeztek. Csongrád és Baranya már veszít 
az itt végzettek számához képest, ugyanakkor végzettbefogadásuk még így sem 
negatív mérlegű: közel ugyanannyian, vagy többen élnek itt a végzés után, mint 
ahány hallgató a megyéből abszolutóriumot szerzett. Hajdú-Biharban és Győr-
Moson-Sopronban azonban már egyértelműen negatív irányba billen a mérleg, 
hiszen mintegy 7-12 százalékos végzettveszteséggel rendelkeznek. Ezeket felső-
oktatási tranzitmegyéknek tekinthetjük, hiszen csak a felsőoktatás idejére szol-
gálnak ideiglenes állomásként sok máshonnan származó hallgatónak, akik egy 
része a végzés után el is vándorol. Ez nem jelenti azt, hogy ne tudnák itt tartani a 
helyben abszolváltakat, sőt. Hajdú-Bihar a második legmagasabb arányban tart-
ja helyben a máshonnan származó itt végzetteket, és a most itt élő abszolváltak 
jelentős részét is a helyi felsőoktatás bocsátotta ki. A megye felsőoktatása tehát 
képes vonzerőt generálni. Ez annak fényében tűnik igazán látványosnak, hogy 
noha a megye nem jelent elég vonzó célállomást a diplomáért elvándorló helyiek 
számára, de a máshonnan érkezőket képes megtartani, ha azok érintkeztek a me-
gye felsőoktatásával.

Azt gondolhatnánk, hogy a megyék makroadatai egyértelmű magyarázatot 
adnak arra, mi áll a végzett itt tartó, végzett-visszacsábító és végzettbefogadó 
hatás mögött. Ezen hatások azonban itt sem minden esetben járnak együtt a gaz-
dasági helyzettel és a végzettek számára nyújtott lehetőségekkel. A diplomások 
átlagjövedelme vagy a megyére jellemző munkanélküliségi ráta alapján Buda-
pest és Győr-Moson-Sopron jelenthetnék a legvonzóbb célállomást a végzettek 
számára, a kettő közül mégis Budapest esetében mutatható ki az erős vonzerő, 
míg Győr-Moson-Sopron inkább a nála összességében rosszabb lehetőségeket 
biztosító Hajdú-Biharhoz áll közelebb végzett itt tartó, végzett-visszacsábító, 
valamint végzettbefogadó erejében is. A relatíve alacsony diplomás átlagjöve-
delemmel, magas-közepes munkanélküliségi rátával rendelkező Csongrád és 
Baranya ugyanakkor a vizsgált elvándorlási mutatók mindegyikében jobban 
teljesít, mint a makroadatok alapján vonzóbbnak gondolt Győr-Moson-Sopron. 
Az ellentmondások mögött a megyénként eltérő, diplomásokat érintő munka-
erő-piaci kapacitás is állhat, bár erről nem állnak rendelkezésünkre adatok. 
A tökéletlen kapcsolat ugyanakkor arra is utalhat, hogy nem kizárólagosan a 
makrogazdasági mutatókon múlik a vizsgált jelenség, hanem – ahogy korábban 
már utaltunk rá – az egyes területi egységek kevésbé mérhető ismérvein (pl. 
kulturális, értékvilágbeli sajátosságain) is. Ráadásul a megyénként eltérő refe-
renciacsoportok (legyen szó például a lakóhelyi vagy a társadalmilag is váloga-
tott összetételű egyetemi/főiskolai karok kortárscsoportjairól) érzéketlenebbé 
tehetik az egyéneket az országban tapasztalt hatalmas egyenlőtlenségekre vo-
natkozóan.
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Az elvándorlási mintázatok öt típusa

Az egyes megyék elvándorlási mintázatainak részletesebb megragadásához elván-
dorlási típusokat alakítottunk ki, amelyek azt mutatják meg, hogy egy-egy válasz-
adó a 14 éves kori lakóhelyéhez képest hol végzett és hol telepedett le a végzés után. 
A típusok három eszmei időpont15 tartózkodási helyei közötti elmozdulás alapján 
rajzolódtak ki: a 14 éves kori lakóhely megyéje, a kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó 
felsőoktatási intézmény megyéje,16 valamint a jelenlegi lakóhely megyéje. A három 
időpont közötti elmozdulás végeredményben öt különböző migrációs típust rajzol 
ki, amelyeket a 3. ábra szemléltet.

N Y Ü S T I  S Z I L V I A – C E G L É D I  T Í M E A

15  Azért döntöttünk ezen eszmei időpontok kiválasztása mellett, mert az egyéni életutak a legkü-
lönfélébb egyedi mintázatokat rajzolhatják ki, amelyeket szinte lehetetlen egységes módon meg-
ragadni. A rend megtalálása érdekében választottuk ezeket a kulcshelyszíneket, amelyek minden 
egyén esetében létező szituációk helyszínét jelentik, és az elvándorlások fő vonalai is jól megra-
gadhatóak általuk.

16  Mivel elemzésünkben nem szerepelnek azok, akik jelenleg is felsőfokú tanulmányokat folytatnak, 
így ez a megye az utolsó végzettség megszerzésének helyszínére vonatkozik.

3. ábra. Az öt elvándorlási típus jellemzői

Forrás: saját szerkesztés

... saját megyéjében
abszolvált

14 éves kori lakóhelye 
megyéjéhez képest...

... más megyében szerzett 
abszolutóriumot

... most más megyében 
lakik (nem az abszolutórium 

megszerzesének megyéjében
(többlépcsős elvándorlók)

... most saját 
megyében lakik

(végzettként hazatérők)

... most más 
megyében lakik

(végzettként elvándorlók)

... most is saját 
megyéjében lakik

(helyben maradók)

... most az abszolutórium 
megszerzesének 
megyéjében lakik

(képzés helyén maradók)
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Az országos eloszlást tekintve a legnagyobb csoportot a végzettként hazaté-
rők alkotják, amely jól illusztrálja az elvándorlási szándékok ideiglenességét, 
a mögöttük meghúzódó intézményhálózati kényszert, valamint a felsőoktatási 
tranzitmegyék létezését (4. ábra). A végig helyben maradók a megkérdezettek alig 
egyharmadát teszik ki, mindenki mást érintett valamilyen elvándorlás a felsőok-
tatási intézmény kiválasztása és/vagy az azt követő letelepedés során. A képzés 
helyén maradók tábora is jelentősnek mondható, hiszen közel minden hatodik fi -
atal számára az egyetem vagy a főiskola megyéje egyúttal a későbbi lakóhelyet is 
kijelöli. Érdemes szót ejteni a szintén népes csoportot alkotó többlépcsős elván-
dorlókról is, akik sem 14 éves kori lakóhelyükhöz, sem pedig képzési helyükhöz 
nem maradtak hűségesek. Ez arra fi gyelmeztet, hogy a fi atalokra jelentősen kihat 
az a területi egyenetlenség, amely a felsőoktatás kereslete-kínálata és a munka-
erő kereslete-kínálata, valamint ezek kapcsolata között fennáll. Az ő helyzetüket 
a többszöri lakóhelyváltással járó kiszakadások is megnehezítik, hiszen minden 
egyes lépcsőben kénytelenek újraépíteni az akár komoly erőforrásokat jelentő 
kapcsolati hálójukat. A legkevesebben a végzettként elvándorlók vannak, akik 
aránya még az 5 százalékot sem éri el. Ebből arra következtethetünk, hogy aki 
14 éves kori lakóhelyének megyéjében szerez abszolutóriumot, később is kisebb 
eséllyel hagyja el megyéjét, tehát a helyben elérhető felsőoktatás nagymértékben 
hozzájárul a „szürkeállomány” helyben tartásához.

 A típusok országos megoszlását bemutató térkép tovább színesíti mindazt, amit 
a fenti fejezetben az egyes megyékről megállapítottunk. A nagy szellemi központok 
nemcsak, hogy a legtöbb helyben maradóval rendelkeznek, de ők tudhatják maguké-
nak a legtöbb olyan innen származó végzettet is, aki az itt megszerzett diplomával 
szerencsét mer próbálni máshol (és még az így elvándorlókkal sem szenvednek ak-
kora végzettveszteséget, mint a többi megye).17 Közöttük is kitűnik Budapest, amely 
a legnagyobb helyben maradási aránnyal rendelkezik, és a szellemi központok so-
rában csak Győr-Moson-Sopron előzi meg az innen származó itt végzettek megtar-
tásában. További izgalmas kiegészítése a fent elmondottaknak, hogy az alacsony 
felsőoktatási kínálattal és kapacitással rendelkező, makroadataikban is bizony-
talanságot sugalló megyék engedik útjára a legtöbb olyan hallgatót, aki mind a két 
lépcsőben tartózkodási helyet változtatott (ők a többlépcsős elvándorlók). A megye 
általános gazdasági helyzete, elhelyezkedési lehetőségei és felsőoktatása miatti ál-
talános bizonytalanság tehát lecsapódik a fi atalok útkeresésében is. Ugyanezen me-
gyéknél érdemes felhívni a fi gyelmet arra is, hogy noha sokan hazatérnek ide a más-
hol szerzett végzettséggel, de a fenti adatok tükrében ez a visszavándorlási arány 
összességében még mindig kevés ahhoz, hogy ellensúlyozza a végzettveszteséget. 
Ezekben a megyékben ugyanis kevesebb végzett él jelenleg, mint ahányan az innen 
származók közül (itt vagy máshol) abszolutóriumot szereztek (1. táblázat).

VÁ N D O R L Ó D I P L O M Á S O K ,  D I P L O M Á É R T  V Á N D O R L Ó K

17  Borsod-Abaúj-Zemplén is hasonlít ebben a tekintetben hozzájuk, hiszen szintén sok innen származó 
itt végzettet enged útnak a végzés után.
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Az elvándorlás háttértényezői
Makroadatok, felsőoktatási intézmény jelenléte, strukturális mögöttesek

Az 1. táblázat, valamint további, itt nem közölt regressziós eredményeink alapján 
megállapítható, hogy az elvándorlás összességében a kedvezőbb makromutatókkal 
(diplomás átlagjövedelemmel és munkanélküliségi rátával) bíró megyék irányába 
zajlik mindkét vándorlási lépcső esetében (vö. Baryla–Dotterweich, 2001). Ugyan-
akkor arra vonatkozóan is találtunk nyomokat, hogy bizonyos esetekben kioltódik 
e mutatók hatása. A felsőoktatás erőteljes jelenléte (széles kínálata és magas be-
fogadói kapacitása) olykor például felül tudja írni a kedvezőtlen munkaerő-piaci 
mutatók taszító hatását. Úgy tűnik azonban, hogy ez a „védelem” látványosabban 
érvényesül a képzési elvándorlás megfékezésében, míg a végzés utáni elvándorlásra 
gyakorolt hatására csak elszórt nyomokat találtunk.

Az elvándorlást mindazonáltal más tényezők is dinamizálhatják. A területileg 
szintén egyenetlenül szóródó képzési területek, képzési szintek, fi nanszírozási for-
mák és tagozatok mentén is különböző elvándorlási mintázatok rajzolódnak ki. Míg 
például az agrár- és a pedagógusképzés a vidékiek számára mindkét lépcső esetében 
a helyben maradást valószínűsíti, addig a budapestiek körében inkább az elvándor-
lást. A gazdasági és informatikai képzési területeknél azonban látványos a főváros-
centrikusság a végzés utáni letelepedésben – annak ellenére is, hogy a főváros-vidék 
különbség a képzésben még halványabbnak, vagy egyenesen ellentétesnek látszik.

Egyéni szintű háttértényezők

Bár a tanulmányi és a végzés utáni elvándorlást többnyire a megyék közötti egyen-
lőtlenségek tartják mozgásban, e hatások mégis eltérően érinthetik a különféle 
jellemzőkkel bíró egyéneket. Korábbi tanulmányainkban láthattuk, hogy az egyé-
ni jellemzők mentén egyfajta szelektív elvándorlás érhető tetten az egy vidéki me-
gyéből 2011-ben felsőoktatásba felvételizők körében (Ceglédi–Nyüsti, 2011, 2012). 
Jelen tanulmányban azt vizsgáljuk meg, hogy ez a jelenség vajon a teljes országra, 
valamint a végzés utáni elvándorlásra is jellemző-e.

Az egyéni jellemzőket három dimenzióba soroltuk, így vizsgáltuk a demográfi -
ai mutatók (nem, életkor, jelenlegi családi állapot, 18 év alatti gyermek megléte), a 
társadalmi háttér (szülők legmagasabb iskolai végzettsége, család anyagi helyzete, 
középiskola típusa18), valamint a tanulmányi eredményesség (nyelvismeret, relatív 
tanulmányi eredmény, külföldi tanulmányok és a diploma megszerzése) elvándor-
lással mutatott kapcsolatát.

VÁ N D O R L Ó D I P L O M Á S O K ,  D I P L O M Á É R T  V Á N D O R L Ó K

18  Ez ugyan nem kimondottan a társadalmi háttérre jellemző mutató, de bizonyítottan erős kapcso-
latban van vele, amely indokolja e dimenzióban való használatát (pl. Róbert, 2000; Ferge, 1972; 
Andor–Liskó, 1999; Neuwirth–Szemerszki, 2009).
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Demográfi ai mutatók

A demográfi ai mutatók rendszerint minden társadalmi jelenségre hatással vannak. 
Esetünkben is többnyire szignifi káns kapcsolatot mutatnak a hallgatók és a végzettek 
elvándorlásával, de a teljes mintán vizsgálva a kérdést, csak nagyon kicsik a csoportok 

N Y Ü S T I  S Z I L V I A – C E G L É D I  T Í M E A

Demográfi ai 
mutatók

Képzés megyéje 
szerint

Végzés utáni 
lak hely megyéje 

szerint

Logisztikus 
regresszió Exp(B)

Helyben 
tanulók

Máshol 
tanulók

Helyben 
maradók

Elván-
dorlók

Tanul-
mányi

Végzés 
utáni

Vidékiek

Nem (%)

Nő 68,6 64,7 68 62

Férfi 31,4 35,3 32 38 1,192 1,283

Összesen 100 100 100 100

Életkor (év) - 31 29,4 - 0,969

Családi 
állapot (%)

Egyedülálló - - 58,9 67,5

Házas - - 36,1 29

Elvált - - 4,5 3,3

Özvegy - - 0,5 0,2

Összesen 100 100 100 100

18 év alatti gyermek 
megléte (%) 24,2 22 26,2 16,6

Fővárosiak

Nem (%)

Nő 56,3 66,7 58,8 65,9

Férfi 43,7 33,3 41,2 34,1 0,648

Összesen 100 100 100 100

Életkor (év) 30 32,3 30,2 33,9 1,049 1,065

Családi 
állapot (%)

Egyedülálló 67,7 59,7 69,2 37,8

Házas 29,4 33,4 26,8 57,5

Elvált 2,8 6 3,7 4,1

Özvegy 0,1 0,9 0,3 0,6

Összesen 100 100 100 100

18 év alatti gyermek 
megléte (%) 19,1 27,5 18,5 44

2. táblázat.  A vidéki és a fővárosi végzettek demográfi ai mutatóinak hatása 
a tanulmányi és a végzés utáni elvándorlásra 
NBudapest = 2712; Nvidék = 11 073

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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közötti eltérések. A vidékiek és a fővárosiak körében tetten érhető ellentétes ten-
denciák okozzák ezt a kioltást, így a két almintára vonatkozó adatokat külön közöl-
jük a továbbiakban. 19

Vidékről inkább a némileg fi atalabbak és a férfi ak vállalják az elvándorlást, 
míg Budapestet éppen a valamivel idősebbek és a nők hagyják el nagyobb arány-
ban (2. táblázat). Ha logisztikus regresszióval vizsgáljuk a nem és az életkor lakó-
helyelhagyásra gyakorolt hatását, akkor az esélyhányadosokból is ugyanezeket a 
tendenciákat olvashatjuk le, de a modellek magyarázó ereje igen csekély.20

A családi állapot és a 18 éves kor alatti gyermek meglétének esetében nem is-
mert, hogy mikor (már a felvételi előtt, az egyetemi-főiskolai évek alatt vagy az 
abszolválás után) következtek be e fontos magánéleti változások (pl. a házasság, 
a válás vagy a gyermekvállalás), így nem vázolhatunk fel ok-okozati irányokat 
közöttük és az elvándorlás között. Ennek ellenére tanulságos megnéznünk, hogy 
milyen gyakorisággal kapcsolódnak össze ezek a jellemzők. A vidékiek esetében 
azt tapasztaljuk, hogy az egyedülállók, illetve a gyermektelenek mutatnak az átla-
gosnál nagyobb elvándorlási hajlandóságot. Ezzel szemben a fővárosiaknál éppen 
ellentétes tendenciákat olvashatunk le, hiszen mind a tanulmányi célú, mind pe-
dig a végzés utáni lakóhelyelhagyás esetében a kötöttebb családi állapotban élők, 
illetve a gyermekesek a felülreprezentáltak. Tudván, hogy a Budapestről végzett-
ként elvándorlók többsége (64,5 százalék) csak a szomszédos Pest megyébe költö-
zik – amely sok esetben a főváros zöldövezetét jelenti az értelmiségi családok szá-
mára –, máris érthetővé válik a családos és gyermekes végzettek elvándorlókon 
belüli felülreprezentáltsága.

Társadalmi háttér

Korábbi tanulmányunkban (Ceglédi–Nyüsti, 2011) bizonyítottuk, hogy a tanul-
mányi célú elvándorlás kapcsolatban áll a felsőoktatásba felvételiző társadalmi 
hátterével. Ugyan eltérő tendenciák rajzolódtak ki a teljes országra, illetve a vidéki 
szellemi központnak tekinthető Hajdú-Biharra vonatkozóan, de mindkét esetben 
egyértelmű volt, hogy sokkal inkább a kedvezőbb társadalmi helyzetűek célozzák 
meg a főváros képzéseit. Kérdés, hogy a végzettek tekintetében szintén tetten érhe-
tő-e eff ajta szelektív elvándorlás: a vidékiek kedvezőbb hátterű lakosai elhagyják 
otthonaikat, míg a főváros kedvezőtlenebb háttérből érkező fi ataljai a vidéket vá-
lasztják otthonukkal szemben?

VÁ N D O R L Ó D I P L O M Á S O K ,  D I P L O M Á É R T  V Á N D O R L Ó K

19  A Budapest-vidék különbséget a témában íródott tanulmányok mindegyike alátámasztja (pl. Poló-
nyi, 2012a, 2012b; Kiss et al., 2008; Ceglédi–Nyüsti, 2011; Horváth, 2010). Az ország főváros-centri-
kusságának történelmi gyökereiről lásd részletesen pl. Kiss et al., 2008.

20  A vidékiek tanulmányi elvándorlására vonatkozó Nagelkerke pszeudo R2 0,002, a fővárosiaknál 
ugyanez 0,047. A végzés utáni elvándorlás esetében a vidékiekre vonatkozó modell magyarázó ereje 
0,020, a fővárosiaknál pedig 0,056.
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A középiskola típusa alapján valóban ez a kép rajzolódik ki számunkra (3. táblázat). 
Miközben vidéken a legnagyobb presztízsű szerkezetváltó/két tannyelvű gimnáziumok 
diákjai felülreprezentáltak az elvándorlók, és a szakközépiskolából kikerülők a helyben 
maradók körében – legyen szó akár a tanulmányi célú, akár a végzés utáni elvándorlás-
ról –, addig a fővárosnál éppen ellentétes ez a tendencia. A szülők iskolai végzettsége ese-
tében is ilyen szelekciós mozgásokról számolhatunk be, azaz vidéken a magasabb szülői 
végzettséggel rendelkezők hagyják el inkább otthonaikat, az alacsonyabban iskolázott 
felmenőkkel bírók pedig inkább helyben maradnak, miközben a fővárosból származók 
körében itt is mindez fordítva igaz. A szülők iskolai végzettségének együttes fi gyelem-
bevétele alapján megállapítható, hogy a vidéki végzettek körében körülbelül másfélszer 
annyian vannak az elsőgenerációs értelmiségiek, mint fővárosi társaik körében. Ebből a 
vidéki képzőhelyek egy fontos társadalmi szerepvállalása is körvonalazódik, amely nem 
más, mint az intergenerációs társadalmi mobilitás helyben biztosított becsatornázása.  
A kibocsátó család relatív anyagi helyzete csak a vidékiek végzés utáni elvándorlásá-
val mutat szignifi káns kapcsolatot, a tanulmányi elvándorlással érdekes módon nem 
(vö. Pusztai–Nagy, 2005). A végzés utáni elvándorlásnál azt tapasztaljuk, hogy a saját 
családjukat átlagos anyagi helyzettel jellemző hallgatók kerülnek nagyobb arányban a 
helyben maradók közé, miközben mind az átlagosnál rosszabb, mind pedig az átlagosnál 
jobb anyagi helyzetben élők inkább az elvándorlók táborát gazdagítják – igaz, az eltérés 
a két csoport között igen kis mértékű. A rossz anyagi helyzetben élők átlagosnál némi-
leg nagyobb arányú elvándorlását az magyarázhatja, hogy otthoni körülményeik nem 
felelnek meg számukra a végzés után, így szerencsét próbálnak máshol. A jobb anyagi 
helyzetűek elvándorlásában pedig a vidéki elit státusmegtartó viselkedése tükröződhet: 
ha helyben nem találják meg azokat a lehetőségeket, amelyek a családok státusátörökí-
téséhez szükségesek, az azokat biztosító centrumok felé vándorolnak.

N Y Ü S T I  S Z I L V I A – C E G L É D I  T Í M E A

Társadalmi háttér

Képzés megyéje 
szerint

Végzés utáni lakhely 
megyéje szerint

Helyben 
tanulók

Máshol 
tanulók

Helyben 
maradók

Elvándor-
lók

Vidékiek

Középiskola típusa

Gimnázium 45,4 48,9 46,3 50,7

Szerkezetváltó/két 
tannyelvű gimnázium 9,5 14,1 9,4 18,7

Szakközépiskola 43,5 35,2 42,4 29

Egyéb 1,6 1,8 1,9 1,6

Összesen 100 100 100 100

3. táblázat.  A vidéki és a fővárosi végzettek társadalmi háttérének hatása a tanulmá-
nyi és a végzés utáni elvándorlásra (%)
NBudapest = 2712; Nvidék = 11 073
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Társadalmi háttér

Képzés megyéje 
szerint

Végzés utáni lakhely 
megyéje szerint

Helyben 
tanulók

Máshol 
tanulók

Helyben 
maradók

Elvándor-
lók

Apa legmagasabb 
iskolai végzettsége

Legfeljebb 8 általános 6 6 7 4,3

Szakmunkásképző, 
szakiskola 37,2 31,6 37,5 25,8

Érettségi 33,6 33,8 33,2 34,7

Felsőfokú 21,3 26,6 20,2 33,4

Nem tudja, nem 
ismerte, nem élt 1,9 2 2,1 1,8

Összesen 100 100 100 100

Anya legmagasabb 
iskolai végzettsége

Legfeljebb 8 általános 11,3 10,4 12,4 7,7

Szakmunkásképző, 
szakiskola 21,1 16,7 20,6 13,3

Érettségi 43,8 42,5 43,8 41,4

Felsőfokú 23,4 29,9 22,8 37,1

Nem tudja, nem 
ismerte, nem élt 0,4 0,5 0,4 0,5

Összesen 100 100 100 100

Család anyagi 
helyzete

Az átlagosnál sokkal 
rosszabb - - 3,9 5,1

Az átlagosnál 
valamivel rosszabb - - 17,9 19,9

Nagyjából átlagos - - 54,6 48,1

Az átlagosnál 
valamivel jobb - - 20,6 23,6

Az átlagosnál sokkal 
jobb - - 3 3,3

Összesen 100 100 100 100

Fővárosiak

Középiskola típusa

Gimnázium 47,4 48,7 47,2 51,4

Szerkezetváltó/két 
tannyelvű gimnázium 24,3 16,4 23 13,4

Szakközépiskola 26,4 32,3 28 31,2

Egyéb 1,9 2,6 1,8 4

Összesen 100 100 100 100
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Az ezzel kapcsolatban lefuttatott logisztikus regressziós modellek sem képesek 
nagy magyarázóerőt felmutatni.21 A dimenzióba tartozó összes többi változót szin-
ten tartva lényegesen kevesebb szignifi káns hatást könyvelhetünk el. A tanulmányi 
elvándorlást mindössze a vidéki szakközépiskolásoknak a többi iskolatípusban 
végzettekhez képest vett kisebb elvándorlási esélye magyarázza szignifi kánsan 
(Exp(B) = 0,692). A vidékiek esetében a végzés utáni elvándorlásra a szerkezetvál-
tó/két tannyelvű gimnáziumban végzetteknek, az érettségizett vagy felsőfokú vég-
zettségű apa gyermekeinek, illetve az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között 
élőknek van nagyobb esélye. A vidékről származó, maximum általános iskolát befe-
jező anyák gyermekeinek azonban csak közel feleakkora esélyük van a származási 
megyéjük elhagyására, mint az egyéb végzettségű anyákéinak. A főváros esetében 
érdekes módon mind a szerkezetváltó/két tannyelvű gimnáziumban, mind pedig a 
szakközépiskolában végzetteknek kisebb az esélyük Budapest végzés utáni elhagyá-
sára. A 4. táblázatban tapasztalt budapesti szakközépiskolás elvándorlási kedv – úgy 
tűnik – csak egyéb bevont változók közvetett hatásán keresztül érvényesült (5. ábra).

N Y Ü S T I  S Z I L V I A – C E G L É D I  T Í M E A

Társadalmi háttér

Képzés megyéje 
szerint

Végzés utáni lakhely 
megyéje szerint

Helyben 
tanulók

Máshol 
tanulók

Helyben 
maradók

Elvándor-
lók

Apa legmagasabb 
iskolai végzettsége

Legfeljebb 8 általános 2,4 3,6 2,6 4,3

Szakmunkásképző, 
szakiskola 13,2 19,1 14,3 20,6

Érettségi 28,5 33 29,6 31,4

Felsőfokú 52,9 41,4 50,3 41,7

Nem tudja, nem 
ismerte, nem élt 3 2,9 3,2 2

Összesen 100 100 100 100

Anya legmagasabb 
iskolai végzettsége

Legfeljebb 8 általános 3,4 5,5 3,4 8,3

Szakmunkásképző, 
szakiskola 7,9 10,6 8,2 12,8

Érettségi 37 45,2 39,2 42,4

Felsőfokú 51,1 38 48,5 36,2

Nem tudja, nem 
ismerte, nem élt 0,6 0,7 0,7 0,3

Összesen 100 100 100 100

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

21  A vidékiek tanulmányi elvándorlására vonatkozó Nagelkerke pszeudo R2 0,017, a fővárosiaknál 
ugyanez 0,033. A végzés utáni elvándorlás esetében a vidékiekre vonatkozó modell magyarázó ereje 
0,077, a fővárosiaknál pedig 0,035.
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Tanulmányi eredményesség

Korábbi vizsgálataink arra is rámutattak, hogy a felsőoktatásba felvételizőket kö-
zépiskolai tanulmányi eredményességük alapján is érinti a szelektív elvándorlás. 
A tanulmányi célú elvándorláskor megint csak a legsikeresebb diákok célozzák meg 
a főváros képzéseit, míg a saját megyéjükbe felvételizők jelentősen lemaradnak az 
előző csoport eredményességi mutatóitól (Ceglédi–Nyüsti, 2011). A Diplomás Pá-
lyakövető Rendszer adatai (Frissdiplomások 2011) alapján ellenőrizhetjük, hogy a 
tapasztalt tanulmányi célú elvándorlást érintő szelekció jellemző-e egy lépcsővel 
feljebb, vagyis a végzettek elvándorlására is hat-e a felsőoktatásban felmutatott 
eredményesség, és ha igen, milyen irányban.

5. ábra.  A vidéki és a fővárosi végzettek társadalmi háttérének hatása a végzés utáni 
elvándorlásra – logisztikus regresszió, Exp(B) értékek
NBudapest = 2712; Nvidék = 11 073

0 0,5

Vidékiek elvándorlása Fővárosiak elvándorlása

1,0 1,5 2,0

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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A többi hallgatótárshoz viszonyított, önbevalláson alapuló tanulmányi telje-
sítmény csak 1-2 százalékpontos különbséget mutat a vidéki maradók és az onnan 
elvándorlók között (4. táblázat). A minimális eltérések azonban azt tükrözik, hogy 
a magukat átlagos vagy az alatti teljesítményűnek értékelő végzettek inkább saját 
lakóhelyük megyéjében maradnak, míg az átlagosnál jobban teljesítők kissé jobban 
hajlanak az elvándorlásra. A fővárosból származó végzetteknél azonban azt tapasz-
taljuk, hogy az átlagosnál rosszabb és az annál sokkal jobb eredményt felmutatók 
maradnak inkább helyben, míg az átlagos és az annál csak némileg jobb tanulóként 
abszolváltakra inkább az elvándorlás jellemző. Az adatok mögött a végzetteket ki-
bocsátó intézmények sokszínűsége is állhat, hiszen hazánk felsőoktatási intézmé-
nyeinek hallgatói között hatalmas különbségek húzódnak meg, így ezek a relatív 
tanulmányi eredményességre is kihatnak. 

A vidéki helyben maradók körében nagyobb arányban találkozunk olyanok-
kal, akiknek valamilyen ok miatt nem sikerült közvetlenül az abszolutórium után 
megszerezniük diplomájukat. A vidéki végzettek elvándorlására tehát nemcsak a 
felsőoktatás évei alatt megszerzett többlettudás, hanem az azt igazoló papír meg-
léte is hat. A külföldön folytatott tanulmányok a vidékieket mobilizálják a végzés 
utáni lakhelyelhagyásra, míg a fővárosiakat éppen annak megtartására ösztön-
zik. A nyelvismeretet reprezentáló változó  esetében22 – bár csekélyeknek tűnnek 

N Y Ü S T I  S Z I L V I A – C E G L É D I  T Í M E A

Tanulmányi eredményesség

Végzés utáni lakhely 
megyéje szerint

Helyben 
maradók Elvándorlók

Vidékiek

Tanulmányi 
eredmény (%)

Sokkal rosszabb, mint a többieké 3,2 1,3

Valamivel rosszabb, mint a többieké 5,4 4,7

Körülbelül ugyanolyan, mint a többieké 47,5 46,3

Valamivel jobb, mint a többieké 36,2 38,3

Sokkal jobb, mint a többieké 7,7 9,4

Összesen 100 100

4. táblázat.  A vidéki és a fővárosi végzettek tanulmányi eredményességének hatása 
a tanulmányi és a végzés utáni elvándorlásra 
NBudapest = 2712; Nvidék = 11 073

22  A változót a kérdőívben feltüntetett hat nyelv ismeretének összegzéséből hoztuk létre, amely vál-
tozóban az egyes nyelvek esetében 0 jelölte a nyelvet nem ismerőket, 5-ös érték pedig az azt anya-
nyelven beszélőket. A hat nyelvre vonatkozó értékek összegzéséből ily módon egy 0-tól 30-ig terjedő 
skálát kaptunk, amelynek nagyobb pontszámai nagyobb nyelvismeretről tanúskodnak.
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az eltérések – megint csak ellentétes irányú mozgást tapasztalunk a vidékiek és a 
fővárosiak között. Vidékről a valamivel magasabb szintű nyelvismeretet felmuta-
tók vándorolnak el, míg Budapestről éppen az alacsonyabb szinten nyelvet beszé-
lők távoznak.

Regressziós modellünk most is csak csekély mértékben magyaráz, de az esély-
hányadosok értékei szerint a tanulmányi teljesítmények alapján is igazoltnak 
tűnik a végzés utáni szelektív elvándorlás léte (6. ábra).23 A társaikhoz képest va-
lamilyen többletet felmutató vidékiek (külföldi tanulmányok, magasabb nyelvis-
meret, diploma azonnali megszerzése) nagyobb eséllyel vándorolnak el kibocsátó 
megyéjükből, míg az átlagosnál sokkal rosszabb tanulmányi eredménnyel bírók 
még feleakkora eséllyel sem rendelkeznek az elvándorlásra, mint átlagos ered-
ményt felmutató társaik. A fővárosiak esetében azonban éppen az átlagosnál sok-
kal jobb eredményt produkálókra jellemző az alacsony elvándorlási esély. A többi 
változó szinten tartása mellett a fővárosi végzettek nyelvismeretének növekedése 
enyhén az elvándorlás irányába ható tényezővé vált a modellben. 

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

Tanulmányi eredményesség

Végzés utáni lakhely 
megyéje szerint

Helyben 
maradók Elvándorlók

Diploma megszerzése közvetlenül abszolutórium után (%) 62,5 69,4

Külföldi tanulmányok a képzés közben (%) 5,4 12,9

Nyelvismeret (pontszám) 10,1 10,8

Fővárosiak

Tanulmányi ered-
mény (%)

Sokkal rosszabb, mint a többieké 1,7 0,9

Valamivel rosszabb, mint a többieké 6,2 4,8

Körülbelül ugyanolyan, mint a többieké 42,4 46,7

Valamivel jobb, mint a többieké 39,9 42,5

Sokkal jobb, mint a többieké 9,8 5,1

Összesen 100 100

Külföldi tanulmányok a képzés közben (%) 15,5 10,2

Nyelvismeret (pontszám) 11 10,5

23  A vidékiekre vonatkozó Nagelkerke pszeudo R2 0,046, a fővárosiaknál ugyanez 0,020.
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Összességében elmondható, hogy az elemzésbe bevont egyéni jellemzőket 
taglaló változócsoportok gyengén hatnak a felsőoktatásba felvételizők, illetve 
az azt elvégzők elvándorlására. A bevont dimenziók tekintetében a szelektív 
elvándorlás is igazolódott, amely többnyire ellentétes irányban érinti a vidék-
ről, illetve a fővárosból származókat. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy 
az eloszlásokból és átlagokból kirajzolódó különbségek, illetve a regressziós 
modellek magyarázóereje eltörpül a makrováltozók hatásához képest. Utób-
biak elsődlegességét és akár egyéni jellemzőket felülíró erejét jelzi az is, hogy 
a főváros-vidék felosztás már önmagában ellentétes tendenciákat rajzolt ki az 
egyéni változók tekintetében. Az egyéni háttértényezők tanulmányi elvándor-

N Y Ü S T I  S Z I L V I A – C E G L É D I  T Í M E A

6. ábra.  A vidéki és fővárosi származású végzettek tanulmányi eredményességének 
hatása a végzés utáni elvándorlásra – logisztikus regresszió, Exp(B) értékek
NBudapest = 2712; Nvidék = 11 073

0 0,5 1 1,5 2

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

Vidékiek Fővárosiak

Diploma közvetlenül abszolutórium után

Külföldi tanulmányok

Nyelvismeret

Átlagosnál sokkal jobb 
tanulmányi eredmény

Átlagosnál sokkal rosszabb 
tanulmányi eredmény

0,509

0,408

0,945

1,109

1,929

1,262
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lásra gyakorolt kevésbé karakteres hatása azzal is magyarázható, hogy a me-
gyék többségében a fiatalok csak korlátozott választási lehetőségekkel bírnak 
a felsőoktatást illetően, ezért döntéseik kevésbé térhetnek el egyéni jellemzőik 
mentén, mint a többféle lehetőséget kínáló megyékben, ahol releváns válasz-
tásnak minősül a helyben tanulás is. Ez okozhatja, hogy utóbbiak közül egyben 
(Hajdú-Biharban) ennél látványosabb differenciálódást tapasztaltunk egy ko-
rábbi elemzésünkben (Ceglédi−Nyüsti, 2011).

Az elvándorlás következményei

Az elvándorlási mintázatok és azok mögötteseinek bemutatása után érdemes né-
hány szót ejteni arról is, milyen következményekkel jár ez a tömeges jelenség.

Azok a vidékiek, akik a tanulmányi és/vagy a végzés utáni elvándorlást vá-
lasztották, kedvezőbb feltételek mellett állhattak munkába (5. táblázat). Ke-
vesebben találkoztak közülük a munkanélküliséggel, többen dolgoznak a szak-
területükhöz kötődő munkakörben, munkájuk nagyobb arányban követel meg 
felsőfokú végzettséget, többet keresnek, és ezek a feltételek a munkájukkal való 

Képzés megyéje 
szerint

Végzés utáni 
lakhely 

megyéje szerint

Munkaerő-piaci helyzet Helyben 
tanulók

Máshol 
tanulók

Helyben 
mara-

dók

Elván-
dorlók

Vidék

Volt főállású munkaviszonya az 
abszolutórium megszerzésekor (%) 42,3 46,5 47,9 41,3

Volt-e munkanélküli a végzés óta (%) 38,2 30,9 35,3 28,5

Munkája nem kapcsolódik szakterületéhez (%) 23,4 18,2 - -

Munkája nem igényel felsőfokú
végzettséget (%) 23,5 16,7 20,7 14,9

Havi nettó kereset (ezer Ft) 133,4 149,8 132,1 166,6

Havi munkaóra - - 161,7 164,1

Munkával való elégedettség (pontszám) - - 19,8 20,5

5. táblázat.  A tanulmányi és a végzés utáni elvándorlás egyéni szintű következményei: 
a jelenlegi munkaerő-piaci helyzet 
NBudapest = 2355; Nvidék = 9532
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elégedettségben24 is tükröződnek – annak ellenére is, hogy valamivel leterhel-
tebbek, hiszen több munkaórát dolgoznak havi szinten.25 Mindez azonban for-
dítottan igaz akkor, ha fővárosi valaki, hiszen ott a helyben maradók vannak 
előnyben az előbb felsorolt munkaerő-piaci feltételek tekintetében. Az ő esetük-
ben egyértelmű munkaerő-piaci előnnyel jár az, ha valaki felsőfokú tanulmá-
nyait helyben végezte, míg a végzés utáni elvándorlás esetében nem mutatható 
ki ennyire tiszta hatás. Ennek hátterében az agglomerációba, Pest megyébe tör-
ténő kiköltözés állhat, mialatt a fővárosi munkahely nem változik (vö. Horváth, 
2010).26

Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy az alapadatokból kirajzolódó különb-
ségek a regressziós modelljeinkben csak nagyon gyenge magyarázóerőt tártak 
fel, tehát ugyan szignifikánsan hat a hallgatóként és a végzettként történő el-
vándorlás, de semmiképpen sem determinálja az egyén későbbi munkaerő-piaci 
helyzetét.

N Y Ü S T I  S Z I L V I A – C E G L É D I  T Í M E A

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

Képzés megyéje 
szerint

Végzés utáni 
lakhely 

megyéje szerint

Munkaerő-piaci helyzet Helyben 
tanulók

Máshol 
tanulók

Helyben 
mara-

dók

Elván-
dorlók

Főváros

Volt főállású munkaviszonya az 
abszolutórium megszerzésekor (%) 43,6 57,7 46,4 59,9

Munkája nem kapcsolódik szakterületéhez (%) 21,3 26,4 - -

Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget (%) 16,1 22,2 - -

Havi nettó kereset (ezer Ft) 176,9 158,9 173,2 156,2

Havi munkaóra 163,2 158 - -

Munkával való elégedettség (pontszám) 20,5 19,8 - -

24  A mutatót a munkával való elégedettség hét különböző dimenziójában adott pontszámok ösz-
szegzéseként képeztük, így minimális értéke 7 pont, maximális értéke pedig 28 pont.

25  Ez abból is adódhat, hogy ők helyben maradó társaikhoz képest stabilabb foglalkoztatási vi-
szonyban állnak, esetleg főállású munkaviszonyukon túl nagyobb arányban vállalnak másod-
állást is.

26  Ezt a feltevést támasztja alá az is, hogy a Budapestről elvándorlók közel kétharmada választotta 
a végzés után lakhelyéül Pest megyét, ahol a kérdőív kitöltésének idején munkában álló végzet-
tek több mint fele fővárosi munkahellyel rendelkezett.
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Az elvándorlás (vagy helyben maradás) melletti döntés összességében az egyén 
szempontjából a társadalmi felemelkedési stratégia része, vagy éppen a státus-
megtartásé (Bourdieu, 1978, 2003; Szelényi–Konrád, 1971; Cseres-Gergely, 2004). 
Az egyén akkor cselekszik racionálisan, ha a jobb felsőoktatási és elhelyezke-
dési lehetőségeket kínáló megyéket célozza meg. Mindez azonban nemcsak az 
egyén életére van hatással, hanem makroszintű következményekkel is jár. Noha 
ezeket a hatásokat nem volt lehetőségünk mérni a rendelkezésünkre álló ada-
tok alapján, a felsőoktatás általános egyenlőtlenségeiről szakirodalmi források 
sora számol be. Egy részük szerint az elvándorlás a felsőfokú tanulmányok egyik 
rejtett egyenlőtlenségtartósító vagy -növelő tényezője (pl. Horváth, 2010). Má-
sok pedig arra mutattak rá, hogy a felsőoktatás hozzáférhetősége kiszélesedett 
ugyan a (mára már beszűkülő) expanzióval, az egyenlőtlenségek azonban nem 
szűntek meg, hanem a felsőoktatáson belül is megjelentek. A kinyíló ajtók szár-
mazástól és (az általa befolyásolt) korábbi tanulmányi eredményektől függően 
terelik és engedik be a jelentkezőket a főiskolákra vagy az egyetemekre, a két-
ciklusú vagy egyciklusú, a jobb hírű vagy a kevésbé jó hírű, a munkaerő-piacilag 
értékes vagy kevésbé értékes diplomát nyújtó képzések felé (Szemerszki, 2009a, 
2009b, 2010; Róbert, 2000; Neuwirth–Szemerszki, 2009; Gáti, 2010). A felsőok-
tatás jobb lehetőségeinek egyenetlen sűrűsödése a térbeli elhelyezkedésben is 
kitapintható. 

Az „elit szigetek” térben is elkülönülnek, a hallgatójelöltek szelektív elván-
dorlása pedig tovább erősíti a társadalmi egyenlőtlenségeket (Polónyi, 2012a; 
Ceglédi–Nyüsti, 2011, 2012). Az elvándorlás az intézmények közötti egyenlőt-
lenségekre is kihat.27 A hallgatóveszteség által fokozottan érintett megyékben 
a felsőoktatási intézmények is veszélyben vannak, amely további következ-
ményekkel járhat. A felsőoktatási intézmények elvesztése/hanyatlása a helyi 
társadalomra is rányomja bélyegét, hiszen az egyetemek és főiskolák kimutat-
hatóan gazdaságélénkítő és humánerőforrás-formáló hatással, valamint a kö-
zösségi életben betöltött kohéziós szereppel rendelkeznek (Várhalmi et al., 2011; 
Dusek–Kovács, 2011; Kozma, 2010; Polónyi, 2011, é.n.; Rechnitzer, 2009, 2011; 
Ceglédi et al., 2012; Pusztai et al., 2012; Horváth, 2011). 

A hallgatóelvándorlás – ahogy korábban láttuk – kihat a végzettek elvándor-
lására is, így a gazdaságilag rosszabb helyzetben lévő és felsőoktatásukat tekint-
ve is foghíjasabb megyék elveszítik diplomásaik jelentős részét, akik ahelyett, 

27  A felsőoktatási intézmények megítélésében, rangsorolásában, a jövőbeli felvételizők véleményé-
ben szerepet játszik az oda bekerülők korábbi eredményessége és társadalmi hovatartozása (a 
hallgatók dinasztikus/elit jellege) is (Felvi-rangsorok, 2010; Fónai et al., 2011), amelynek hatására 
egyfajta circulus vitiosus alakulhat ki: a kevésbé népszerű (és/vagy kevésbé színvonalas képzést 
biztosító) intézményekbe gyengébb eredményű felvételizők fognak jelentkezni, akiket az intéz-
mény kénytelen felvenni fennmaradása miatt, így ponthatár-leszállítás és ezzel összefüggésben 
további népszerűség-csökkenés következik be – és a kör kezdődik elölről.
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hogy jelenlétükkel növelnék a térség versenyképességét (Teperics, é.n.; Polónyi, 
2011, é.n.; Kiss et al., 2008), a létkérdést jelentő munkalehetőség, vagy egysze-
rűen csak a végzettségükhöz és bérelvárásaikhoz jobban illeszkedő munkalehe-
tőség miatt inkább máshol kamatoztatják tudásukat. Diplomásokra pedig nem-
csak az agrárgazdaságban és a közoktatásban lenne szükség, hanem az olyan, 
főváros által elszívott ágazatokban is, mint a gazdaságtudományok, a műszaki 
vagy az informatikai tudományok, amelyek a helyi gazdaság belendítésében se-
gíthetnének. A nagyfokú diplomás elvándorlással sújtott megyék megcsonkított 
iskolázottsági szerkezete a későbbi továbbtanulási trendekre is kihat, hiszen az 
egyes térségek iskolázottsági mutatói bizonyítottan együtt járnak az onnan fel-
sőoktatásba jelentkezők arányával, amely továbbgerjesztheti a területi egyen-
lőtlenségeket (Kiss et al., 2008).

Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a felsőoktatás idejére történő el-
vándorlás akár kedvező hatással is lehet, hiszen a hozott tudás, a más megyékben 
épített kapcsolati tőke nemcsak magukat a visszatérőket gazdagítja, hanem a me-
gyét is, ahova visszatérnek. Mindez azonban csak abban az esetben igaz, ha a me-
gye valóban képes végzettjeit visszacsábítani. Az adatok szerint viszont a máshol 
végzetteknek csak alig több mint a fele tér vissza eredeti lakóhelyére a végzettség 
megszerzése után (1. táblázat).

Összegzés

Elemzésünkben a 2008-ban, illetve a 2010-ben felsőoktatásból kilépők tanul-
mányi és végzés utáni elvándorlási mintázatainak leírására, mögötteseinek 
feltárására, valamint következményeinek bemutatására vállalkoztunk. A ta-
nulmány újdonsága a korábbi hasonló témájú elemzésekhez képest, hogy a teljes 
országra vonatkozóan közöl adatokat, ráadásul mindezt megyei bontásban te-
szi, továbbá egyidejűleg foglalkozik a tanulmányi és a letelepedési céllal történő 
belföldi mobilitással.

A fiataloknak összesen 70,9 százaléka váltott megyét eredetei lakóhelyéhez 
képest felsőfokú tanulmányai és/vagy a végzés utáni letelepedés miatt. Az el-
vándorlást tehát a végzettek igen magas hányada élte át. A tanulmányi elván-
dorlás 66,1 százalékukat, a végzést követő lakóhely-változtatás azonban már 
csak 32,9 százalékukat érintette. Mind a továbbtanulás, mind pedig a későbbi 
elhelyezkedés céljából történő migráció legfőbb célállomásának Budapest te-
kinthető, amely így nemcsak a képzés idejére, hanem a végzést követően is nagy 
tömegeket fogad be az ország más területeiről. A hallgatók vonzásában az or-
szág „négy sarkában” elhelyezkedő vidéki szellemi központok tudják csak fel-
venni vele a versenyt (Csongrád, Baranya, Hajdú-Bihar és Győr-Moson-Sopron). 
A végzettek befogadásában azonban már messze elmaradnak a fővárostól, sőt, 
egyedül Csongrád és Baranya mondhatja el magáról, hogy legalább (vagy közel) 
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annyi végzett telepedett le területén, mint ahányan a megyéből származók kö-
zül (itt vagy másol) abszolutóriumot szereztek. Ellenben Pest megye több vég-
zett számára jelent vonzó célállomást, mint ahány felvételizőt útnak eresztett, 
legfőképpen más megyék felsőoktatási intézményeibe. Az ország többi megyéje 
összességében hallgató- és végzettveszteséggel jellemezhető. A négy szellemi 
központ mögé besorakozó Heves a hallgatóbefogadásban kivételt jelent ugyan, 
de a végzés után ő sem jelent már vonzó célállomást.

Fontos eredmény, hogy a vidéki végzettek körében körülbelül másfélszer any-
nyian vannak az elsőgenerációs értelmiségiek a fővárosi végzettekhez képest, 
amely a fővároscentrikus felsőoktatás ellenpólusainak különleges szerepéről 
árulkodik.

A tanulmányi és a végzés utáni elvándorlás összefonódására leginkább 
az öt elvándorlási típus országos megoszlása mutat rá. Az, hogy a legtöbben a 
végzettként hazatérők vannak, azt bizonyítja, hogy a felsőoktatási tranzitme-
gyékbe történő ideiglenes tanulmányi elvándorlást jelentős mértékben az intéz-
ményhálózat területi elhelyezkedésének kényszerei mozgatják. Az pedig, hogy 
a végzés helyén maradók még mindig népesebb tábort alkotnak a végzettként 
elvándorlókhoz képest, arról árulkodik, hogy a helyben szerzett abszolutórium-
mal csak kevesen hagyják el a megyét, míg azok, akik máshol végeztek, a hely-
ben végzettekhez képest nagyobb arányban választják a képzés megyéjét 14 éves 
kori lakóhelyük megyéjével szemben.

Az elvándorlás háttértényezői közül a megyék továbbtanulási és elhelyezke-
dési lehetőségeit magukban foglaló makromutatók hatása tűnik erősebbnek, míg 
a megkérdezettek egyéni háttértényezői (demográfia, származás, eredményes-
ség) hozzájuk képest kisebb mértékben, de még mindig látványosan magyaráz-
zák a migrációs mintázatokat. Eredményeink arra mutattak rá, hogy a férfiak, az 
egyedülállók, a kedvezőbb társadalmi háttérrel és a jobb eredményekkel rendel-
kezők választják inkább az elvándorlást, de csak akkor, ha vidékiek. A budapes-
tiek esetében éppen ezek a csoportok maradnak leginkább helyben.

Az elvándorlásnak az egyénre nézve pozitív következményei vannak a mun-
kaerő-piaci boldogulás minden vizsgált mutatójában. Ez azonban csak a vidé-
kiekre igaz, a budapestiek körében éppen a maradók élvezik ugyanezeket az 
előnyöket. Mindamellett az elvándorlás makroszintű következményeit sem sza-
bad elfelejtenünk. Az elvándorlás ugyanis nemcsak a felsőoktatásban tartósítja 
(vagy növeli) az egyenlőtlenségeket, hanem a diplomások nélkül maradt megyék 
sorsára is rányomhatja a bélyeget.

Mivel azt tapasztaltuk, hogy a megyék – egyébként markáns hatással bíró – 
makrojellemzői olykor meglepő módon jártak együtt az elvándorlás mintázataival, 
úgy gondoljuk, hogy a migrációs döntések mögött mélyebb és összetettebb okok 
húzódnak meg. Emiatt egy további tanulmányunkban egyéb releváns háttérté-
nyezőket is vizsgálunk, logisztikus regressziós modellek segítségével részletesen 
utánajárva annak, hogy milyen magyarázóerővel bírnak a megye láthatóan nem 
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tökéletesen magyarázó makromutatói a többi lehetséges hatáshoz képest. Kü-
lönösen a felsőfokú intézmények jelenlétének olykor még a makrotendenciákat 
is felülíró/módosító természetére vagyunk kíváncsiak, de a felsőoktatás olyan 
strukturális mutatóinak hatását is érdemes vizsgálni, mint a képzési területek, a 
képzési szintek, a tagozatok vagy a fi nanszírozási formák.
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Várhalmi Zoltán–Czibik Ágnes–Dörgő Benedek 

mŰSzakI-INFormaTIkaI éS gazDaSÁgI 
VégzeTTSégŰ PÁlyakezDŐk TérBelI 
moBIlITÁSa éS elHelyezkeDéSe 
a VerSeNySzFérÁBaN

A felsőoktatási intézmények elsődleges funkciója a tudás, az ismeretek továbbadása 
és gyarapítása – vagy némileg gyakorlatiasabb megfogalmazásban: magasan képzett 
munkaerő biztosítása a munkaerőpiac, a gazdaság számára (Várhalmi–Tóth–Ba-
ranyai, 2011). Az elsődleges funkció gyakorlása mellett a felsőoktatási intézmények 
fontos és széles körű gazdasági és társadalmi szerepeket töltenek be egy térségben. 
Tekinthetünk rájuk olyan helyi szervező és elosztó központokként, amelyek (1) mun-
kahelyeket teremtenek és élénkítik a gazdaságot, (2) fenntartják a térség vitalitását, 
formálják annak humán erőforrását és (3) hozzáadott értéket jelentenek a közösség 
életében, hiszen értékteremtő és közösségi szerepeiken keresztül erősítik a társadal-
mi kohéziót (Eruditio, 2011; Tóth–Várhalmi, 2011). Nem szabad elfeledkezni arról 
sem, hogy a felsőoktatási intézmények kiemelkedő szerepet játszhatnak a társadalmi 
mobilitás elősegítésében; ez a szerep nemcsak a helyi közösség tekintetében hasznos, 
hanem egyben össztársadalmi, értékalapú aktus is (Várhalmi–Tóth–Baranyai, 2011).

A társadalmi mobilitás mellett a felsőoktatásban való részvétel és a diploma 
megszerzése után kiszélesedő munkaerő-piaci lehetőségek térbeli mobilitást is 
eredményezhetnek. Ez azért is kiemelkedő szerep, mert Magyarországra nem jel-
lemző jelentős térbeli mobilitás (Cseres-Gergely, 2002; Hegedűs, 2003; Hárs, 2007). 
A kilencvenes évek közepétől erősödő vándorlási tendenciák a 2008-as gazdasági 
válság hatására megtörtek, és a belföldi migránsok száma jelentősen visszaesett. 
Ezzel együtt a migráció valószínűsége még mindig a 20–29 éves korosztály körében 
a legvalószínűbb (Bálint, 2012). 

A tanulmány két elemzést tartalmaz. Az elsőben bemutatjuk a felsőoktatási in-
tézményekhez köthető térbeli mobilitást, elkülönítjük annak típusait, illetve megraj-
zoljuk azok szociodemográfi ai és tanulmányi profi ljait. A második elemzésben bemu-
tatjuk a diplomás pályakezdők foglalkoztatásának jellemzőit, illetve arra keressük a 
választ, hogy a bérezés és karrier tekintetében legkedvezőbb vállalati körökbe milyen 
tényezők segítik a bekerülést. A sikerre vezető tényezők azonosításán túl szerepet kap 
ebben az elemzésben is a térbeli mobilitás: arra keressük a választ, hogy a helyi szár-
mazást mennyiben lehet kompenzálni a tanulmányok alatt megszerzett tudással, 
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tapasztalatokkal. Egyszerűbben: mit kell letennie egy nem helyi frissdiplomásnak az 
asztalra, hogy bekerüljön a bérezés és karrier szerint kedvező munkahelyre?

Elemzéseinkben a műszaki, informatikai1 és gazdasági képzési területen végzett 
diplomás pályakezdőkre összpontosítunk, akik a versenyszférában helyezkedtek el.2  

1. ábra.  Magyarország településeiről egy órán belül közúton elérhető, felsőoktatási 
szolgáltatással rendelkező települések száma

Forrás: Területi statisztikák 2010. VÁTI

1 Az alacsony elemszámok miatt a műszaki és informatikai képzést összevontan kezeljük. 
2  Versenyszférának tekintjük a mezőgazdaság, bányászat, ipar (feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, 

gőzellátás, légkondicionálás, vízellátás, szennyvízgyűjtés kezelése, hulladékgazdálkodás, szenny-
vízmentesítés), építőipar, kereskedelem, gépjárműjavítás, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, 
szállítás, raktározás, valamint egyéb gazdasági szolgáltatás (információ, kommunikáció, pénzügyi, 
biztosítási tevékenység, ingatlanügyletek, szakmai, műszaki és tudományos tevékenység, admi-
nisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, egyéb szolgáltatás) gazdasági ágakat.

Súlyozatlan esetszám %

Gazdaságtudományok 1 807 51,6

Informatika 524 14,9

Műszaki 1 175 33,5

Összesen 3 506 100,0

1. táblázat.  A minta megoszlása képzési területek szerint
N = 3506

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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A felsőfokú tanulmányokhoz köthető migráció

A felsőfokú tanulmányokhoz köthető térbeli mobilizációnak két lépcsőjét külön-
böztetjük meg. Az első lépcsőben a jelölt intézményt választ, a második lépcsőben 
pedig munkahelyet. Mindkét döntés térbeli mobilitással járhat. 

Az első lépcső kapcsán általánosságban elmondható, hogy a nem fővárosi felső-
oktatási intézmények a saját régiójukból szerzik hallgatóik jelentős hányadát (Mezei, 
2005). 2010-ben az intézmény településéről3 felvettek aránya például a Pécsi Tudo-
mányegyetem esetében 22 százalék, a Debreceni Egyetem esetében pedig 24 százalék, 
míg az előbbiben 59 százalék, utóbbiban pedig 73 százalék a felsőoktatási intézmény 
régiójából származó felvettek aránya (GVI, 2011a). Ettől a mintázattól csak azok az 
intézmények térnek el jelentősen, ahol olyan speciális képzés oktatása zajlik, amely-
nek nincs versenytársa az ország más területein (Rechnitzer, 2009). A fővárosi intéz-
mények rekrutációs bázisa ezzel szemben kevésbé koncentrált (GVI, 2011b, 2. ábra).  

A második lépcsőről sokáig csak közvetett benyomásaink lehettek. A műszaki és 
gazdasági karok területi népszerűségét vizsgáló elemzések alapján például arra követ-
keztethetünk, hogy a munkahelyválasztásban is megnyilvánul a regionalizmus, hiszen 
a nem fővárosi karok esetében nagyon erős a helyben működő vállalatok preferenciája. 
Az országos presztízsértékek számításánál Közép-Magyarország foglalkoztatásban 
és GDP-termelésben betöltött szerepe miatt az ott tevékenykedő vállalatok véleménye 
súlyosabban esik a latba, mint a más területi egységeken működőké. A helyi és regioná-
lis szinten ismert és elismert vidéki intézmények népszerűsége így nem, vagy csak ke-
vésbé jelenik meg az országos presztízspontokban. A Pécsi Tudományegyetem Pollack 
Mihály Műszaki Karának országos presztízsértéke például 27 pont, és így csak tizedik a 
műszaki karok listájában, de az országos presztízsérték nem tükrözi azt, hogy Baranya 
megyében elismertebb, mint a listavezető BME, és emellett jelentős népszerűséggel bír 
a környező megyékben működő vállalatok körében is (GVI, 2011a; 3. ábra).

A Diplomás Pályakövető Rendszer alapján lehetőség nyílik a felsőoktatási tanul-
mányok utáni munkahelyválasztás és így az esetleges térbeli mobilitás vizsgálatára 
is. Korábban megállapították, hogy (1) egymással kölcsönhatásban, minél magasabb 
a gazdaság fejlettsége, annál magasabb a foglalkoztatott diplomások aránya, (2) a fog-
lalkoztatott diplomások földrajzi elosztását a képzési helyek elhelyezkedése is megha-
tározza, azaz nagyvárosban nagyobb arányban találunk diplomásokat, illetve (3) a ke-
vésbé fejlett térségekből a munkaerő-piaci lehetőségek miatt jelentős az elvándorlás, és 
elsősorban a gazdasági és informatikai végzettség tekintetében nyilvánul meg a főváros 
elszívó hatása (Horváth, 2010). Mindez azért kiemelendő, mert „…annak ellenére, hogy 
jelentős területi kiegyenlítődés zajlott le az elmúlt évtizedben a felsőoktatási képzési kí-
nálatban – a felsőoktatással együtt járó migrációs folyamatok inkább erősítik a területi 
különbségeket, mintsem közelítenék egymáshoz a régiókat” (Horváth, 2010. 152.).   

3  Itt helyi hallgatónak számít, aki az intézmény székhelyén vagy annak agglomerációjában bejelentett 
lakcímmel rendelkezett az egyetemi felvételi idején. 
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Forrás: Felsőoktatási intézmények felvételi adatai 2010. www.felvi.hu
(A térképek az MTA KTI Erőforrástérkép segítségével készültek.)

2. ábra. A Debreceni Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem rekrutációs bázisa

DPR.indd   212 2/19/13   7:50 PM



213M Ű S Z A K I - I N F O R M A T I K A I  É S  G A Z D A S Á G I  V É G Z E T T S É G Ű P Á LY A K E Z D Ő K 

3. ábra. A műszaki és a gazdasági karok területi népszerűsége4

Forrás: Diplomás pályakezdők a versenyszektorban 2008–2010. GVI
(A felső ábra a műszaki, az alsó a gazdasági karok területi népszerűségét mutatja.)

4  A sárga körök jelenítik meg a felsőoktatási intézményeket, a zöldek pedig az egy megyében működő 
vállalkozásokat. A vonalak vastagsága a preferencia erősségére utal.
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Horváth elemzéseivel összhangban5 megállapítottuk, hogy a műszaki-informati-
kai és gazdasági területen diplomát szerzett pályakezdők fele más kistérségben vállal 
munkát, mint ahol tanulmányait elvégezte.6 A diploma megszerzése után immobilak 
74 százaléka budapesti, a nem fővárosi egyetemi térségek megtartó képessége tekin-
tetében kiemelendő Győr, Pécs, Miskolc és Debrecen.

A legnagyobb „bevándorlás” – a mobilak 24 százaléka – Budapestre történik, de 
a fővárossal határos kistérségekben is számottevő a munkavállalás. Nem közép-ma-
gyarországi helységként e szempontból kiemelendő Székesfehérvár, Győr, Szombat-
hely, Pécs, Debrecen, Zalaegerszeg és Kecskemét. Elmondható továbbá, hogy a dip-
loma megszerzése után mobilak 44 százaléka olyan kistérségben vállal munkát, ahol 
kedvezőbbek a jövedelmezőségi viszonyok,7 mint ahol diplomáját szerezte. 

VÁ R H A L M I  Z O LT Á N – C Z I B I K  Á G N E S – D Ö R G Ő B E N E D E K

4. ábra.  Műszaki-informatikai és gazdasági képzésen végzett frissdiplomások 
elhelyezkedési vándorlása kistérségi bontásban8 
N = 2727

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

5  Az összes képzési területet fi gyelembe véve 48 százalék azok aránya, akik munkahelye és képzési he-
lye nem esik egybe vagy egymáshoz közel. 

6  Az elemzésekben a térbeli mobilitást kistérségi szinten értelmezzük.
7  Egy főre jutó személyi jövedelemadó, illetve egyéni és társas vállalkozások jövedelmezőségéből szá-

mított főkomponens.
8  A sárga rombuszok jelenítik meg azokat a kistérségeket, ahol működik gazdasági vagy műszaki-infor-

matikai képzés, a szürke körök, ahol nem. A vonalak vastagsága a vándorlás volumenére, a rombuszok 
és körök mérete pedig a térségben elérhető jövedelmekre utal. (Egy főre jutó személyi jövedelemadó, 
illetve egyéni és társas vállalkozások jövedelmezőségéből számított főkomponens.)
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A frissdiplomások mobilitásának leírására egy olyan tipológiát készítettünk, 
amely első lépésben magában foglalja a felsőfokú intézmény választása,9 második-
ban pedig a munkahely választása10 következtében megvalósuló térbeli mobilitási 
lehetőségeket. Eszerint öt típus rajzolódik ki. 

 A „Bevándorlók” alkotják a legnagyobb csoportot – a vizsgált célcsoport 
26 százaléka választ más térségében lévő felsőfokú intézményt, és utána ott is 
helyezkedik el. „Helyben maradónak” tekintjük azokat, akik gyerekkori11 lakó-
helyükön választanak felsőfokú intézményt, és ennek elvégzése után ott is he-
lyezkednek el – ők alkotják a célcsoport 24 százalékát. 23 százalékra tehető a 
„Mobilak” aránya, esetükben a gyerekkori, a felsőfokú képzés és a munkavégzés 
térsége különbözik. „Hazatérőknek” kereszteltük azt a csoportot, amelynek tag-
jai a diploma megszerzése után gyerekkori lakóhelyükön vállalnak munkát – ők a 
célcsoport 21 százalékát alkotják. Horváth szerint itt a speciális munkaerő-piaci 
ösztönzők mellett a „szubjektív okok, családi kötődések” állhatnak a háttérben 
(Horváth, 2010. 147). Végül a legkisebb, mindössze 6 százalékos részaránnyal 
bíró csoport az „Elvándorlók” – ők gyerekkori lakóhelyükön szereztek diplomát, 
de más térségben vállaltak munkát. 

M Ű S Z A K I - I N F O R M A T I K A I  É S  G A Z D A S Á G I  V É G Z E T T S É G Ű P Á LY A K E Z D Ő K 

5. ábra. Frissdiplomások mobilitási tipológiája
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9  A DPR-kérdőívből a gyerekkori – 14 éves kori – lakóhelyet ismerjük. Ezért az elemzésekben önkénye-
sen ezt a lakóhelyet vettük a felsőfokú tanulmányok megkezdése előtti lakóhelynek. Az eredmények 
így nem tekinthetőek pontosnak.

10  Modellünk számol az ingázással vagy az ideiglenes lakóhellyel. Mobilnak tekintjük azokat, akik 
munkahelye nem ugyanabban a kistérségben van, mint ahol felsőfokú tanulmányaikat elvégezték. 

11  Jelen tanulmányban gyerekkori lakóhely alatt azt értjük, ahol a megkérdezett 14 éves korában 
lakott.
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A következő modellekben12  arra keressük a választ, hogy milyen szocio de mog rá fi ai, 
tanulmányi jellegzetességekkel bírnak ezek a csoportok. Fontos, hogy a most következő 
statisztikai modellekre elsősorban ne magyarázó modellekként tekintsünk – célunk, 
hogy az egyes csoportok mögöttes dimenzióit „megrajzoljuk”, profi lt alkossunk. Egyes 
tényezők, szociodemográfi ai és tanulmányi jellemzők, illetve az egyes profi lok között 
ugyan feltételezhető oksági viszony (például a budapesti lakóhely növeli a helyben ma-
radás valószínűségét), más tényezők esetében viszont már nem beszélhetünk ilyen irá-
nyú kapcsolatról. Ezért az alábbi modellek inkább leíró jellegűek, mint okságiak.

Egy logisztikus és egy multinomiális regressziós modell párhuzamossal vizsgál-
juk a csoportokat. Az első, logisztikus modellben a vándorlókat, azaz a bevándorlókat, 
hazatérőket és mobilakat jellemezzük, a második, multinomiális modellben pedig 
„kibontjuk” a vándorlók heterogén közösségét a már említett részcsoportokra.13 A mo-
dell együttes használata a különböző vizsgálati és referenciacsoportok miatt egyszer-
re teszi lehetővé az eredmények fi nomabb értelmezését és azok megerősítését.

A modellek szerint a budapesti gyerekkori lakhely, általában a jobb jövedelme-
zőségi helyzet,14 illetve az a tényező, hogy van a térségben felsőoktatási intézmény, 
jelentősen csökkenti a vándorlás esélyét. Vagyis akik Budapesten, vagy más, jobb 
jövedelmezőségű térségben nőttek fel, illetve van felsőoktatási intézmény gyerek-
kori lakhelyükön, sokkal kisebb eséllyel költöznek el onnan, akár egyetem-, akár 
munkahelyválasztásról van szó. 

VÁ R H A L M I  Z O LT Á N – C Z I B I K  Á G N E S – D Ö R G Ő B E N E D E K

12  Logisztikus regressziós modell: a magyarázó változók eredményeképpen szignifi káns elmozdulás a 
találatmátrixban, a találati arány 76,4 százalékról 87,4 százalékra növekedett (Nagelkerke R2: 0,59). 
Multinomiális regresszió: Pszeudo Nagelkerke R2: 0,56. 

13  A modellekben a mobilak és elvándorlók csoportjait (utóbbi alacsony számossága miatt) összevon-
tuk, és az új csoportnak az „Egyetem után mobil” nevet adtuk. 

14  Egy főre jutó személyi jövedelemadó, illetve egyéni és társas vállalkozások jövedelmezőségéből szá-
mított főkomponens.

Súlyozatlan esetszám %

Bevándorlók 927 26,1

Helyben maradók 813 23,7

Mobilak 821 23,2

Hazatérők 747 21,3

Elvándorlók 198 5,7

Összesen 3 506 100,0

2. táblázat.  Műszaki-informatikai és gazdasági szakon végzettek mobilitási tipológiája
N = 3506

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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Az egyes vándorlási típusoknál különböző tényezők válnak dominánssá: míg a be-
vándorlók és az egyetem után mobilak esetében fontos szerepet játszik a nem – nők ese-
tében kisebb az esély az e csoportokba kerülésre –, a hazatérők esetében ez a hatás nem 
érvényesül, mint ahogy egyedül e csoportban nem érvényesül a térségi jövedelmezőség 
hatása sem. Ennek oka feltételezhetően az, hogy a hazatérőknél tudatos szándék is le-
het a gyerekkori lakhelyre való visszatérés – annak objektív jellemzőitől függetlenül. 

Az apa felsőfokú végzettségének hatását egyedül a bevándorlók esetében fi gyel-
hetjük meg, az ilyen háttér növeli a bevándorlóvá válás esélyét.

A vándorlókra kevésbé jellemző, hogy nappali tagozaton15 végezték felsőfokú ta-
nulmányaikat, azonban a részletesebb modell megmutatja, hogy ez csak az egyetem 
után mobilakra és a hazatérőkre igaz. Az egyetem miatt új helyre költözött, majd ott 
munkát vállalt bevándorlók esetében fordított az összefüggés: a nappali tagozaton 
végzett tanulmányok jellemzőek rájuk.

A költségtérítéses formában végzett tanulmányok16 általában a helyiek jelleg-
zetessége, a vándorlók között különösen a bevándorlók és az egyetem után mobilak 

M Ű S Z A K I - I N F O R M A T I K A I  É S  G A Z D A S Á G I  V É G Z E T T S É G Ű P Á LY A K E Z D Ő K 

Forrás: Frissdiplomások 2011. Educatio Nonprofi t Kft.

Logisztikus 
regresszió

Multinomiális regresszió

Bevándorló Egyetem után 
mobil Hazatérő

szig. Exp(B) szig. Exp(B) szig. Exp(B) szig. Exp(B)

Nő 0,17 0,84 0,02 0,68 0,02 0,69 0,57 0,93

Életkor 0,99 1,00 0,17 1,03 0,27 0,98 0,98 1,00

Apa fel ső fokú 
vég zettsége 0,66 0,95 0,02 1,42 0,57 1,09 0,12 0,82

Budapest 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,21

Van helyi 
intézmény 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01

Térségi jöve-
delmezőség 0,01 0,88 0,00 0,84 0,00 0,78 0,45 0,96

Referenciacsoport: Helyben maradó Helyben maradó

3. táblázat.  Műszaki-informatikai és gazdasági szakon végzettek mobilitási tipológiája 
– szociodemográfi ai és területi jellemzők
N = 3235
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15  A „Nappali” változó értékei: 1 – nappali tagozat, 0 – levelező, esti vagy távoktatás.
16  Költségtérítésesnek tekintettük a válaszadót, ha a teljes képzést, vagy egy részét költségtérítéses 

formában végezte el.
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csoportjaiban találunk kisebb eséllyel költségtérítéses formában diplomát szerző 
frissdiplomásokat. Figyelemre méltó a képzés során elért eredmények ellentmon-
dásossága: míg az objektív eredmények,17 vagyis a szerzett érdemjegyek esetében 
a jobb eredmények a bevándorlók sajátja, addig a szubjektív értékelés18 magasabb 
szintje nem. Ezek a jellegzetességek csak a bevándorlók esetében fi gyelhetőek meg, 
a másik két vándorló csoportnál nem.

A képzés alatt elvégzett szakmai gyakorlat inkább a vándorlókra jellemző, fi -
nomítva a vándorlási csoportokat azonban azt látjuk, hogy ez a jellegzetesség csak 
az egyetem után mobilak és a hazatérők esetében érvényesül. Az egyetem vagy fő-
iskola alatt végzett, tanulmányokkal kapcsolatos munka inkább a bevándorlókra 

VÁ R H A L M I  Z O LT Á N – C Z I B I K  Á G N E S – D Ö R G Ő B E N E D E K

17  Az „Objektív eredmény” változó értékei: 1 – átlagosan jeles vagy jó eredmények, 0 – átlagosan elégsé-
ges vagy közepes eredmények.

18  A „Szubjektív eredmény” változó értékei: 1 – saját vélemény szerint jobb tanulmányi eredménnyel 
teljesített, mint a szak többi tanulója; 0 – saját vélemény szerint hasonló vagy rosszabb tanulmányi 
eredménnyel teljesített, mint a szak többi tanulója. 

19  A „Több felsőfokú képzés” változó értékei: 1 – volt már felsőfokú végzettsége a kérdezés alapjául szol-
gáló képzés előtt, vagy a képzés közben/után szerzett egy másik felsőfokú végzettséget; 0 – nem volt/
nem szerzett másik felsőfokú végzettséget a képzés előtt, közben vagy után.

Logisztikus 
regresszió

Multinomiális regresszió

Bevándorló Egyetem után 
mobil Hazatérő

szig. Exp(B) szig. Exp(B) szig. Exp(B) szig. Exp(B)

Műszaki-
informati-
kai képzés

0,76 0,96 0,42 1,14 0,27 1,20 0,45 0,90

Nappali 0,01 0,57 0,00 2,20 0,00 0,46 0,00 0,47

Költség-
térítés 0,04 0,72 0,04 0,66 0,00 0,55 0,11 0,77

Objektív 
eredmény 0,15 1,23 0,00 1,81 0,09 1,35 0,63 1,07

Szubjektív 
eredmény 0,20 0,84 0,05 0,72 0,19 0,80 0,48 0,91

Több 
fel  sőfokú 
képzés19

0,33 0,88 0,61 1,08 0,83 0,97 0,20 0,84

Referenciacsoport:  Helyben maradó Helyben maradó

4. táblázat.  Műszaki-informatikai és gazdasági szakon végzettek mobilitási tipológiája 
– a képzés jellemzői és eredményesség 
N = 3235

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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jellemző, és az egyetem után mobilak és a hazatérők esetében ez nem jelenik meg. 
Ez összecseng azzal az intuitív gondolattal, hogy ha már tanulás közben el tudott he-
lyezkedni a diák olyan munkahelyen, ahol használhatja megszerzett tudását, akkor 
valószínűleg végzés után is jó eséllyel keres ilyen helyet az adott városban – esetleg 
éppen az a cég foglalkoztatja tovább, ahol már a képzés alatt is dolgozott.

A tanulmányokhoz nem kapcsolódó munka is a vándorlók jellegzetessége, ez a rész-
csoportok közül a bevándorlók és egyetem után mobilak esetében jelenik meg hangsú-
lyosan. A hatás hátterében az állhat, hogy az otthonukból elköltözők rákényszerülhet-
nek, hogy pénzt keressenek önmaguk ellátására, amíg egyetemre, főiskolára járnak egy 
másik városban. Ilyen esetben háttérbe szorulhat, hogy a munka kapcsolódjon a tanul-
mányokhoz, fontosabb, hogy fedezni tudják lakhatásukat és egyéb költségeiket. 

A képzés előtti vagy alatti külföldi munkavégzés szintén inkább a bevándorlók 
és egyetem utáni mobilak sajátossága, a magas szintű idegennyelv-tudás20 viszont 
mindegyik csoportra egyaránt jellemző. 

M Ű S Z A K I - I N F O R M A T I K A I  É S  G A Z D A S Á G I  V É G Z E T T S É G Ű P Á LY A K E Z D Ő K 

Logisztikus 
regresszió

Multinomiális regresszió

Bevándorló Egyetem után 
mobil Hazatérő

szig. Exp(B) szig. Exp(B) szig. Exp(B) szig. Exp(B)

Magas szintű 
nyelvtudás 0,80 0,97 0,44 1,12 0,97 1,01 0,58 0,93

Külföldi tanul-
mányok 0,71 1,07 0,10 1,47 0,57 1,15 0,88 0,97

Szakmai 
gyakorlat 0,02 1,35 0,33 0,86 0,03 1,44 0,00 1,51

Tanulmá-
nyokkal 
kapcsolatos 
munka

0,49 1,09 0,01 1,49 0,57 1,09 0,97 0,99

Tanulmá-
nyokhoz nem 
kap cso lódó 
munka

0,03 1,32 0,01 1,50 0,02 1,46 0,12 1,23

Külföldi 
munka 0,16 1,26 0,02 1,62 0,00 1,93 0,58 1,10

Referenciacsoport:  Helyben maradó Helyben maradó

5. táblázat.  Műszaki-informatikai és gazdasági szakon végzettek mobilitási tipológiája 
– nyelvtudás és munkatapasztalat
N = 3235

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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20  A megkérdezettek saját megítélése szerinti nyelvismerete és annak szintje alapján képzett változó. 
Értékei: 1 – átlag feletti pontszám, 0 – átlag alatti pontszám a képzett skálán.
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Diplomás pályakezdők foglalkoztatása

A versenyszférában minden ötödik vállalat foglalkoztat legalább egy frissdiplo-
mást21 – természetesen jelentős egyenlőtlenségek tapasztalhatóak vállalati jel-
lem zőket tekintve. Egy statisztikai modell22 szerint az exportáló vállalatok köré-
ben mintegy két és félszeres az esély pályakezdő diplomások foglalkoztatására a 
csak hazai piacra termelő vállalatokhoz képest. Ez az összefüggés attól függetle-
nül igaz, hogy árbevételük mekkora hányadát szerzik a vállalatok exportból. A tu-
lajdonszerkezet is hatással van a pályakezdők foglalkoztatására, viszont ez jóval 
gyengébb hatás, és csak a teljesen külföldi kézben levő cégekre érvényes. A részben 
külföldi tulajdonban levő vállalatokra nem teljesül, hogy nagyobb eséllyel fog-
lalkoztatnának pályakezdő diplomás munkaerőt, mint a tisztán hazai vállala-
tok. A vállalat méretének növekedése szintén növeli a pályakezdő diplomások 
foglalkoztatásának esélyét.  

VÁ R H A L M I  Z O LT Á N – C Z I B I K  Á G N E S – D Ö R G Ő B E N E D E K

21  A Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet 2005-ben kezdte el a „Diplomás pályakezdők a verseny-
szektorban” elnevezésű kutatási programot, amelynek keretében évente felmérést készít a diplomás 
pályakezdők jelenlegi és jövőbeli foglalkoztatásának jellemzőiről, a foglalkoztatottság trendjeiről, 
nehézségeiről, beleértve a diplomás pályakezdők bérezését, kompetenciáit, illetve a felsőoktatá-
si intézmények elfogadottságát és „jó hírnevét”. A kutatási programban azokat tekintjük frissdip-
lomásnak, akik legfeljebb kétéves munkaviszonnyal rendelkeznek. Jelen tanulmányban szereplő 
vállalati adatok 2011 őszén a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatallal együttműködésben megvalósuló 
„Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés” elnevezésű kutatásból származnak. Az adatfelvétel során 
7135 vállalatot kerestünk meg, válaszaik reprezentatívnak számítanak földrajzi elhelyezkedés és 
gazdasági ág együttes eloszlása és ezen belül létszám szerint.

22  Logisztikus regressziós modell: a magyarázó változók eredményeképpen a találati arány 78,0 száza-
lékról 80,3 százalékra növekedett (Nagelkerke R2: 0,24).

6. ábra.  Diplomás pályakezdők foglalkoztatásnak esélye exporttevékenység, 
tulajdonosi háttér és vállalatméret szerint
N = 6157 cég

Forrás: Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés 2011. GVI–NFH 
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A különböző gazdasági ágakban tevékenykedő cégek közül a pénzügyi, bizto-
sítási tevékenységet végzők emelkednek ki: körükben csaknem ötszöröse a kez-
dő diplomások foglalkoztatásának esélye, mint a mezőgazdasági cégek körében. 
Magas értéket figyelhetünk meg a vendéglátás és egyéb gazdasági szolgáltatá-
sok területén is.

A cégek foglalkoztatott-összetétele is hatással lehet arra, hogy milyen eséllyel 
alkalmaznak frissdiplomást. Eltérő mértékben lehet szükség pályakezdőkre egy 
döntően szakképzett fi zikai dolgozókat alkalmazó, egy főként szellemi munkát 
végző diplomásokból álló, vagy egy vegyes összetételű vállalat esetében. Az ered-
mények szerint ahol a diplomás, szellemi munkát végzők teszik ki az alkalma-
zottak legnagyobb részét, ott sokszorosa a pályakezdő diplomás alkalmazásának 
esélye, mint a főként szakképzettséget nem igénylő, fi zikai munkát végzőket fog-
lalkoztató cégeknél. A dolgozók összetételének homogenitása ugyanakkor nincs 
szignifi káns hatással a pályakezdők foglalkoztatására.

M Ű S Z A K I - I N F O R M A T I K A I  É S  G A Z D A S Á G I  V É G Z E T T S É G Ű P Á LY A K E Z D Ő K 
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7. ábra.  Diplomás pályakezdők foglalkoztatásnak esélye gazdasági ág szerint
N = 6157 cég
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A frissdiplomások foglalkoztatása a gazdaság szerkezetéből adódóan is jelentős 
területi egyenlőtlenségeket mutat, amit a 9. a és 9. b ábra térképei illusztrálnak.23

VÁ R H A L M I  Z O LT Á N – C Z I B I K  Á G N E S – D Ö R G Ő B E N E D E K

8. ábra.  Diplomás pályakezdők foglalkoztatásnak esélye foglalkoztatási szerkezet 
szerint
N = 6157 cég

esélyhányados

Forrás: Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés 2011. GVI–NFH 
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9a. ábra.  Alkalmazásban álló diplomások
N = 6157 cég

23  A térképeken bemutatott adatok az MKIK GVI és NFH 2011-es Rövid távú munkaerő-piaci előre-
jelzés kutatásból származnak. Az adatok a 2011. szeptember 1-jei állapotokat tükrözik. A kérdőíves 
adatgyűjtésből származó adatokat standardizált mutatóval jelenítettük meg. 
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Az eddigiekben bemutattuk, hogy milyen vállalati jellemzők növelik a friss-
diplomások foglalkoztatásának esélyét. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a 
versenyszféra különböző mértékű keresletet támaszt az egyes végzettségek 
iránt. A műszaki-informatikai végzettség iránti piaci kereslet markánsan kü-
lönbözik a „puhább”, inkább gazdasági végzettségek iránti kereslettől. Az olyan 
képzések végzettjei, mint például a villamos- és gépészmérnökök, a vegyész- 
és gyártástechnológiai mérnökök, illetve az informatikusok kedvező lehető-
ségekkel találkozhattak a versenyszférában. Velük szemben az olyan divatos 
területeken, mint a marketing, a humán erőforrás vagy a turisztika, nehezebb 
feltételek között találhatták magukat a munkaerőpiacon az elhelyezkedni vá-
gyók. A nem műszaki-informatikai végzettséggel bíró frissdiplomások mun-
kaerőpiacán az utóbbi években tehát kiélesedett a verseny. Ez a karrierjüket 
tudatosabban építő, idegen nyelveket beszélő, külföldi vagy munkaerő-piaci 
tapasztalatokkal rendelkező, felsőfokú tanulmányok alatt társadalmi munkát 
végző, elismertebb intézményekben tanuló fiataloknak kedvez. Ezen a helyen 
is fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy önmagában egy keresett műszaki-in-
formatikai diploma sem nyitja meg a munkaerőpiac kapuit. Egy ilyen terüle-
ten végzett fiatal sem engedheti meg magának, hogy ne beszéljen idegen nyel-
veket, ne legyen szakmai munkatapasztalata és ne tudjon csapatban dolgozni 
– amennyiben a legjobb állásokat akarja megcélozni. Mindez különösen azért 

M Ű S Z A K I - I N F O R M A T I K A I  É S  G A Z D A S Á G I  V É G Z E T T S É G Ű P Á LY A K E Z D Ő K 

9b. ábra.  Alkalmazásban álló frissdiplomások
N = 6157 cég

Forrás: Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés 2011. GVI–NFH
(A térképek az MTA KTI Erőforrástérkép segítségével készültek.)
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igaz, mert a 2008 óta húzódó gazdasági válságra a versenyszféra szereplőinek 
egyik lehetséges válasza a kiadások csökkentése és a beruházások elhalasztá-
sa. Értelemszerűen mindez a munkaerő iránti kereslet mérséklődését is ered-
ményezte, ami természetes módon kihatott a diplomás pályakezdők iránti ke-
resletre is (Tóth–Várhalmi, 2010).

A következőkben arra teszünk kísérletet, hogy egy statisztikai modell24 segít-
ségével bemutassuk azoknak a frissdiplomásoknak a szociodemográfi ai és tanul-
mányi profi lját, akik a bérezés és karrierlehetőségek tekintetében a versenyszféra 
leginkább kedvező szegmensében helyezkedtek el.25 A modelltől azt várjuk, hogy 
statisztikai értelemben is megerősítse azt a többnyire vállalati döntéshozókkal 
és hr-tanácsadókkal folytatott interjúkból származó „puha” információt, amely 
a szaktudás mellett az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák 
és megfelelő szintű nyelvtudás fontosságát hangsúlyozza az elhelyezkedésben 
(Tóth–Várhalmi, 2010).

Hogyan határozható meg tehát a bérezés és karrier tekintetében legked-
vezőbb vállalati kör? A munkaerő-piaci sikerességnek sok összetevője van 
(Veroszta, 2010), de jelen elemzésben csak objektív szempontokat, a bérezést 
és karrierlehetőségeket vesszük figyelembe. A frissdiplomások bérezésének 
összetevőit vizsgáló modellek kiemelik, hogy a külföldi tulajdonban lévő, 250 
főnél nagyobb vállalatok esetében magasabbak a kezdőbérek (Tóth–Várhalmi, 
2010), és itt kedvezőbbek a karrierlehetőségek is (GVI, 2008). A mezőgazdaság, 
építőipar és vendéglátás gazdasági ágakban ugyanakkor rosszabbak a frissdip-
lomások kereseti lehetőségei, illetve különböző tényezők kontroll alatt tartása 
mellett a vállalat földrajzi elhelyezkedése is meghatározza a béreket26 (Tóth–
Várhalmi, 2010). 

Modellünkben ezért azokat tekintjük a leginkább kedvező munkaerő-piaci 
helyzetben lévőknek, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, amelyek (1) több mint 
250 főt foglalkoztatnak, (2) külföldi tulajdonban vannak, (3) nem a mezőgazda-
ság, az építőipar vagy a vendéglátás területén folytatnak gazdasági tevékenysé-
get, (4) a jövedelmezőség tekintetében a leginkább kedvező térségben dolgoznak, 
illetve (5) ahol a pályakezdő diplomát igénylő munkakörben dolgozik. A verseny-
szférában dolgozó, műszaki-informatikai és gazdasági terület képzéseit elvégző 
frissdiplomások 20 százalékára igaz a fenti állítások mindegyike. 

VÁ R H A L M I  Z O LT Á N – C Z I B I K  Á G N E S – D Ö R G Ő B E N E D E K

24  Logisztikus regressziós modell. A magyarázó változók eredményeképpen sem tapasztaltunk szigni-
fi káns elmozdulást a találatmátrixban (Nagelkerke R2: 0,055).

25  A rendelkezésre álló adatok nem teszik lehetővé, hogy egyéni szinten összekössük a szociodemográfi ai 
és tanulmányi profi lokat a jövedelmekkel és karrierlehetőségekkel. Az ökológiai tévkövetkeztetés 
elkerülésére törekedve nem állítjuk, hogy a kiemelt vállalati szegmensben elhelyezkedők ténylege-
sen magasabb bérekkel és jobb karrierlehetőségekkel rendelkeznének, csak azt, hogy erre nagyobb 
az esélyük.

26  A frissdiplomások alapbérét vizsgáló regressziós modellben a magyarázó változók a következők vol-
tak: a pályakezdő képzési területe, illetve a vállalat létszáma, tulajdonosi háttere, gazdasági tevé-
kenysége és földrajzi elhelyezkedése. 
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A modell szerint a nők esetében, illetve az életkor emelkedésével egyaránt cse-
kélyebb annak az esélye, hogy a diplomás pályakezdő a leginkább kedvező vállalati 
körben helyezkedjen el. Mindkét összefüggés mögött az alacsonyabb mobilitási haj-
landóság állhat. 

A gyermekkorukban helyben lakók,27  illetve az egyetemet helyben végző28  friss-
diplomásoknak nagyobb az esélye, hogy a leginkább kedvező vállalati körben he-
lyezkedjenek el.

A modellbe bevont képzési jellemzők közül egyik sem határozza meg a kedvező 
vállalati körben való elhelyezkedést. 

M Ű S Z A K I - I N F O R M A T I K A I  É S  G A Z D A S Á G I  V É G Z E T T S É G Ű P Á LY A K E Z D Ő K 

Szig. Exp(B)

Gyermekkorában helyben lakott 0,001 1,362

Tanulmányait helyben végezte 0,015 1,398

7. táblázat.  A kedvező vállalati szegmensekben való elhelyezkedés esélye a 
lokalitáshoz való kötődés szerint
N = 3506

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

Szig. Exp(B)

Nő 0,00 0,638

Életkor 0,029 0,970

Apa végzettsége 0,077 1,179

6. táblázat.  A kedvező vállalati szegmensekben való elhelyezkedés esélye 
szociodemográfi ai ismérvek szerint 
N = 3506

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

27  A jövedelmezőség tekintetében kiemelt kistérségben lakott 14 éves korában.
28  A jövedelmezőség tekintetében kiemelt kistérségben végezte a felsőfokú tanulmányait.
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 A magas szintű idegennyelv-tudás, a külföldi tanulmányok és a tanulmányokkal 
kapcsolatos munkatapasztalat növeli az elhelyezkedés esélyét a kedvező vállalati 
körben. A szakmai gyakorlat, a külföldi és a tanulmányokhoz nem kapcsolódó mun-
katapasztalat viszont nincs hatással az elhelyezkedésre. 

Más, itt nem publikált modellben kísérletet tettünk annak bemutatására, 
hogy a helyi származás, illetve a helyben végzett felsőfokú tanulmányok hatá-
sa hogyan és mennyiben kompenzálható a tanulmányok alatt szerzett tudással, 
tapasztalatokkal. Arra kerestük a választ, hogy a térben mobil frissdiplomások-
nak nehezebb-e bekerülniük a kedvező vállalati szegmensekbe. Mivel az integ-

VÁ R H A L M I  Z O LT Á N – C Z I B I K  Á G N E S – D Ö R G Ő B E N E D E K

Szig. Exp(B)

Magas szintű nyelvtudás 0,003 1,334

Külföldi tanulmányok 0,011 1,414

Szakmai gyakorlat 0,103 0,849

Tanulmányokkal kapcsolatos munka 0,038 1,234

Tanulmányokhoz nem kapcsolódó munka 0,528 1,064

Külföldi munka 0,078 1,242

9. táblázat.  A kedvező vállalati szegmensekben való elhelyezkedés esélye többlettel-
jesítmény szerint 
N = 3506

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

Szig. Exp(B)

Műszaki-informatikai végzettség 0,634 0,951

Nappali képzés 0,455 0,880

Költségtérítés képzés 0,160 0,833

Objektív eredmény 0,459 1,086

Szubjektív eredmény 0,175 1,148

Több felsőfokú képzés 0,399 1,088

8. táblázat.  A kedvező vállalati szegmensekben való elhelyezkedés esélye tanulmányi 
jellemzők szerint 
N = 3506

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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rált modellek nem bizonyultak működőképesnek,29 így csak az esélyhányadosok 
összehasonlítása alapján tudunk erre nézve spekulatív összefüggéseket megfo-
galmazni.

Egy helyi fi atalnak, aki lakóhelyén végezte az egyetemet, közel azonos esélye 
van bekerülni a kedvező vállalati körbe, mint egy nem helyi fi atalnak, aki máshol 
végezte az egyetemet, de tanult külföldön és magas szintű idegennyelv-tudással 
is rendelkezik. Tehát a kétszeres helyi kötődést külföldi tanulmányokkal és ma-
gas szintű idegennyelv-tudással lehet kompenzálni. Egy másik példával: egy nem 
helyi, de az egyetemet helyben végző friss diplomás bekerülési esélyét a külföldi 
tanulmányok tudják kompenzálni.

A legfontosabb megállapítások

A társadalmi mobilitás mellett a felsőoktatásban való részvétel és a diploma meg-
szerzése után kiszélesedő munkaerő-piaci lehetőségek térbeli mobilitást is ered-
ményezhetnek. A műszaki-informatikai és gazdasági területen diplomát szerzett, 
versenyszférában elhelyezkedő pályakezdők fele más kistérségben vállal munkát, 
mint ahol tanulmányait elvégezte.

A budapesti gyermekkori lakhely, általában a jobb jövedelmezőségi helyzet, il-
letve a térségben működő felsőoktatási intézmény jelentősen csökkenti a vándorlás 
esélyét. Vagyis akik Budapesten, vagy más, jobb jövedelmezőségű térségben nőt-
tek fel, illetve van felsőoktatási intézmény gyerekkori lakhelyükön, sokkal kisebb 
eséllyel költöznek el onnan, akár egyetem- akár munkahelyválasztásról van szó.

M Ű S Z A K I - I N F O R M A T I K A I  É S  G A Z D A S Á G I  V É G Z E T T S É G Ű P Á LY A K E Z D Ő K 

Bekerülési 
esély

Bekerülési 
esély

Helyi lakos és helyben végezte 
az egyetemet 1,904 Külföldi tanulmányok és ma-

gas szintű idegennyelv-tudás 1,886

Gyermekkorában helyben lakott 1,362 Külföldi tanulmányok 1,414

Tanulmányait helyben végezte 1,398 Külföldi tanulmányok 1,414

10. táblázat.  A helyi kötődés kompenzálásának lehetőségei
N = 3506

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

29  Az alacsony esetszám miatt az interakciós tagok „elrontották” a modell magyarázó változóinak ha-
tását. 
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A két lépcsőben megvalósulható mobilitási típusok eltérő szociodemográfi ai és 
tanulmányi profi llal jellemezhetőek. A helyben maradók nagyobb eséllyel végeznek 
költségtérítéses és nem nappali képzést. A vándorlók nagyobb valószínűséggel vé-
geznek szakmai gyakorlatot és szereznek a tanulmányokhoz nem kapcsolódó mun-
katapasztalatot, mint a helyben maradók. A vándorlók csoportja sem tekinthető 
homogénnek, számos tényező mentén különbségek fi gyelhetőek meg a bevándorlók, 
egyetem után mobilak és hazatérők között. 

A versenyszférában minden ötödik vállalat foglalkoztat legalább egy frissdiplo-
mást, de export- és gazdasági tevékenység, vállalati méret, tulajdonosi háttér, fog-
lalkoztatási szerkezet szerint jelentős különbségek vannak a diplomás pályakezdők 
foglalkoztatásában. Ebből adódóan a frissdiplomások foglalkoztatása a gazdaság 
szerkezetéből adódóan is jelentős területi egyenlőtlenségeket mutat.  

A versenyszférában dolgozó, műszaki-informatikai és gazdasági képzést elvégző 
frissdiplomások 20 százaléka helyezkedik el a karrier és jövedelmezőség tekinte-
tében leginkább kedvező vállalati szegmensekben. Ennek esélye a nőknél kisebb, 
illetve az életkor emelkedésével is csökken. A magas szintű idegennyelv-tudás, a 
külföldi tanulmányok és a tanulmányokkal kapcsolatos munkatapasztalat viszont 
növeli az elhelyezkedés esélyét a kedvező vállalati szegmensekben.  

A helyiek, illetve diplomát helyben szerzők esélye nagyobb a kedvező vállalati szeg-
mensben való elhelyezkedésre, mint a „bevándorlóké”. A hátrányt olyan tudáselemek-
kel és tapasztalatokkal kell kompenzálniuk, mint a magas szintű idegennyelv-tudás, a 
külföldi tanulmányok vagy a tanulmányokkal kapcsolatos munkatapasztalat. 
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Chrappán Magdolna

elégeDeTTSég éS moBIlITÁSI eSélyek a 
PeDagÓgUSkéPzéSBeN VégzeTTek kÖréBeN

A diplomás mobilitási szándékok és esélyek az utóbbi időben nemcsak a közbeszéd-
ben gyakran hallható problémák (megélhetési külföldre vándorlás elsősorban az 
egészségügyi területről) miatt aktuálisak, hanem azért is, mert az európai uniós 
felsőoktatási térséghez, konkrétan a Bologna-folyamathoz való csatlakozásunk 
következtében már a felsőoktatás minden szintjén alapvető hallgatói lehetőség a 
külföldi ösztöndíjak igénybevétele hosszabb-rövidebb időszakra. Ennek természe-
tes következménye, hogy a felsőoktatásból kikerülő hallgatók számára a hazai és 
külföldi mobilitás generációs élmény. 

A mobilitás szakterületi aspektusból egyik legérdekesebb csoportja a pedagógu-
soké, hiszen a diploma és a mögötte álló szaktudás meglehetősen heterogén a külföl-
di mobilitás szempontjából. Nyilvánvalóan teljesen más esélyekkel indul a külföldi 
munkavállalás terén egy tanító, egy magyartanár,1 mint egy természettudományos 
tanár vagy egy gyógypedagógus. A korábbi vizsgálatok azt mutatják, hogy a peda-
gógus végzettségűek kevéssé mobilisak más diplomásokhoz képest, és amennyiben 
mégis, akkor nem elsősorban a szakmájukban helyezkednek el (Györgyi, 2010; 
Varga, 2010; Sági–Ercsei, 2012; Varga, 2012). Ez még azzal a megállapítással is ki-
egészíthető, hogy a pályaelhagyók körében nagyobb arányt képviselnek a jobb ta-
nulmányi eredményű (jobb képességű) pedagógusok (Varga, 2007).

A mobilitás vizsgálatakor a külföldi és a hazai mobilitást is vizsgálni kell, adata-
ink azonban azt mutatják, hogy a pedagógus végzettségűek körében a külföldi tanu-
lás és munkavégzés nem erős prioritás. A később bemutatandó mintában a külföldi 
munkavállalás aránya 8 százalék, a külföldi tanulmányok aránya pedig nem éri el az 
5 százalékot. Éppen ezért a külföldi mobilitás részletes elemzése ez alkalommal irre-
leváns, bár fontos megjegyezni, hogy azok a pedagógus végzettségűek, akik jelenleg 
is külföldön dolgoznak, nagy valószínűséggel nem is szerepelnek a mintában. A mo-
bilitási hajlandóságra így csupán a tanulmányok előtti és alatti külföldi tanulási 
és munkavállalási arányokból következtethetünk. A hazai mobilitás tekintetében a 
pályán maradást elemezzük, valamint azt is meg tudjuk vizsgálni, hogy a pedagógus 
végzettségűek milyen mértékben szakadnak el magától a pedagógiai tevékenységtől. 
A hazai mobilitás tekintetében az elmúlt évekre jellemző paraméterek nem javultak, 

1  Feltételezve azt, hogy a szakmájában kíván elhelyezkedni, és a szükséges nyelvtudással is rendelkezik. 
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ma is egy pangó, csekély mobilitási rátával bíró szakmával és intézményrendszerrel 
találják szembe magukat azok, akik a pedagóguspályán kívánnak elhelyezkedni. Úgy 
tűnik azonban, hogy ez jellegzetesen csak bizonyos szakmaterületek esetében jelent 
elhelyezkedési nehézséget (leginkább a tanítók és az óvodapedagógusok között), épp 
ezért a sommás megállapítás nem teljesen indokolt. Vannak – még inkább: a közeljö-
vőben lesznek – olyan pedagógiai területek, ahol növekszik majd a kereslet (leginkább 
a természettudomány és a szakképzés bizonyos területei tűnnek ilyennek). 

A Frissdiplomások 2011 adatbázisából a továbbiakban a pedagógusképzés kép-
zési terület adatait elemezzük. A mintán belüli „pedagógus-alminta” a követke-
zőképpen alakult ki: az almintába tartozónak tekintjük az egyértelműen pedagó-
gusvégzettségként defi niált szakokat (óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, 
közismereti tanárszakok), továbbá az ún. szakmai tanárszakokat (pl. a mérnökta-
nár-szakok) és a szakoktatói végzettségeket. Utóbbi kettő nem a pedagógusképzési, 
hanem a diszciplináris területhez sorolódik (agrár, egészségügy, gazdasági, műsza-
ki), ugyanakkor a képzések a tanári tevékenységre készítenek fel, ezért tartjuk indo-
koltnak a pedagógusképzési területhez sorolást. 

Az így kialakult mintában 57 különböző pedagógiai végzettség szerepel, ebből 
alakítottunk ki 5 almintát (1. táblázat).

C H R A P P Á N M A G D O L N A

2  A „tanárok” kategóriába tartoznak a hagyományos főiskolai és egyetemi képzések, a BA-/BSc-szakok, 
amelyeket tanárszakként jelöltek a megkérdezettek, jóllehet ez még nem jelent tanári szakképzettséget, 
továbbá a tanári MA-végzettségek (a bolognai tanárképzésben a természettudományos tanárképzés is 
MA-szakot jelent).

3  A „szakoktatók” kategóriába soroltuk a mérnöktanár végzettségeket, amelyek hagyományos egyetemi 
vagy MSc-szakon, és a szakoktatói végzettséget, amely osztatlan főiskolai vagy BSc-képzésben szerez-
hető meg. A szakoktató megnevezést a terminológiai egyszerűség és a könnyebb azonosíthatóság miatt 
használjuk.

Alminta Gyakoriság (fő) Gyakoriság (%)

Óvodapedagógusok 339 22,0

Tanítók 394 25,5

Tanárok2 530 34,3

Szakoktatók3 59 3,8

Gyógypedagógusok 222 14,4

Összes 1544 100,0

1. táblázat.  A pedagógus-alminta és megoszlása
N = 1544

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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A pedagóguspálya munkapiaci trendjei

A pedagógusok iránti munkaerő-piaci szükséglet megítélése nem egyértel-
mű, hiszen egyfelől a pedagógusok túlterheltségéről olvashatunk (Nagy, 2010; 
Hajdú, 2010), amely kevés pályán lévő pedagógust és inkonzisztens szubjektív 
túlterheltség-megítélést (Horn, 2010) sejtet, másfelől azonban a pedagógus 
végzettségűek elhelyezkedési esélyei rosszabbnak tűnnek más diplomásokhoz 
viszonyítva. Miközben a diplomás foglalkoztatottsági arány Magyarországon 
meghaladja a középfokú végzettségűekét (79,3 vs. 66,3 százalék),4 az adatok azt 
mutatják, hogy a pedagógusok esetében más a helyzet. Varga Júlia tanulmánya 
alapján átlagkeresetük 14 százalékkal, foglalkoztatási valószínűségük 6-8 szá-
zalékkal alacsonyabb, mint más végzettség esetén (Varga, 2010, 69), Nándori 
Emese elemzésében a vizsgált 10 képzési terület közül a második leghosszabb 
átlagos álláskeresési idővel bírnak (csak a természettudományos végzettségűek 
előzik meg őket) (Nándori, 2010). A kemény mutatókon túl a lágyabb magyarázó 
tények között sorolja fel Györgyi Zoltán azokat a szocioökonómiai státuszele-
meket, amelyek a pedagógus végzettségűek munkaerő-piaci sikeresélyeit még 
tovább rontják (Györgyi, 2010).5 

A pedagógusképzés területén az elmúlt 6-7 évben jelentős strukturális és lét-
számváltozások következtek be (2. táblázat), az elhelyezkedési esélyek azonban 
nem javultak, mert a drámaian csökkenő hallgatói létszámok nyújtotta viszony-
lagos előnyt a közoktatás pedagógus-foglalkoztatási szempontból kedvezőtlen 
átalakulása6 ellensúlyozta. A helyzet ugyanakkor ellentmondásos, mert vannak 
olyan kutatási adatok, amelyek szerint minden negyedik iskolában van üres állás-
hely,7 ezek azonban a területi és intézményi aránytalanságokat követve elsősor-
ban a szakiskolákban jellemzők.

A pálya telítettségének egyik jellemző paramétere a tanuló-pedagógus arány, 
amely azonban az intézményi struktúra és feladatrendszer, továbbá a nem pe-
dagógus végzettségű asszisztencia létszáma nélkül pontatlan képet fest, mert 
nem veszi figyelembe azokat a munkaterheket, amelyek nem a nevelő-oktató 
munkához, hanem az adminisztrációhoz, valamint az asszisztensi feladatok-
hoz tartoznak, és amelyeket szinte minden intézményben pedagógusok látnak 
el. Magyarország adatai minden kategóriában kedvezőbbek az OECD és az EU 

E L É G E D E T T S É G É S  M O B I L I T Á S I  E S É L Y E K A  P E D A G Ó G U S K É P Z É S B E N V É G Z E T T E K K Ö R É B E N

4  Központi Statisztikai Hivatal (2012) 36.
5  Ilyenek például a kevésbé előnyös családi háttér, a kapcsolati tőke hiánya, nyelvtudás hiánya, továbbá 

egyfajta elkényelmesedés a közszféra nyújtotta biztonság okán. 
6  A tanulói létszám csökkenése, az óraszám növekedése, intézmény-összevonások és egyéb, alapvetően 

fi nanciális szorítások. Emellett a korábbi magas létszámú pedagógus-kibocsátás miatt tényleges peda-
gógushiány nem alakult ki, legfeljebb regionális és szakspecifi kus hiányokkal lehet számolni. 

7  Pedagógus 2010, Kutatási zárójelentés, 36.
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adatainál (OECD, 2011, 403).10 Ebből és a demográfi ai trendekből kiolvasható, hogy a 
pedagógus-álláshelyek számát illetően legkedvezőbb kimenetként is stagnálás vagy 
enyhe csökkenés várható. Ehhez a témához szorosan kapcsolódik a pedagógushiány-
pedagógustöbblet objektíven nehezen megítélhető kérdése, pedig az elkövetkező évek 
pedagógusképzésének alapvető problémájáról van szó. A kérdés részletes elemzésére 
nem vállalkozhatunk, csak a téma fontosságának jelzésére szorítkozunk. (1. ábra)

 A legnagyobb különbség az általános iskola esetében tapasztalható, a magyar átlag 
(10,31 tanuló/pedagógus) az EU-átlagnál (14,5) mintegy 40 százalékkal alacsonyabb, 
azaz ennyivel kevesebb tanuló jut egy pedagógusra.13  Ha egyéb adatot nem veszünk fi -
gyelembe, akkor is megállapítható, hogy az általános iskolában dolgozók számára a „leg-
veszélyesebb” a foglalkoztatási helyzet. Ennek csak az egyik oka a demográfi ai apály, az 
adat emellett súlyos szerkezeti és funkcionális problémákat is jelez az általános isko-
lában, amiket megerősítenek a munkaidő-struktúrára vonatkozó adatok is. A magyar 
pedagógusok teljes munkaideje az EU-országok között a legmagasabb (1864, míg az 
EU-átlag 1590 óra), miközben a nettó tanítási idő a legalacsonyabb (597, míg az EU-át-
lag 628–755 óra intézménytípustól függően)(OECD, 2011, 428). A túlterheltség érzése 

C H R A P P Á N M A G D O L N A

2003–
2004

2004–
2005

2005–
2006

2006–
20078

2007–
2008

2008–
2009

2009–
2010

2010–
2011

Oktatástudomány 3 289 3 247 2 996 213 379 353 422 424

Iskoláskor előtti 
tanítás 4 608 5 031 4 829 1 052 1 117 939 580 579

Tanítás alsó 
szinten 10 083 10 125 10 171 1 910 1 640 1 599 1 303 901

Szaktanítás 41 651 44 946 46 536 6 417 6 074 6 188 5 376 5 003

Szakképzés 3 324 3 269 4 937 830 1 027 1 360 790 397

Összesen 62 955 66 618 69 469 10 422 10 237 10 439 8 471 7 304

2. táblázat.  A Tanárképzés, oktatástudomány ISCED képzési terület hallgatói 
létszámai

Forrás: saját szerkesztés OKM, NEFMI statisztikai adatok alapján9

8  Ez a tanév a Bologna-rendszerű képzések indítási éve; a megelőző évek nagyságrenddel nagyobb hall-
gatói létszámát a közismereti szakos tanárképzés adta, ami az egyszakos tanárképzés időszaka volt. Ha 
a kétszakos bolognai tanárképzés adatait megnézzük, a csökkenés sokkal nagyobb, mint amit a kétsza-
kosságra való áttérés jelent.

9  Az adatok forrása a szakminisztérium által kibocsátott éves statisztikai évkönyvek. ISCED szerinti 
adatközlés a 2003–2004-es tanévtől történik. Az irodalomjegyzékben csak a legutóbbi oktatásstatisz-
tikai évkönyvet tüntetjük fel. NEFMI (2011)

10  A tanuló-pedagógus arány a különböző intézménytípusokban (első az OECD-, a második az EU21-es 
adat): óvoda: 14,3/12,9; általános iskola: 16,0/14,5; középiskola (lower secondary): 13,5/11,5; középis-
kola (upper secondary): 13,5/12, 4. Nem meglepő ezek után, ha a ledolgozott munkaórák tekintetében is 
jelentősen kedvezőbb a hazai helyzet. Forrás: OECD 
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tehát adatokkal is alátámasztható, tény azonban, hogy ez nem a tanítási tevékenységgel 
függ össze. A problémakör túlmutat jelenlegi elemzésünk keretein, alapvető társadal-
mi, nevelésfi lozófi ai koncepcionális, továbbá intézményszervezeti és adminisztrációs 
kérdéseket vet fel. A jelenségegyütteshez azonban szorosan kapcsolódik a pedagógus-
képzés minősége, a rekrutáció, a pálya megtartó ereje, a pedagógusok mobilitása és 
nyitottsága is (a zárt helyi közösségek és a benne gyökeret eresztő pedagógusok sokkal 
inkább kiszolgáltatottak és a változásokra kevésbé nyitottak, ha a teljes egzisztenciájuk 
egy adott településhez kapcsolódik, ennek pedig a pedagógiai munkára is komoly hatása 
van). Mindezt tetézi az az érzés, hogy a pedagógusok nagyon sok olyan tevékenységet 
is folytatnak, amelyre nem, vagy csak részlegesen készítik fel őket, illetve amelyet úgy 
ítélnek meg, hogy távol áll a választott szakmájuktól. Ez pedig a pálya megtartó ereje, 
a mobilitás, valamint a mentális kiégés szempontjából egyaránt kedvezőtlen. (A téma-

E L É G E D E T T S É G É S  M O B I L I T Á S I  E S É L Y E K A  P E D A G Ó G U S K É P Z É S B E N V É G Z E T T E K K Ö R É B E N

11  Az ábrázolás áttekinthetőbbé tétele miatt az adatoknak csak a 10 fölötti részét tüntettük fel, a valós 
adatot tehát úgy kapjuk meg, ha minden adathoz hozzáadunk 10-et.

12  NEFMI 2011, 16.
13  Az adat akkor is beszédes, ha tekintetbe vesszük, hogy az ISCED-besorolás szerint az általános iskola 

7–8 osztálya már az alsó középfokhoz tartozik (lower secondary school).

1. ábra. A tanuló-pedagógus arány változásai intézménytípusok szerint11 

Forrás: saját szerkesztés a NEFMI statisztikai adatai alapján12 
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3,88 3,96 3,26 2,98 3,46 3,7 4,07 3,6
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kör részletesebb feldolgozását lásd a Pedagógus 2010 elnevezésű Tárki–Tudok-kutatás 
elemzéseiben, pl. Nagy, 2010; Gáti, 2010; Hajdú, 2010). 

A munkaterheléssel kapcsolatos adatok mellett a pedagógusbérek kérdése sem 
megkerülhető. A leggyakrabban hallott ellenérv a pedagóguspályával kapcsolatban 
a megbecsültség hiánya; a társadalmi megbecsültségnek nevezett, komplex, tár-
sadalmi attitűdöket, szakmai elemeket is magában foglaló kategória mellett, vagy 
azon belül, többnyire a pálya anyagi „előnytelenségét” emlegetik. A kereset a pályá-
ra vonzás és pályán tartás egyik alapvető determinánsa. A helyzet nem változott a 
korábbi évekhez képest, a szellemi foglalkozásúak között még mindig a középme-
zőny alsó felében vannak a pedagógusbérek, a belső diff erenciáltság nem nagyon 
jellemző, korábban a közalkalmazotti bértábla és az intézmények szűkös anyagi 
forrásai alig adtak lehetőséget a diff erenciált bérezésre, a készülő életpályamodell 
pedig a várakozáson túl még reális hatással nem lehet a folyamatokra.

C H R A P P Á N M A G D O L N A

2. ábra. A szellemi foglalkozásúak havi bruttó átlagkeresete14 (Ft)

Forrás: saját szerkesztés KSH-adatok alapján15 

14  Az egészségügyi és szociális ellátáson belül az egészségügy mintegy 35 százalékkal magasabb átlagke-
resetet produkál, az oktatás azonban még így is kb. 9 százalékkal magasabb havi átlagkeresetet biztosít.

15  STADAT – 2.1.27.2. A szellemi foglalkozásúak havi bruttó átlagkeresete a nemzetgazdaságban 
(2008) – TEÁOR ’08.
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Az oktatásban dolgozó szellemi foglalkozásúak (gyakorlatilag a pedagógusok) 
átlagkeresete az enyhe, de folyamatos csökkenés ellenére még mindig meghaladja 
az egészségügyben (és különösen a szociális ellátásban) dolgozók bérét, ám legalább 
ilyen jelentősen elmarad a közszféra más szektoraitól (leginkább a közigazgatásban 
dolgozókétól). A pedagógusok karrierlehetőségét (és ezzel mobilitási szándékait) 
azonban nemcsak az elérhető fi zetés abszolút mértéke, hanem az előrehaladás üte-
me is befolyásolja. 

 

A magyar pedagógusok keresete egyetlen vizsgált intézménytípusban sem éri el 
az EU-átlag felét (még a 40 százalékot is csak a középiskolában), ráadásul a pályán 
eltöltött idő előrehaladtával az arány még romlik is. Kiegészítve ezt azzal, hogy az 
az idő, amely alatt a maximális fi zetés elérhető, Magyarországon 40 év (míg az EU-
átlag: 24 év),16 megállapítható, hogy a magyar pedagógusok előtt álló karrier rend-
kívül lassú, szinte stagnáló, és nem csak anyagi szempontból. Az életpályamodell 
mind anyagi, mind szakmai tekintetben változásokat indukálhat, bár a fenti tren-
deket alapvetően nem változtatja meg. 

A pedagóguspálya megtartó ereje szempontjából a kezdők alacsony bére a leg-
kritikusabb elem, hiszen a kutatási adatok szerint az első két évben dől el az, hogy 
a frissdiplomás pedagógus marad-e, vagy pályaelhagyó lesz. Hazánkban ezt tovább 
rontja a pedagóguspálya általános nehézségei melletti negatív konnotáció: a foko-
zódó iskolán belüli agresszió, a pálya társadalmi megítélésével és elfogadottságával 
kapcsolatos attitűdök, a helyenként tragikus munkakörülmények.17 

A pedagóguspálya általános helyzetének bemutatása alapján vizsgáljuk meg részle-
tesebben, mit mutatnak a Frissdiplomások 2011 kutatás pedagógusmintájának adatai. 

E L É G E D E T T S É G É S  M O B I L I T Á S I  E S É L Y E K A  P E D A G Ó G U S K É P Z É S B E N V É G Z E T T E K K Ö R É B E N

16  Az adat a lower secondary schoolra vonatkozik (általános iskola 7–8. évf.) OECD, 2011, 416.
17  A Pedagógus 2010 kutatásai szerint például 0,61 négyzetméter munkaterület jut egy pedagógusnak a 

tanári szobákban, egyéb fi zikai tényezők (pl. számítógép-ellátottság, technikai, oktatástechnikai eszkö-
zök) tekintetében hasonló adatokat mértek. (Pedagógus 2010 Kutatási zárójelentés)

Kezdő 10 év 15 év Maximális 
bér

Általános iskola 39,95 38,53 37,5 41,67

Alsó középfok (általános iskola 
7–8. évfolyam) 37,28 35,73 34,68 39,3

Középiskola 40,45 40,32 39,38 47,79

3. táblázat. A magyar pedagógusfi zetések aránya az EU-átlaghoz képest (%)

Forrás: saját szerkesztés OECD (2011, 416) alapján
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Pedagógusok munkahelykeresése

Az adatok még mindig azt mutatják, hogy a diploma önmagában, annak jellege nél-
kül, nagyobb esélyt jelent az álláskeresés során (4. táblázat), jóllehet a korábbiakban 
már hivatkoztunk a pedagógus végzettségűek relatíve rosszabb esélyeire más dip-
lomákkal szemben. 

A Frissdiplomások 2011 kutatás adatai szerint a pedagógusok állástalálása vala-
melyest eltér a különféle szakmai szegmensekben. Az eredmények megerősítik azt a 
régóta ismert jelenséget, miszerint a legkevésbé a tanítók, illetve óvodapedagógusok 
találnak a képzettségüknek megfelelő munkát, sokkal jobbak az esélyeik a tanár vég-
zettségűeknek. A teljes pedagógus-almintában 1487 főből 442-en (29,7 százalék) nyi-
latkoztak úgy, hogy a végzettség megszerzése óta voltak munkanélküliek,19 közülük 

C H R A P P Á N M A G D O L N A

Főiskolai diploma Egyetemi diploma Összes mun-
kanélküli

ezer fő
% összes 

munkanélküli 
arányában

ezer fő
% összes 

munkanélküli 
arányában

ezer fő

2001 7,0 3 2,6 1,1 234,1

2002 8,4 3,5 4,8 2 238,8

2003 9,6 3,9 3,5 1,4 244,5

2004 12,9 5,1 6,1 2,4 252,9

2005 15,3 5 7,7 2,5 303,9

2006 17,1 5,4 6,8 2,2 316,8

2007 18,6 6 6,7 2,2 311,9

2008 18,8 5,7 6,8 2,1 329,2

2009 28,2 6,7 9,3 2,2 420,7

2010 30,4 6,4 14,7 3,1 474,8

2011 31,3 6,7 14,1 3 467,9

4. táblázat. A diplomás munkanélküliek száma és aránya

 Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján18 

18  STADAT – 2.1.11. A munkanélküliek száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként 
(1998–)

19  A munkanélküliség adott esetben a nem regisztrált, de munkanélküliségnek megélt szubjektív helyzetet 
is jelentheti.
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316 fő (73 százalék) csak egyszer, a többiek két vagy több alkalommal is. Ha részleteseb-
ben megnézzük a munkanélküliségi adatokat, azt látjuk, hogy szakmaterület és tagozat 
tekintetében is jelentős különbségek vannak.

Láthatjuk, hogy az egyébként magas „igen” válaszarány átlaga (29,7 százalék) 
fölött csak az óvodapedagógusok és a tanítók vannak. A nappali tagozatos képzés-
ben részt vevők 46 százaléka, míg a részidős képzés (levelező és esti tagozat) hall-
gatóinak csak 18 százaléka volt már munkanélküli a végzettség megszerzése óta. 
A levelezősök alacsonyabb értékének oka leginkább a munkahelyi elvárásoknak 
megfelelő képzési részvétel. 

Ezekkel az adatokkal összecseng egy másik kérdésre, a jelenlegi munkapiaci 
státuszra vonatkozó válasz is, a nappalisoknak 10,7 százaléka, míg a részidős kép-
zésben részt vevőknek csak 5,4 százaléka munkanélküli a lekérdezés időpontjában. 
A szakmaterületek közötti arányok hasonlóak, leginkább az óvódapedagógus és 
tanító szakosok, legkevésbé a tanárok és a gyógypedagógusok munkanélküli 
státuszúak.

E L É G E D E T T S É G É S  M O B I L I T Á S I  E S É L Y E K A  P E D A G Ó G U S K É P Z É S B E N V É G Z E T T E K K Ö R É B E N

Igen Nem Összesen

Óvodapedagógusok
118 211 329

35,9% 64,1% 100%

Tanítók
182 207 389

46,8% 53,2% 100%

Tanárok
88 402 490

18,0% 82,0% 100%

Szakoktatók
13 46 59

22,0% 78,0% 100%

Gyógypedagógusok
41 179 220

18,6% 81,4% 100%

Összesen
442 1 045 1 487

29,7% 70,3% 100%

5. táblázat.  A végzettség megszerzése óta volt-e munkanélküli? (esetszám, %)
N = 1487

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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A 7,3 százalékos összesített pedagógus munkanélküliségi arány fölötte van 
a 2011-es diplomás munkanélküliségi aránynak (4. táblázat), a fi atalok helyzete 
azonban még rosszabb:

C H R A P P Á N M A G D O L N A

Munkanélküli Nem munkanélküli Összesen

Óvodapedagógusok
27 312 339

8% 92% 100%

Tanítók
47 347 394

11,9% 88,1% 100%

Tanárok
26 504 530

4,9% 95,1% 100%

Szakoktatók
5 54 59

8,5% 91,5% 100%

Gyógypedagógusok
8 214 222

3,6% 96,4% 100%

Összesen
113 1 431 1 544

7,3% 92,7% 100%

6. táblázat.  A jelenlegi munkapiaci státusz szakmaterületenként (esetszám, %)
N = 1544

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

Munkanélküli Nem munkanélküli Összesen

25 év alattiak
60 515 575

10,4% 89,6% 100%

25-35 közöttiek
33 425 458

7,2% 92,8% 100%

36-45 közöttiek
15 271 286

5,2% 94,8% 100%

7. táblázat.  Jelenlegi munkapiaci státusz életkoronként20  (esetszám, %)
N = 1453

20  Az életkori csoportok kialakításánál eltértünk a szokásos, 30 évnél meghúzott fi atalkori határtól. 
Ennek az az oka, hogy a pedagóguspályán az első két évet tekintik meghatározónak a pályán maradás 
szempontjából. A pedagógusok esetében ez az időpont a 24–26 éves korra tehető, ezért az elégedettségi, 
jövedelmi és elhelyezkedési viszonyok tekintetében is lényeges a 25 év alattiak adatsorait ismerni.
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Ha önmagában a munkanélkülieken belüli kormegoszlást vizsgáljuk, az alábbi 
adatokat kapjuk:

 Ahogyan a 3. ábrán látjuk, az összes munkanélküli 83,8 százaléka 35 év alatti, 
54,1 százalékot a 25 év alattiak jelentenek. Ez a pálya megtartó ereje és a karrierter-
vek tekintetében különösen nagy probléma, hiszen a hazai és a nemzetközi adatok 
is azt mutatják, hogy az első két-három évben dől el, vajon a pályakezdő ott marad-e 
vagy pályaelhagyóvá válik. 

Az abszolutórium után közvetlenül munkahelyet keresők aránya hasonló követ-
keztetésekre ad lehetőséget, mint a munkanélküliségi adatok – itt is szakmaterüle-
tenként jellegzetes mintázat adódik. 

E L É G E D E T T S É G É S  M O B I L I T Á S I  E S É L Y E K A  P E D A G Ó G U S K É P Z É S B E N V É G Z E T T E K K Ö R É B E N

Munkanélküli Nem munkanélküli Összesen

45 fölöttiek
3 131 134

2,2% 97,8% 100%

Összesen
111 1 342 1 453

7,8% 92,2 100%

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

3. ábra.  A jelenleg munkanélküliek kormegoszlása 
N = 111

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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Az adatok szerint az abszolutórium után 721 fő, a végzettek 48,4 százaléka ke-
resett munkát, a többiek különböző okoknál fogva nem. A leggyakoribb indok az 
volt, hogy már van munkahelyük – jellemzően a tanárok, szakoktatók és gyógy-
pedagógusok érveltek ezzel. Az 5. ábra a szakmaterületeken belüli munkakere-
sési jellegzetességeket mutatja. A tanítók és az óvodapedagógusok a legnagyobb 
arányban jelennek meg munkakeresőként közvetlenül az abszolutórium megsze-
rezése után, legkevésbé a gyógypedagógusok és a szakoktatók, mindkét csoport a 
korábban már említett levelező és esti tagozatos képzés miatt (túlnyomó többsé-
gük eleve munka mellett tanul).

A munkahelykeresés a pedagóguspályán kissé eltér az egyéb területektől, a ha-
gyományos toborzási és kiválasztási eljárások kevésbé jellemzők még az iskola-
rendszerben (ennek részben szervezeti kultúrából fakadó, részben szubjektív okai 
vannak). A végzettek álláskeresési aktivitása hasonló, bár kétségtelenül a tanítók 
jobban rákényszerülnek az intenzívebb munkakeresésre.  (8. táblázat)

C H R A P P Á N M A G D O L N A

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

4. ábra.  Az abszolutórium utáni álláskeresés aránya az egyes szakmaterületeken 
belül (%)
N = 1490
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A 8. táblázat szerint az óvodapedagógusok a körükben tapasztalható vi-
szonylag magas munkanélküliség ellenére kevésbé aktívak a munkáltatók fel-
keresésében, következésképpen az állásinterjúkon való részvétel tekintetében 
is. A munkakeresési intenzitásban a tanárok 17,7-es átlaga az ő jobb elhelyezke-

E L É G E D E T T S É G É S  M O B I L I T Á S I  E S É L Y E K A  P E D A G Ó G U S K É P Z É S B E N V É G Z E T T E K K Ö R É B E N

5. ábra.  Az abszolutórium után közvetlenül állást keresők megoszlása szakmacso-
portonként
N = 721

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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21 A végzettség megszerzése után állást keresők körében. 

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

Óvodape-
dagógusok Tanítók Tanárok Szakokta-

tók
Gyógype-

dagógusok Összesen

Átlag 13,1 26 17,7 20,8 16,6 19,7

Medián 5 10 10 4,5 6 10

Módusz 1 10 10 1 1 1

N (fő) 132 288 120 16 93 649

8. táblázat.  Hány munkáltatónál próbálkoztak az álláskeresés során?21 
N = 649
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dési lehetőségeikhez képest mindenképpen meglepő (a tanítókéval megegyező 
10-es mediánú és móduszú munkáltatószám ugyancsak), ami azt a benyomást 
kelti, mintha ők több munkahelyet is feltérképeznének a választás előtt. Hason-
ló megállapítást tehetünk a gyógypedagógusokkal és részben a szakoktatókkal 
kapcsolatban is (utóbbiak esetében a kicsi elemszám nem tesz lehetővé sommás 
megállapítást).

A munkáltatók nem túl gyakran reagálnak érdemben a pályázóknak (vissza-
hívás, állásinterjú, esetleg a pályázat elutasításáról való értesítés), a 9. táblázat 
1,5–2,5 közötti mediánértékei és az egységesen 1 értékű módusz ezt egyértel-
műen bizonyítják.  A tanárok 4,3-as átlaga azt sejteti, hogy a tanári oklevél va-
lamivel nagyobb érdeklődést vált ki a munkáltatókból, mint a többi pedagógus-
diploma. Jelen kutatásból a munkáltatók viselkedésére vonatkozó adatot nem 
nyerhetünk, de az oktatási terület ismeretében kijelenthető, hogy a végzősök 
nagyon gyakran ajánlkoznak az iskolákban anélkül, hogy pályázati kiírás vagy 
egyéb információ erre ösztönözné őket (ahogyan az is, hogy nemcsak oktatási 
intézményeket, hanem egyéb munkáltatókat is hasonlóan keresnek meg a peda-
gógus végzettségűek).

 Az első munkahely megtalálása tekintetében nincs szembetűnő különbség 
szakmaterületenként, ami a munkanélküliségi adatok fényében meglepőnek is 
mondható, de számításba kell vennünk, hogy a 10. táblázat adatai között csak azok 
szerepelnek, akik közvetlenül az abszolutórium megszerzése után kerestek és ta-
láltak is munkát. Így pedig a 3 hónap körüli átlagok jól illeszkednek a közoktatás 
specifi kumaihoz (szeptemberi kezdés), meglepőnek esetleg a gyógypedagógusok 
4,6-os átlaga tűnik, mélyebb magyarázat nincs rá, semmilyen releváns adattal 
nem mutat összefüggést.

C H R A P P Á N M A G D O L N A

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

Óvodape-
dagógusok Tanítók Tanárok Szakokta-

tók
Gyógype-

dagógusok Összesen

Átlag 3,2 4 4,3 3,2 3,9 3,8

Medián 2 2 2 1,5 2,5 2

Módusz 1 1 1 1 1 1

N (fő) 188 286 122 16 94 706

9. táblázat.  Hányszor vették fel a kapcsolatot a munkáltatók a pályázóval?22 
N = 706

22 A végzettség megszerzése után állást keresők körében. 
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Az első álláshoz jutás módja tekintetében az álláspályázatra jelentkezés, a mun-
káltató közvetlen megkeresése, valamint az egyéb személyes ismeretség segítsé-
gével történő munkahelykeresés jelenti minden szakmaterületen az állásszerzési 
technikák 70–90 százalékát.23 (6. ábra)

A pedagógus végzettségűek egészére jellemző, hogy a karrieriroda, állásbörze-
lehetőség nagyon csekély arányban van jelen. Nem tudjuk, hogy ennek vajon az az 
oka, hogy a pedagógus végzettségűek számára nem megszokott álláskeresési ru-
tin ezek segítségének igénybevétele, vagy egyszerűen a közoktatási intézmények 
szervezeti kultúrájának nem részei az ilyen toborzási technikák,25  mindenesetre 
a mobilitási affi  nitás szempontjából ez az adat jelzésértékű. A gyakorlati helyek 
általi alkalmazás arányának megítélése fontos, ám nem egyértelmű: korábbi ösz-
szehasonlító elemzések híján a mostani adatok alacsonynak is tekinthetők, bár a 
tanárok körében mért 10,7 százalék magasnak tűnik, legalábbis a többi szakma-
területhez képest. Itt már részben a Bologna-rendszerű tanárképzés féléves ösz-
szefüggő gyakorlati képzési rendszerének az első eredményét látjuk, amikor az 
iskolák vagy eleve a későbbi szükségleteik szerint választanak a hallgatók közül, 
vagy a féléves közös munka során jobban meg tudják ítélni a jelölteket, mint egyéb 
kiválasztási módszer révén. A gyakorlati képzési rendszer ezen hatását pontosab-
ban a későbbi évek kutatásai igazolhatják.

A pedagógus végzettségűek esetében külön fi gyelmet érdemel a munkahely-ága-
zati megoszlás, valamint a képzés során megszerzett tudás felhasználásának min-
tázata. (11. táblázat)
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Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

Óvodape-
dagógusok Tanítók Tanárok Szakokta-

tók
Gyógype-

dagógusok Összesen

Átlag 2,8 3,1 3,9 3,3 4,6 3,5

Medián 1 2 2 2 3 2

Módusz 1 1 1 1 1 1

N (fő) 118 127 121 24 68 458

10. táblázat.  Hány hónapig kereste első munkáját?
N = 458

23  Meg kell jegyezni azonban, hogy a különböző szakmaterületek elemszáma jelentősen eltér, így a levont 
következtetések, elemzések bizonyos csoportok (leginkább a szakoktatók) körében inkább csak jelzésér-
tékűek; jellemző trendek vagy hiányok megfogalmazására alkalmasak.
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6. ábra.  Az első álláshoz jutás módja24 (%)
N = 412

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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23,8 19,1 31,8 20,3 21,4

3,0
6,1 8,5 4,4

24  A végzettség megszerzése után állást keresők körében.
25  Semmilyen következtetést nem vonhatunk le, a teljes pedagógusmintában ugyanis mindössze 3 tanár 

jelölte meg ezt az állásszerzési opciót, közülük kettő oktatási területen dolgozik.
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Az adatok szerint tehát a pedagógus végzettségűek 42 százaléka nem a szak-
képzettségének megfelelő munkahelyen dolgozik, ami akkor is drámai adat, ha 
nem tudjuk pontosan, hogy személyes motiváció, vagy objektív körülmények 
(álláshiány, lakóhelyi, családi akadályok) miatt van pályán kívül ennyi pedagó-
gus. A pontosság kedvéért azonban meg kell jegyeznünk, hogy bizonyos csopor-
tokban: a gyógypedagógusok és különösen a szakoktatók körében a szakképzett-
ség-munkahely viszony megítélése bizonytalanabb, mint a többi csoportban. 
Például a szakoktatók az eredeti szakmai képzettségüknek megfelelő ágazatban 
dolgozva (egészségügy, agrárium, építőipar) nyilvánvalóan a szakmájukban he-
lyezkednek el, még ha az nem is az oktatási ágazat. Ez a fajta többlábú szakma-
iság az egész csoportra jellemző, és intenzívebb mozgásteret és mobilitási esé-
lyeket biztosít számukra.
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26  Az egyéb kategóriában szerepel az adathiány és a jelenleg munkanélküli státusz is. Az adatsorból levont 
következtetéseket ez nem torzítja.

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

Oktatás Egyéb26 Összesen

Óvodapedagógusok
 

198 141 339

58,4% 41,6% 100%

Tanítók
 

195 199 394

49,5% 50,5% 100%

Tanárok
 

318 212 530

60% 40% 100%

Szakoktatók
 

20 39 59

33,9% 66,1% 100%

Gyógypedagógusok
 

165 57 222

74,3% 25,7% 100%

Összesen
 

896 648 1 544

58% 42% 100%

11. táblázat.  A jelenlegi munkahely ágazati megoszlása (esetszám, %)
N = 1544
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A fi atalok körében az ágazati arányok enyhén fölötte vannak a pedagógusmin-
ta átlagának. A részletesebb adatok azt mutatják, hogy mindkét korcsoportban a 
tanítók és a szakoktatók körében magasabb a nem oktatásban dolgozók aránya, 
a 25 év alattiaknál a tanárok jelentősen meghaladják a szakmaterület-átlagot 
(40%), 51 százalékuk nem az oktatásban dolgozik. 

Az ágazati megoszlás után nézzük meg, milyen mértékben tudják alkalmazni 
a képzés során megszerzett tudásukat a pedagógusok a jelenlegi munkájukban. 
Az elemzés során az eredetileg ötfokú skálát redukáltuk, és három kategóriát 
alakítottunk ki: 1 = egyáltalán nem, vagy kevéssé, 2 = közepes mértékben, 3 = na-
gyon, vagy teljes mértékben használja a pedagógusképzésben elsajátított tudás, 
készségeket. 

C H R A P P Á N M A G D O L N A

Oktatás Egyéb Összesen

25 év alattiak
326 249 575

56,7% 43,3% 100%

25-35 közöttiek
243 215 458

53,1% 46,9% 100%

36-45 közöttiek
200 86 286

69,9% 30,1% 100%

45 év fölöttiek
111 23 134

82,8% 17,2% 100%

Összesen
880 573 1 453

60,6% 39,4% 100%

12. táblázat.  A jelenlegi munkahely ágazata életkorok szerint (esetszám, %)
N = 1453

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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7. ábra.  Milyen mértékben használják a szakképzettséget a jelenlegi munkában? 
(Oktatásban dolgozók, %)
N = 889

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

Óvo
dapedagóguso

k

Ta
nító

k

Ta
náro

k

Sza
koktatók

Gyó
gyp

edagóguso
k

Össz
ese

n

6,6

14,3

79,1 71,3 67,7 73,7 81,6 73,7

10,8

17,9

11,4

20,9

5,3

21,1

4,9

13,5

8,9

17,4

1 2 3

DPR.indd   249 2/19/13   7:50 PM



250 C H R A P P Á N M A G D O L N A

8. ábra.  Milyen mértékben használják a szakképzettséget a jelenlegi munkában?
(Nem az oktatásban dolgozók, %)
N = 342

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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Az oktatásban és az oktatáson kívüli területeken dolgozók közötti különbség ké-
zenfekvő, némi magyarázatot inkább az oktatásban dolgozók viszonylag magas 1. ka-
tegória (egyáltalán nem vagy kevéssé) aránya igényel, hiszen a tanítóknál és a taná-
roknál is 10 százalék fölötti ez az érték (7. ábra). Az okok sokfélék lehetnek, amelyek a 
kérdőívekből nem derülnek ki, a pályával való elégedettségi adatok sem utalnak mé-
lyebb összefüggésre, valószínűleg a képzésre vonatkozó kritika jelenik meg ily módon.

Hasonlóképpen nehezen magyarázható az oktatáson kívül dolgozók körében a 
viszonylag magas 3. kategória aránya, hiszen a tanárok, a szakoktatók és a gyógy-
pedagógusok több mint egyharmada úgy nyilatkozik, hogy nagymértékben, vagy 
teljesen tudják hasznosítani a pedagógusképzésben tanultakat. Némi magya-
rázatot jelent az a tény, hogy mindhárom szakmaterület képviselői elég magas 
(5–10 százalék) arányban dolgoznak a humánegészségügy, szociális ellátás te-
rületén, ami részben az egészségügyi képzésben való részvételt jelenti, részben 
pedig azt, hogy a humán, szociális területeken való munkavégzés – különösen a 
gyógypedagógusok esetében – kifejezetten szakmakompatibilis tevékenység.

Pályaelégedettség és mobilitás
 

A pályaelégedettség különböző szegmensei mellett lehetősége volt a megkérdezettek-
nek egy összbenyomáson alapuló, generális elégedettségi véleményt is kialakítani. Azt 
feltételezzük, hogy a munkavállaló későbbi mobilitási szándékainak ez jobb mutatója, 
mint a különböző munkahelyi szegmensekkel való szeparált elégedettségi mutatók 
vizsgálata. A pedagógusmobilitás tehát leginkább azzal jósolható, hogy a különböző 
szakmaterületekben és életkori csoportokban milyen a mintázata ennek az általános 
elégedettségi mutatónak.27 A teljes pedagógusmintán belül – a későbbi részletek isme-
retében – elgondolkodtató, hogy az általános elégedettség teljesen azonos és viszonylag 
magas értékeket mutat az oktatásban és az oktatáson kívül dolgozók esetében: mindkét 
ágazatban a válaszadók 20 százaléka volt elégedetlen, 80 százaléka pedig elégedett.28 

Az általános elégedettségi mutatókat külön elemezzük a két ágazatban (oktatás 
és nem oktatási terület) szakmaterületenként, életkoronként és nemenként. A ko-
rábbi elemzések azt mutatták, hogy az elégedettség jellemző mintája az, miszerint 
az óvodapedagógusok és a tanítók elégedettebbek és kevésbé fontolgatják a pálya-
elhagyást, jóllehet a kereseti lehetőségek e két pedagóguscsoportban a leggyengéb-
bek, és az általában vett szakmai presztízsüket is alacsonyabbnak ítélik, mint a ta-
nárokét (Chrappán, 2010). 
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27  Mobilitási szándékokra vonatkozó közvetlen adatokat ebből a kérdőívből nem nyerünk, nincs a jövőbeli 
szándékokra vonatkozó kérdés.

28  A 4 válaszlehetőséget (teljesen elégedett, elégedett, elégedetlen, teljesen elégedetlen) 2 kategóriába (elé-
gedett, elégedetlen) összevonva kaptuk az adatokat. Oktatás: elégedett 20,1 százalék; Egyéb terület: elé-
gedett 20,4 százalék. (N = 1175), az összefüggés szignifi káns (p<0,01). 
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A szakmaterületes összehasonlítás nem változott lényegesen az elmúlt évi adatok-
hoz képest, az oktatásban továbbra is az óvodapedagógusok a leginkább elégedettek, ez 
alkalommal a szakoktatók csoportja is az elégedettek közé tartozik, a legnagyobb elé-
gedetlenséget a tanárok között tapasztaljuk. Az egyéb területen dolgozó pedagógusok 
között a szakoktatók az elégedetlen (teljesen elégedetlen + elégedetlen kategória együtt) 
és a legelégedettebb kategóriát is vezetik,29 jelezve, hogy a szakoktatók, mérnöktanárok 
helyzete a legdiverzifi káltabb a pedagógusok között. Ennek oka részben a szakképzé-
si ágazat természetes sokszínűsége, a körülötte zajló oktatásirányítási, pedagógiai és 
szakmai változások kavargása, de magyarázat lehet az is, hogy a szakoktatók pályamo-
tivációs rendszere igen heterogén, amelyben a versenyszférával és az iskolával kapcso-
latos elvárások keverednek. Az adatok azt sejtetik, mintha az egyéb területen elégedet-
lenek (25%) éppen a váltás pillanatában lennének, azért járnak a pedagógusképzésbe, 
mert a tanítás felé tartanak. Meglepő ugyanakkor, hogy az oktatáson kívüli területen 

C H R A P P Á N M A G D O L N A

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

9. ábra.  A jelenlegi munkahellyel való globális elégedettség ágazatonként 
és szakcsoportonként (%)
N = 1175
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29  Az alacsony elemszám nem teszi lehetővé a mélyebb következtetéseket.
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dolgozó óvodapedagógusok elégedetlensége azonos a tanárokéval és majdnem eléri a 
szakoktatókét, ráadásul a másik két csoporttal ellentétben az óvodapedagógusok közel 
6 százaléka teljesen elégedetlen. Mivel (ahogy később látjuk) anyagi okok biztosan nem 
állnak a háttérben, itt inkább az erős pályamotivációt valószínűsíthetjük. A részlete-
sebb adatelemzés ugyanis azt mutatja, hogy általános elégedetlenségük alapvető deter-
minánsa a munka szakmai, tartalmi részével való elégedetlenség.

Az oktatáson kívül dolgozók közül a gyógypedagógusok adatai szembeötlőek, vi-
szonylag magas elégedetlenségi szintjük (9,1 százalék teljesen elégedetlen) mellett a 
teljes elégedettség náluk a legalacsonyabb. Az ő esetükben az oktatáson kívüli kate-
gória általában a humán szférát (egészségügy, szociális ellátás) jelenti, amelynek az 
anyagi kondíciói rosszabbak, személyi, tárgyi feltételei pedig hasonlóak (vagy rosz-
szabbak), mint az oktatásé. A gyógypedagógusok az egyetlen olyan csoport, amelyben 
az oktatásban dolgozók jövedelmi viszonyai jobbak az oktatáson kívül dolgozókénál. A 
gyógypedagógusok általános helyzete súlyos problémára hívja fel a fi gyelmet, hiszen a 
közoktatás és a szociális ellátás egyre nagyobb mértékben szorul rá a professzionális 
gyógypedagógiai támogató tevékenységre, gyakorlatilag alig van olyan iskola, amely a 
rendszeres gyógypedagógiai támogatás nélkül hatékonyan tudna működni. A gyógype-
dagógusok a részletes elemzés tanúsága szerint a szakmai-tartalmi elemek kivételével 
mindegyik részkategóriában (karrierlehetőségek, jövedelmek, munkakörülmények, 
presztízs) a legelégedetlenebbek. Elégedetlenségük hátterében az a bizonytalanság is 
meghúzódhat, amelyet a pedagógiai szakszolgálati, szakmai szolgáltatói rendszer ter-
vezett átalakítása generál. Az adatok mindenképpen komoly fi gyelmet és további kuta-
tásokat igényelnek.

Várható és köztudomású eredményt hozott az elégedettségi adatok nemi bon-
tásban való elemzése (10. ábra). A férfi ak továbbra is elégedettebbek az oktatáson 
kívül, míg a pedagógus végzettségű nők az oktatáson belül mutatnak valamivel 
nagyobb elégedettséget.
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Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

10. ábra.  A jelenlegi munkahellyel való globális elégedettség nemenként (%)
N = 1175
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A közoktatás egésze számára aggasztó, hogy míg minden negyedik megkérdezett 
férfi  elégedetlen, addig csak 9 százalékuk teljesen elégedett. Szembetűnő, mennyi-
vel elégedettebbek (és kevésbé elégedetlenek) az oktatáson kívül dolgozó férfi ak, 
ami a további, esetleg fokozódó férfi  pályaelhagyást prognosztizálja. Mindezt úgy, 
hogy a jövedelmek között az oktatási területen is szignifi káns különbség van a fér-
fi ak javára (14. táblázat). 

Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy az oktatáson kívül dolgozó férfi ak a leg-
elégedetlenebbek a munka szakmai tartalmi részével (az oktatásban dolgozó férfi -
ak 7,1, az azon kívüliek 22,6 százaléka elégedetlen), ami azt jelzi, hogy szakmailag 
elkötelezettek a pedagóguspálya iránt, csak úgy tűnik, a pálya megtartó ereje nem 
elég erős a férfi ak számára. A legnagyobb különbség a két csoport elégedettsége kö-
zött a jövedelmek tekintetében van (az oktatásban dolgozó férfi ak 75,2, az oktatáson 
kívüliek 50 százaléka elégedetlen). Nem túlzás tehát azt állítani, hogy a pálya jöve-
delmi viszonyai jelentik azt a kényszert, amely miatt a férfi ak pályaelhagyóvá (vagy 
pályakerülővé) válnak. 

Az elégedettség életkorváltozó szerinti elemzése a pályán maradás, illetve pá-
lyaelhagyás szempontjából prognosztikus értékű, az életkor mellett az elégedettség 
másik meghatározó változója a szakterülethez tartozás. A további elemzés előtt be-
mutatjuk az életkor-szakterület adatokat: 

C H R A P P Á N M A G D O L N A

Óvodape-
dagógu-

sok
Tanítók Tanárok Szakokta-

tók

Gyógype-
dagógu-

sok
Összesen

25 év alattiak
174 241 74 7 79 575

30,3% 41,9% 12,9% 1,2% 13,7% 100%

25-35 közöttiek
93 109 165 31 60 458

20,3% 23,8% 36,0% 6,8% 13,1% 100%

36-45 közöttiek
46 30 141 11 58 286

16,1% 10,5% 49,3% 3,8% 20,3% 100%

45 év fölöttiek
10 4 91 9 20 134

7,5% 3,0% 67,9% 6,7% 14,9% 100%

Összesen
323 384 471 58 217 1 453

22,2% 26,4% 32,4% 4% 15% 100%

13. táblázat.  A szakmaterületek életkori megoszlása (esetszám, %)
N = 1453

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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Az életkori összehasonlítás (11. ábra) néhány szokatlan eredményt is hozott: azt 
várnánk ugyanis, hogy a legfi atalabbak a legelégedetlenebbek, míg az idősebb korosz-
tályok megszokása inkább elégedettséget takar. Az elégedetlenség egyetlen életkori ka-
tegóriában sem lépi túl a 25 százalékot, az oktatásban dolgozók közül a 25–35 közöttiek 
és a 45 fölöttiek körében a legmagasabb az elégedetlenség. A teljes elégedettség az élet-
kori kategóriákban folyamatosan csökken (17,2%9,2%). A 25–35 közöttiek többnyire 
a potenciális fi atal családanyákat és -apákat jelentik, akiknek a szakmai szocializációja 
már lezajlott, ám egzisztenciális stabilitásuk még nincs meg, ennek az erős nyomásnak 
a következtében a pályaelhagyás, -módosítás esélye körükben a legmagasabb. A 45 fö-
löttiek esetében pedig egy sajátos helyzet áll fenn: ennyi idősen vélhetően valamilyen 
belső vagy külső kényszer miatt járnak pedagógusképzésbe, továbbá 68 százalékuk 
(13. táblázat) az egyébként is erősen kritikus tanári csoportba tartozik. Ugyanakkor 
épp ezen tényezők miatt az ő elégedetlenségük nagyobb mértékben jelezheti a rendszer 
strukturális és funkcionális hibáit, mint a fi atalabb, pálya- és életkezdő generációké.
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Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

11. ábra.  A jelenlegi munkahellyel való globális elégedettség életkori csoportonként (%)
N = 1161
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11,1 77,8 11,1

18,63,4 64,4 13,6

14,72,6 63,8 19

20,62,4 61,1 15,9

20,20,9 69,7 9,2

16,61,6 70,5 11,4

22,62,2 62,4 12,8

14,62,5 65,6 17,2
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Figyelemre méltók a teljesen pályakezdők elégedettségi adatai: az oktatás-
ban dolgozó 25 év alattiak a legelégedettebbek és összességében a legkevésbé 
elégedetlenek,30 az oktatáson kívül dolgozó 25 év alattiak pedig a legelégedet-
lenebbek. Ebből erős pályamotiváció olvasható ki minden szakmaterület pá-
lyakezdői között, nem csak a 25 év alattiak 72 százalékát adó óvodapedagógus 
és tanítói körben. Ez az elkötelezettség megnyugtató jelzés a következő peda-
gógusgenerációkra nézve, a kérdés csak az, hogy a pálya meg is tudja-e tartani 
ezeket a fiatalokat.

A pályaelégedettség és a mobilitás szempontjából kiemelkedő elem a jövedelmi 
viszonyokkal való elégedettség. Ezt, valamint a főfoglalkozásból származó bevéte-
leket és a másodállások arányát is áttekintjük a következőkben.

A pedagógusjövedelmek általános helyzetét korábban elemeztük,31 ennek alap-
ján alacsony fi zetésekre, szakmaterületek és munkatapasztalat (életkor) szerinti 
különbségekre számítunk. Az adatok csak egy hónapra vonatkoznak, mivel azon-
ban az oktatási terület jövedelmi viszonyai időben stabilak, így reprezentatív ké-
pet kapunk belőlük.32 A teljes pedagógusminta nettó jövedelemátlaga az oktatásban 
dolgozók esetében 114,2 ezer Ft (medián 100 ezer, módusz 90 ezer), egyéb területen 
dolgozók esetében pedig 136,2 ezer Ft (medián 104 ezer, módusz 100 ezer). Ez már 
önmagában is jelentős különbségnek látszik, ám a szakmaterület, életkor és nemen-
kénti csoportadatok az eltérést helyenként még nagyobbá teszik. 

C H R A P P Á N M A G D O L N A

30  A „teljesen elégedetlen” és „elégedetlen” kategóriát együtt tekintve, ugyanakkor a 25 év alattiak között a 
legmagasabb a teljesen elégedetlenek aránya, ami azért intő jel, mert ők a pályán maradás szempontjából 
éppen a kritikus szakaszban vannak.

31  Lásd 2. ábra, 3. táblázat adatai.
32  A statisztikai adatok közül fontosnak tartjuk a medián és a módusz közlését. Néhány esetben többszörös 

módusz létezik, ezeket az eseteket *-gal jelöljük a cellában, közülük a legkisebbet jelenítjük meg, részlete-
sebb elemzésükre most nem kerül sor.

Szakmaterületenként

N = 1096
Oktatási terület Egyéb

átlag medián módusz átlag medián módusz

Óvodapedagógusok 104,6 92 90 150 105,5 70*

Tanítók 101,1 92 90 118,1 89 120

Tanárok 126,9 120 100* 149,3 135 150 

Szakoktatók 149,4 130 150 172,6 150 100

Gyógypedagógusok 111,5 103,5 100* 106,5 104 94

14. táblázat.  Jövedelmi adatok (Legutóbbi hónap nettó keresete, ezer Ft)
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A nem oktatási területen dolgozók jövedelme rendre magasabb, mint az okta-
tásban foglalkoztatottaké (kivéve a gyógypedagógusokat, ennek lehetséges oka-
it fentebb elemeztük), e területen tehát az iskola nem versenyképes. A magasabb 
jövedelem, úgy tűnik, magasabb munkaidővel jár együtt, a nem oktatási terüle-
ten dolgozók általánosságban heti 2,5–3 órával dolgoznak többet oktatásban al-
kalmazott társaiknál. A bevallott munkaidő ugyanakkor egyetlen más szempont 
szerinti bontásban sem tér el lényegesen (ez a pedagógusok túlnyomórészt közal-
kalmazotti státuszát fi gyelembe véve érthető), minden kategóriában 160 óra a leg-
gyakoribb adat (ez a heti kötelező munkaóraszám, amely a munkaköri leírásokban 
is szereplő adat). 

A 14. táblázat nettó jövedelmi adatai alapján érthetővé válik, hogy az összes töb-
bi kategóriához képest a jövedelmekkel és juttatásokkal kapcsolatban kiemelkedő-
en nagy az elégedetlenség, ahogyan azt a 12. ábra is alátámasztja. 
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Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

Életkori csoportok szerint

N = 1087
Oktatási terület Egyéb

átlag medián módusz átlag medián módusz

25 alattiak 98,4 91 91 113,7 90 120

25-35 közöttiek 106,1 100 90 150,6 120 70

35-45 közöttiek 124,8 120 120 159,9 145 150

45 felettiek 156,2 140 130* 147,3 142 58*

Nemenként

N = 1091
Oktatási terület Egyéb

átlag medián módusz átlag medián módusz

Férfi 125,6 111 100 158,6 125 90*

Nő 112,6 100 90 130,67 100 70*

Összesen

N = 1096
Oktatási terület Egyéb

114,2 100 90 136,2 104 100
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 A 12. ábra adatai az elégedettség-elégedetlenség dimenzióban egyöntetű helyze-
tet tárnak elénk: minden szakmaterületen jelentősen elégedettebbek az oktatáson 
kívül dolgozó pedagógusok, mint az oktatási szférában dolgozó társaik. Meglepő 
módon még a gyógypedagógusok is elégedettebbek az oktatáson kívül, annak elle-
nére, hogy ők az egyetlen olyan csoport, amelynek anyagi kondíciói az oktatási ága-
zatban jobbak, mint azon kívül. 

A nemenkénti bontás nem hozott felszínre váratlan adatot, az oktatáson belül 
a férfi aknak csak 24,8 százaléka, míg azon kívül 50 százaléka tartja magát elége-
dettnek.

C H R A P P Á N M A G D O L N A

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

12. ábra.  A jelenlegi munkahely jövedelmével való elégedettség (%)
N = 1174
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A pedagógusbérek ismeretében természetesnek tűnik a másodállások vállalása, 
ezzel növelve a bevételeket. A kérdésre választ adó férfi ak 33,5 százalékának (59 fő), 
a nők 19,3 százalékának (206 fő) van másodállása. Ezek az adatok valamivel maga-
sabb arányt jeleznek, mint a korábbi kutatások, ahol a férfi ak 25, a nők 13 százaléká-
nak volt másodállása (Lannert–Sinka, 2009, 16). A szakmaterületek között a taná-
rok és a szakoktatók állnak az élen, és legkevésbé az óvodapedagógusokra jellemző, 
hogy a főállás mellett egyéb hivatalos bevételi formával is rendelkeznek.  
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Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

13. ábra.  A jelenlegi munkahely jövedelmével való elégedettség nemenként (%)
N = 1174

14. ábra.  A másodállások aránya szakmaterületenként (%)
N = 1165
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Az adatok azt mutatják, hogy a másodállások jellege az eredeti szakképzettség-
gel szoros kapcsolatban van. Az oktatásban dolgozó férfi ak 76,1 százaléka, a nők 
85,9 százaléka a saját és kapcsolódó szakterületét hasznosítja (vélhetően ez a taní-
tást jelenti más szakon vagy intézménytípusban), ennél érdekesebb azonban, hogy 
az oktatáson kívül dolgozó férfi ak 69,4 százaléka, a nők 73,4 százaléka ugyancsak a 
szóban forgó és ahhoz kapcsolódó szakterületet hasznosítja a másodállásában is. Az 
adatokból nem derül ki, milyen arányban determinálja épp a másodállás az aktuális 
felsőfokú tanulmányokat (ebből lehetne igazán a pályamódosításra következtetni), 
biztosan megállapítható azonban, hogy a pedagógusok nem akarnak (vagy nem tud-
nak) nagyon eltávolodni eredeti szakmájuktól. A másodállások magasabb aránya a 
tanárok és szakoktatók között, alacsony aránya az óvodapedagógusok és tanítók kö-
zött két dolgot is jelenthet: az egyik, hogy a tanárok és szakoktatók szaktudása köny-
nyebben konvertálható, mint az óvodapedagógusi és tanítói szakképzettség; a má-
sik, hogy a tanári és szakoktatói munka jellege jobban lehetővé teszi a másodállások 
vállalását. Egy óvodapedagógus vagy egy tanító ugyanis nem tudja ugyanazt a tevé-
kenységet másodállásban is folytatni (nincsenek magántanítványok, tanfolyamok, 
egyéb képzések, intézmények, ahol a speciális szaktudást hasznosítani tudnák).

Feltételezésünk szerint a másodállások létét alapvetően a főfoglalkozás jöve-
delmi viszonyaival való elégedetlenség determinálja. Az adatok ezt csak részben 
erősítik meg (amint a 15. ábrán látjuk), az oktatásban foglalkoztatottak esetében 
ugyan magasabb az elégedetlenek körében a másodállás aránya, de az összefüggés 
nem szignifi káns; az egyéb területen dolgozó férfi ak között pedig épp az elégedet-
teknek van több másodállása. 

C H R A P P Á N M A G D O L N A

Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

15. ábra.  A másodállások és a jövedelemmel való elégedettség kapcsolata (%)
N = 1165
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A másik változó, amivel a másodállások arányát összefüggésbe hozhatjuk, a 
családi állapot, pontosabban az eltartott gyerekek száma. Az adatok azonban nem 
mutatnak szignifi káns összefüggést egyik nem és munkahelyi ágazat esetében sem, 
mindössze azt tudjuk megállapítani (talán evidencia is), hogy az oktatásban dolgo-
zó gyermekes férfi ak kétszer nagyobb valószínűséggel rendelkeznek másodállással, 
mint a gyermekes nők.  

A másodállások segítségével a főfoglalkozásból származó nettó jövedelmet 
nagyjából 30-40 százalékkal tudják emelni a pedagógusok (15. táblázat). 

Összegzés

Az adatok elemzése sok korábbi megállapítást és kutatási adatot megerősített. 
A 2010-es DPR-es adatokhoz hasonlóan továbbra is jellemző, hogy a különböző pe-
dagógusképzési szegmensek hallgatói között jellegzetes attitűdbeli különbségek is 
vannak, amellett, hogy az objektív paraméterek (fi zetés, munkahely-találási esély, a 
szaktudás konvertálhatósága) is eltérnek. Az óvodapedagógusok összességében to-
vábbra is elégedettebbnek tűnnek minden más csoport képviselőinél, ami nem meg-
lepő, ha tudjuk, hogy az ő speciális tudásuk mutatkozik a legkevésbé potensnek a 
munkapiaci hasznosság szempontjából. Az óvodapedagógusok és a tanítók számára 
is a mobilitási potenciál fokozásának első lépése a felsőfokú tanulmányok folytatá-
sa a következő pedagógusképzési vagy rokon szakmaterületi (szociális, kommuni-
kációs stb.) szinten, a másik lehetőségük pedig a teljes profi lváltás.
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Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

Oktatási terület Egyéb

átlag medián módusz átlag medián módusz

Férfi 63,5 50 50 42,8 42,5 50

Nő 39,1 30 40 44,2 40 40

Összesen 44,3 40 5033 44,0 40 40

15. táblázat.  Másodállásból származó jövedelmi adatok nemenként (Legutóbbi hónap 
nettó keresete, ezer Ft)

 N = 192

33  A medián és a módusz adatait magyarázandó a szórás értéke (Std.Dev: 34,9) itt jellegzetes helyzetet mu-
tat: a másodállással rendelkezők nagy része alacsony (10–20 ezer forint) pluszbevételre tesz szert.
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A tanárok a legelégedetlenebbek munkahelyi környezetükkel, a jövedelmekkel 
és a szakmai presztízzsel egyaránt, miközben még mindig a tanári (és a szakoktatói, 
mérnöktanári) diploma tűnik a piacon leginkább eladhatónak. 

Az elemzés során felbukkanó problémaegyüttesre hívta fel a fi gyelmet a gyógy-
pedagógusok csoportja, akiknek a helyzete (legalábbis az elégedettségi adatokból 
kiolvashatóan) sajátos a közoktatáson belül és azon kívül, a legbizonytalanabb szer-
vezeti status quóval és jövedelmi feltételekkel rendelkeznek, ezért ennek a csoport-
nak a helyzetét érdemes volna további kutatásokkal feltárni. 
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Kiss Paszkál

PÁlyakezDŐk mUNkÁVal ValÓ 
elégeDeTTSégéNek megHaTÁrozÓI

A jó munka jellemzőit, a szakmai életút sikerességének összefüggéseit járjuk kör-
be a következőkben a fogalmi háttér kicsit alaposabb kifejtésével és a diplomás 
pályakövetési adatokból adódó többváltozós összefüggések elemzésével. A mun-
kavállalói, szakmai eredményességre gondolva elsőként a jövedelem vagy a fog-
lalkoztatottság puszta ténye jut eszünkbe. Látni fogjuk azonban, hogy a munka 
világában is fontos meghatározó az ember általános törekvése az örömök, a bol-
dogság keresésére. A szubjektum a saját érzéseivel, vágyaival, terveivel van jelen e 
területen is. Ebből következik, hogy a jónak minősíthető munkára, foglalkozásra 
az azt kísérő szubjektív elégedettség legalább annyira jellemző, mint a következ-
ményeként megjelenő társadalmi pozíció, anyagi biztonság. Szervezetkutatási 
eredmények alapján a munkahelyi elégedettség mással nem helyettesíthető ha-
tása mutatható ki munkahelyi motivációra, annak eredményeként a munkate-
vékenységre, a szervezeti viselkedésre, végső soron a munka egyén számára és a 
szervezet számára is mérhető következményeire. Az egyéni életút jelentős fordu-
lópontján készülünk e jelenséget alaposabban is szemügyre venni, amikor a dip-
lomás pályakezdő az iskolai tanulmányoktól eltávolodva, egy új életszakasz kü-
szöbén, a tervei által hajtva, ám a beilleszkedés apró-cseprő és nagyobb léptékű 
nehézségeitől sújtva érzi magát. A sikerhez a szakma gyakorlati oldalán sok újat 
tanulni, a munkaszervezetek logikájához alkalmazkodni is kell, át is kell fordí-
tani a megszerzett tudást, tapasztalatot saját szakmai tevékenységgé. Látványos 
váltás, ha egy orvos gyógyítani kezd, egy mérnök házat tervez, egy tanár az első 
osztályait kezdi tanítani. A témával foglalkozó nemzetközi szakirodalom alapján 
a munkával való elégedettség alakulásának elemzésével, belülről igyekszem majd 
a változás dinamikáját bemutatni, különös fi gyelemmel a munkaerőpiacra való 
belépés sajátosságaira.

A Diplomás Pályakövető Rendszerben (l. Garai et al., 2010) a hazai felsőokta-
tási intézmények végzettjeitől gyűjtött adatok alapján a nemzetközi modellekhez 
illesztve látjuk majd a magyar helyzet jellemzőit, általánosítható összefüggésként 
a jövedelem és a képzettség, a hasznosított kompetenciák illeszkedésének egy-
mással párhuzamosan kifejtett hatásainak elemzésében.
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A személyes elégedettség pszichológiai és közgazdaságtani 
megközelítésben

Ha a munkával való elégedettségre az élettel általában véve meglévő elégedettség 
komponenseként tekintünk, akkor azt az általánosabb kérdést is fel kell tennünk, 
hogy mi a legfontosabb az ember életében, mi okozza számára a legtöbb örömet, mi 
mozgatja a viselkedését? Nem volt olyan kor, olyan nézőpontja az ember és a társada-
lom vizsgálatának, amelyben ne vetődtek volna fel valamilyen formában ezek a kér-
dések. Már-már gyanúsan általánosnak, kevéssé megragadhatónak is tűnnek. Azon-
ban nemcsak éjszakába érő kávéházi beszélgetések tárgyát képezhetik — egyenként 
is könyvtárnyi szakirodalmuk van. A fi lozófi ai művek és szépirodalmi alkotások 
mellett egyre inkább gazdagítják ezt a biztos elméleti alapokra épített, empirikus 
próbákkal erősített tudományos eredmények. 

A közgazdaságtan központi fogalma, a hasznosság is ezekből az alapvető kérdések-
ből és a rájuk keresett válaszokból vezethető le. Ennek ad új dimenziót, amikor a tu-
dományos elemzés nem pusztán a választásban megmutatkozó következményeiben, 
hanem közvetlenül is igyekszik mérni a gazdasági viselkedés alapját jelentő általános 
emberi motivációt az örömök, a boldogság keresésére. A pszichológia humanisztikus, 
pozitív pszichológiai irányzataiban nem a lélek betegségei, a pszichopatológia kerül 
előtérbe, hanem a személyes növekedés, az önkiteljesítés és az átélt csúcsélmények, 
amelyek előrelendítik az alkotás, a magasabb rendű emberi tevékenységek folyama-
tát. A szociológiában és a politológiában a demokratikus berendezkedésű államok, de 
akár az egyes kormányok teljesítményének mércéjeként is felmerül az állampolgárok 
élettel való elégedettsége mint általános (szubjektív) mérce. A sor minden bizonnyal 
hosszan folytatható tovább a társadalomtudományok különböző területein.

Különösen izgalmas a közgazdaságtan és a pszichológia közös vállalkozása a 
„boldogság közgazdaságtanának” kialakítására. A téma emblematikus szerzője kog-
nitív pszichológus, aki munkásságáért közgazdasági Nobel-díjat kapott 2002-ben. 
Daniel Kahneman a racionális döntés heurisztikus tévútjainak vizsgálata és az 
Amos Tverskyvel együtt megfogalmazott kilátáselméletének megfogalmazása után 
kezdte a gazdasági viselkedés közvetlenül is mérhető kiindulópontját kutatni. Más 
– társadalmi kutatásokban is részt vevő – jeles pszichológusokkal együtt fogalmaz-
za meg az átélt örömök és bánatok által hajtott ember „hedonikus” pszichológiáját 
(Kahneman–Diener–Schwartz, 1999). Fogalmi és módszertani újítást egyaránt hoz 
a megélt elégedettség, a jóllét (well-being) vizsgálata. Kognitív aspektusát átfogó 
önjellemzések formájában, az élettel való általános elégedettséget fi rtatva igye-
keznek feltárni. Ettől az empirikus kutatásokban is elválaszthatónak bizonyult 
a pozitív és negatív érzések (pillanatról pillanatra alakuló) egyenlege, amelyet a 
megélt elégedettség érzelmi aspektusaként azonosítanak. Ez utóbbi vizsgálatá-
ra alakítanak ki saját mérési módot az átélt érzelmek naplózásának módszerével.1 

K I S S  PA S Z K Á L

1  Ennek segítségével Kahneman – ítéletalkotási heurisztikák világát nem feledve – megtalál egy sajátos 
torzítást is, a fókuszálási hatást és más, az átélt öröm alakulásával kapcsolatos általános összefüggéseket.
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A módszertani újításuk azonban ennél is nagyobb jelentőségű: a gazdasági visel-
kedés magyarázatában bevezetik a közvetlenül átélt hedonikus öröm, hasznosság 
mérésének fogalmi kereteit és eljárásait.

Kahneman hedonikus pszichológiájának egyik következtetése, hogy a pénz nem 
boldogít, vagy csak bizonyos feltételek mellett (Kahneman et al., 2006).  Széleskörűen 
gyűjtött adatok alapján sikerül visszatérően demonstrálnia, hogy a jövedelmi szint-
nek csak korlátozott hatása van a megélt boldogságra. Mások vizsgálatai is megerő-
sítették a jövedelem hatásának szaturációját az élettel való elégedettség növelé-
sében. Kahneman azzal magyarázza ezt, hogy az érzelmek általában sem járnak 
olyan szorosan együtt jövedelemmel, mint az elégedettségre vonatkozó átfogó íté-
let (Kahneman, D.–Deaton A., 2010). A negatív érzelmek – és különösen a stressz 
érzése – lehetnek igazán felelősek a hatásban hamar beállt maximumért. Ez utób-
biban még kicsi csökkenés is kimutatható (1. ábra) a nagyobb jövedelmi szinteken.

A magasabb jövedelmi szintekkel  ugyanakkor olyan tevékenységek aránya nő, 
amelyek – a naplós technikával gyűjtött részletes boldogságmérések szerint – ön-
magukban kevés örömet okoznak (pl. több munka, közlekedés), ráadásul azok ká-
rára növekszik ezek részaránya az ember napirendjében, amelyek nagyobb örömet 

PÁ L Y A K E Z D Ő K M U N K Á V A L  V A L Ó E L É G E D E T T S É G É N E K M E G H A T Á R O Z Ó I

Forrás: Kahneman, D.–Deaton, A. (2010)

1. ábra.  A pozitív érzelmek, a szomorúság és a stressz, valamint az élettel való 
elégedettség értékelése a háztartási jövedelem tükrében
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hordoznak (pl. társasági együttlét). Kahneman azt is állítja, hogy a nagyobb jö-
vedelem hallatán az emberek tévesen fókuszálnak az ezzel járó életvitel előnye-
ire, megfeledkezve az árnyoldalairól (Kahneman et al., 2006).

Mindezeket az eredményeket befogadják és hasznosítják a hazai közgazdasá-
gi kutatások is, amikor a szubjektív jóllét fogalmát igyekeznek maguk számára 
meghatározni (Lelkes, 2003, 2005; Takács, 2005; Hajdu–Hajdu, 2011) és külön-
böző tényezők összefüggésében bejósolni. Lelkes Orsolya azt mutatja ki, hogy az 
élettel való elégedettség – aktuális jövedelem mellett – függ a jövedelem meg-
élt változásától, a szubjektív jövedelmi mobilitástól is (Lelkes, 2003). A rend-
szerváltozás társadalomformáló hatásait a Tárki Zrt. a Magyar Háztartás Panel 
kutatásában gyűjtött adatok elemzésével tudja nyomon követni. Lelkes (2005) 
később ugyanígy vizsgálja más szubjektív tényezők, így a vallásukat aktívan gya-
korlók és a vállalkozók más-más területen átélt, növekvő szabadságélményének 
hatását az élettel való elégedettségükre. Eredményei komplex összefüggéseket 
mutatnak be, amelyekben a jövedelem szerepe mindvégig jelentős az élettel való 
elégedettség alakításában, ám változó módokon, de ezzel párhuzamosan más 
szubjektív tényezők is fontos szerepet játszanak. Hajdu és Hajdu (2011) hasonló-
képpen a szubjektív jóllét hátterét elemezve mutatják be, hogy a jövedelem nem 
abszolút értékében hordozza a jutalmat az emberek számára, hanem másokkal 
való összehasonlításban nyeri el jelentőségét.

Közös eredménye ezeknek az írásoknak, hogy egyrészt a megelégedettség, a 
hasznosság közvetlen mérésének helyét jelölik ki a közgazdaságtani kutatásokban, 
másrészt kapcsolatot is teremtenek más diszciplínákban folyó kutatásokkal, ame-
lyek a szubjektív jóllétet esetenként alapvetően más összefüggésekben is vizsgálják. 
Bár a szerzők ezzel kevéssé számolnak, a pszichológia is messzire jutott az utóbbi 
évtizedekben a boldogság kutatásában (Seligman–Csikszentmihalyi, 2000; Oláh, 
2005). A személyiség belső dinamikájára koncentráló megközelítések mellett jelen-
tős szociálpszichológiai vállalkozás is a személyes elégedettség és közérzet fogal-
mával rokonságban álló, ám társadalmi folyamatok által alakított, azokra közvet-
lenül refl ektáló társadalmi közérzet kutatása (Hunyady 2009). Ezen eredményeket, 
amelyek a személyiséglélektan és a politikai pszichológia irányába viszik tovább az 
eredeti problémafelvetést, most csak jelezni tudjuk. A témánkba vágó szűkebb terü-
leten, a munkával való elégedettség kapcsán igyekszünk a menedzsment-szakiro-
dalomban összeérő pszichológiai és közgazdaságtani kutatások eredményeit rész-
leteiben is bemutatni.

A munkával való elégedettség összetevői, társfogalmai

Az élettel való elégedettség átfogó jelenségköréhez képest kevésbé tűnik alapvető-
nek, mégis fontos tényező az ember életében a munkájával való elégedettsége. A fel-
nőttek életük jelentős részét munkával töltik, ráadásul általában ebből a tevékeny-

K I S S  PA S Z K Á L
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ségükből származik az egzisztenciális biztonságuk; saját helyzetüket és mások 
sorsát is alapvetően meghatározhatja a munkatevékenységük eredménye. Az önki-
fejezés, a személyiség kibontakozásának eszköze is lehet a munka. Ha a szubjektív 
jóllét kontextus nélküli (pontosabban a változó helyzeteket „átlagoló”) általános 
jellegéből indulunk ki, akkor juthatunk arra a következtetésre, hogy az adott élette-
rülethez kötött elégedettség fogalmi háttere bizonytalan (Lelkes, 2003), ez a jelen-
ségkör másodlagos jelentőségű. Diener (1984) úttörő tanulmánya alapján azonban 
a szubjektív jóllét alakulásának nemcsak egységes, felülről lefelé tartó, hanem az 
egyes jelentős életterületekből kiinduló, alulról felfelé ható folyamatait is feltéte-
lezhetjük. Ezek között a munkával való elégedettség is magától értetődően szerepel, 
összekapcsolva a munkavállalói sikeresség némiképp szélesebb körű fogalmával 
(Veroszta, 2010). A munkával való elégedettség tehát nem csupán elszigetelt élette-
rületen fontos, hanem áthat az élettel való elégedettség egészére is.

A munkával való elégedettséget szervezetkutatók is megkülönböztetik az álta-
lános szubjektív jólléttől. Dagenais-Desmarais és Savoie (2012) azt találják, hogy 
közöttük csak közepesen erős kapcsolat van (r = 0,5). A munkával való elégedett-
ség szintén pozitív kapcsolatban áll a személy önértékelésével, szociabilitásával, 
míg negatív a viszonya a szorongással, az önleértékeléssel, a depresszióval, a tár-
sas kötődés hiányával. A munkával való elégedettség belső szerkezetét vizsgálva 
az empirikus elemzések különböző összetevőit is kimutatták (személyközi beil-
leszkedés, munkával való boldogulás, kompetenciaérzés, vágy a bevonódásra, 
észlelt elismerés a munkában). A különböző komponensek dinamikáját mutatja 
egy leíró-dokumentáló célkitűzésű, úttörő magyar kutatás (Medgyesi–Róbert, 
1998), amely paradox módon a rendszerváltozás után a munkával kapcsolatos 
instrumentális jellemzések háttérbe szorulását mutatta ki, amiből az következik, 
hogy piacgazdasági körülmények között inkább tartották a válaszadók önmagá-
ért is fontosnak a munkájukat, nem csupán eszközként tekintettek rá más célok 
elérésében. Az 1997-es adatok alapján azt is bemutatták, hogy a csehországi vála-
szokhoz képest a magyar munkavállalók inkább szeretnének önállóak lenni, mint 
alkalmazottak, inkább dolgoznának magáncégnél, mint állami vállalatnál. Mind-
két országban hajlandóak lettek volna a válaszadók többet dolgozni, és elsősorban 
az állásbiztonságot értékelték nagyra. 

A nemzetközi összehasonlítások a munkával való elégedettség vizsgálatában 
széles körben elterjedtek, a többszintű hatásmechanizmusok közül elsősorban a 
stukturális-társadalmi meghatározottságot segítenek feltárni. Drobnič és mun-
katársai (2010) a European Quality Life Survey 2003-as adatai alapján bizonyí-
tották például, hogy a dél- és kelet-európai országokban a munka minősége na-
gyobb hatással van az élettel való elégedettségre, és ezzel összefüggésben azt is 
kimutatták, hogy a negatív értékelés hatása dominál. Azt az általánosítható ösz-
szefüggést is sikerült bizonyítaniuk, hogy a munkával való elégedettség közvetíti 
a munka minőségének (pl. jó fi zetés, önállóság, unalom, bizonytalanság) hatását 
az élettel való elégedettségre. 
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Sousa-Poza és Sousa-Poza (2000) az International Social Survey Program 
(ISSP) 1997-es adatbázisán nemcsak azt tudták kimutatni, hogy 1989-hez képest 
a munkával való elégedettség Németországban és az USA-ban egyaránt csök-
kent, hanem azt is, hogy a kelet-európai országok viszonylagos elégedetlensége 
mögött valószínűleg a munkaszereppel kapcsolatos magas költségek (pl. képzett-
ség, kimerítő munka) és a kicsi eredmény (pl. jövedelem, a munka biztonsága, 
jó viszony a vezetőkkel, munkatársakkal) feszültsége állhat. Ugyanígy az ISSP 
nemzetközi adatait elemzi Medgyesi és Róbert (2000), ők a munkával való elé-
gedettséget formáló strukturális erőknek2 és a személyes alakító tényezőknek3 
a munkával való elégedettségben jelentkező következményeit veszik sorra. Ek-
lektikus elméleti háttéren, a jelenségszintű magyarázatokra fókuszálva állapít-
ják meg, hogy az oki magyarázatok mindkét szintjének hatása van a munkával 
való elégedettségre. Főként a rendszerváltoztató (tranzíciós) országok struktu-
rális jellemzőinek és a benne tipikus pozíciót (pl. vezető, magasabb keresetű) el-
foglalók sajátosságainak következményeit emelik ki a következtetéseik között.

A munkával való elégedettség meghatározói és következményei

Összefoglaló tanulmányában Fisher (2010) a munkával való elégedettség fogal-
mát és összefüggéseit is világosan rendszerezve mutatta be, emellett a mérésének 
lehetséges módszereit is tárgyalta. Ez segített a 2. ábra elkészítésében. Más szer-
zők is hangsúlyozzák, hogy ez a tanulmány is abból indul ki, hogy a munkával 
való elégedettség nem az egyetlen fogalom, amellyel az egyén szervezethez való 
viszonyát, munkával kapcsolatos attitűdjeit meg tudjuk ragadni. Ezért találunk 
az ábra közepén több rokon tartalmú elméleti konstruktumot, amelyek a mun-
kával kapcsolatos átfogó szubjektív tényezőket más-más oldalról ragadják meg. 
Ezek közül több is a munkával való elégedettséghez hasonló jelentőségre tett 
szert a szervezetkutatásban. Csak említésszerűen: ilyen a szervezeti elkötelező-
dés (Bakker et al., 2008) és a szervezetpolgári viselkedés (Organ, 1997) vagy a 
f low élménye a munkahelyen (Csikszentmihalyi, 2003). Kevésbé népszerű kuta-
tási téma, de fontos tényező a szakmai identitás a munkatevékenység közvetlen 
szubjektív meghatározói között.

Az előzményeket, a munkahelyi elégedettség meghatározóit és korlátozó körül-
ményeit érdemes a különböző szinteken ható tényezőkre bontani. A makroszintű 
hatásokra a nemzetközi összehasonlításokat tárgyalva láttunk több példát, és a 
sort természetesen hosszan lehetne tovább folytatni. 

K I S S  PA S Z K Á L

2  A vizsgált európai országok tipológiája a jövedelmi szintjük, a jövedelmi egyenlőségek nagysága és az or-
szág munkapiaci intézményrendszerének jellemzői alapján.

3  Különböző demográfi ai (nem, életkor) tényezőket, az iskolai végzettséget és a munkaszervezetben betöl-
tött helyet is az egyéni hatásmechanizmusok közé sorolták. 
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 A szervezeti szinten jelentkező meghatározók között a szervezeti kultúra lehet át-
fogó hatással a munkával való elégedettségre; a tárgyiasult és a személyes viszonyok-
ban tükröződő formáiban is befolyásolja a munkával kapcsolatos attitűdöket. Emel-
lett fontos a munkával és a foglalkozási szereppel járó stressz is, amit ki is emelnek a 
munkával való elégedettség és a munkahelyi egészség összefüggéseit vizsgáló kutatá-
sok (Danna–Griffi  n, 1999). A személyes tényezők között olyan vonásszintű meghatá-
rozók lehetnek fontosak, mint az A-típusú személyiség (Friedman–Rosenman, 1959), 
aki keresi a versenyhelyzetet, állandó sürgetettségben él, nehezen teljesíthető célokat 
tűz ki önmaga számára, nem viseli el, ha akadályozva van a céljai elérésében, köny-
nyen ellenségessé, agresszívvé válik. A két kardiológus szerző a szívinfarktushoz ve-
zető rizikótényezők felkutatása során fogalmazta meg ez a személyiségtípust, amely 
ugyanakkor a hétköznapi menedzserképpel jórészt egybecseng, és ezért széles körben 
használt személyiségtényező a szervezetkutatásokban. A belső kontrollal rendelkező 
személy (Rotter, 1966; l. még Keller, 2010) saját maga irányítja munkahelyi kapcsola-
tait, tevékenységét, kiegyensúlyozottan viselkedik, míg a külső kontrollal rendelkező 
személyiség inkább szorongó, igényli a külső megerősítéseket. A teljesítménymoti-
váció (McClelland, 1961) önmagában pozitív tényezőként, a kimagasló teljesítmény 
iránti vággyal, a nagy kihívást jelentő feladatok teljesítésének igényével segíti is a 
munkafeladatokkal való megbirkózást. Ezek széles körben megidézett példái a mun-
kával való elégedettséget befolyásoló személyiségtényezőknek.

A munkával való elégedettség (és társfogalmai) következményeit sorra véve a sze-
mély által nyújtott munkateljesítményt kell elsők között említenünk. Nagyobb telje-
sítményre, kreatívabb feladatmegoldásra számíthatunk egy munkájával elégedett 
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*Organizational Citizenship Behavior
Forrás: saját készítésű ábra Fisher (2010) alapján

2. ábra.  A munkával való elégedettség az alakító tényezők és a belőle fakadó kö-
vetkezmények fogalmi hálójában, a szakirodalomban kiterjedten kutatott 
társfogalmakkal együtt
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munkavállaló részéről. A személy számára fontos következmény ezen felül a lelki 
és testi egészség megőrzése (Dana–Griffi  n, 1999) is, a nagyobb védettség a munka-
helyi rizikótényezőkkel szemben. Hasonlóképpen mutatkozik a szervezet egészét 
vizsgálva a nagyobb teljesítményben és a rosszul működés számos járulékos költsé-
gének csökkenésében a „boldog” munkavégzés egyének feletti hatása.

Munkával való elégedettség a szakmai karrier kezdetén

A kiteljesedett, optimális munkateljesítménynek és ennek hátterében a munkával 
való elégedettségnek számos sajátos összefüggését derítették már fel. A diplomás 
pályakövetés számára különösen is fontos lehet, hogy jellegzetes idői dinamikáját 
is sikerült kimutatni. A legtöbb esetben kedvezőtlenebb munkafeltételek várják a 
munkába éppen csak belépőt, a munka megítélésében más komponensek lehetnek 
számára fontosak (pl. önképzés, szakmai előrehaladás lehetősége), a negatívumok 
is máshol szoríthatják (pl. jövedelem, tanultak hasznosításának lehetősége, képes-
ségek kihasználása), mint a hosszabb munkatapasztalattal rendelkezőt. E kompo-
nensek relatív súlya minden bizonnyal folyamatosan átalakul a szakmai életút so-
rán, és személyenként, foglalkozási körülményenként is változik, ám ennek ellenére 
jellegzetes konstellációjuk a pályakezdéskor feltételezhető. 

A változás nyomon követésének módszertani kérdéseit is frappánsan kezeli egy 
panelkutatás (Xanthopoulou et al., 2009), amely másfél éven át követi a munkavállaló-
kat, akiknél a megfi gyelési időszak elején és végén is felméri a munkakörükre jellemző 
erőforrásokat (pl. a célokat elősegítő eszközök megléte, személyes fejlődés elősegítése), 
a személyes erőforrásokat (pl. énhatékonyság, pozitív önértékelés, optimizmus) és a 
munka iránti elköteleződést. Az idői egymásra következés itt egyértelműsíti a kereszt-
metszeti kutatásokban csak feltételezhető ok-okozati viszonyokat. Eközben a két idő-
pontban egyaránt felmért összetevők kimutathatóvá tették a komplex jelenségeknél 
oly gyakran feltételezhető körkörös okozati hatást is, amelyben az egyes tényezők a po-
zitív visszacsatolásnak köszönhetően egymást erősíthetik. Az empirikus eredmények 
valóban azt mutatták, hogy a munka iránti elköteleződés pozitív hatással volt a sze-
mélyes és a munkakörhöz kapcsolódó erőforrásokra, míg azok – a két időszak adatait a 
másik irányból is összehasonlítva – maguk is erősítették az elköteleződést. 

Más longitudinális logikával felépített kutatások a fontos életesemények szerepét 
tudják kimutatni a munkával való elégedettséget és elköteleződést befolyásoló tényező-
ként (l. Binder–Coad, 2010). Ezek a kutatások nemegyszer a munkával való elégedettség 
lecsengését találják az életkörülmények javulásával, amit többen természetes adaptá-
ciós folyamatként értelmeznek a kialakult – elsősorban pozitív – új körülményekhez. 
Ezekhez képest is izgalmas, új szempontot emel be egy nemrég megjelent tanulmány 
(Georgellis et al., 2012), amely a változást követő lecsengést megerősíti, azonban két fon-
tos életeseménnyel (a családalapítással és a gyermekvállalással) kapcsolatban is a mun-
kával való elégedettségnek egy, az eseményt megelőző megugrását is dokumentálja.

K I S S  PA S Z K Á L
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Forrás: Georgellis, Y.–Lange, T.–Tabvuma, V. (2012)

3. ábra.  A gyermek születésének hatása a munkával való elégedettségre a brit 
háztartáspanel-kutatás 1991–2008 közötti adatai alapján
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Az anticipációs hatás mellett a kompenzáció is megtalálható, elsősorban a férfi ak 
esetében. A munkát nem érintő, abból kizökkentő életesemények után bizonyos idő el-
teltével pozitív elmozdulás fi gyelhető meg a munkával való elégedettségben. A négyből 
három feltétel mellett – eltérő mértékben – jelentkezik ez (3.a, b, c ábra). Az is látható 
azonban, hogy a nők számára a negatív hatás marad túlsúlyban. Valószínűleg a család 
és a munka között huzamosan fennálló konfl iktus miatt nincsen szó kompenzációról, 
az első gyermek születése negatív irányba mozdítja és többé-kevésbé ott is tartja a mun-
kával való elégedettséget öt év távlatában is. Érdekes módon az apák esetében a foglal-
koztatási körülményekkel interakcióba lép a gyermek születésének hatása, hiszen a 
magánszférában megtaláljuk az anyákéval párhuzamos negatív hatást, míg a közalkal-
mazásban megjelennek a kompenzációs hatások. Az életesemények hatása a munkával 
való elégedettségre hasonlóképpen komplex idői mintázatot mutat, mint a személyes és 
a munkakörből fakadó erőforrások összefüggése a munka iránti elköteleződéssel.

Az szakmai életút jeles kutatói (Feldman–Ng, 2007), összefoglaló tanulmányuk-
ban amellett érvelnek, hogy a változtatásokkal együtt a karrier stabil tényezőit is 
fi gyelembe kell vennünk, és a kettőt egységében elemeznünk.4 A manapság divatos 
szakmai mobilitás mellett a beágyazottságot is a szakmai sikerek feltételeként azo-
nosítják. Ebbe a fogalomba azokat az erőket sűrítik, amelyek az adott munkakörben 
(szervezetben/szakmában) tartják a személyt. Ilyen hatása lehet az itt kiépített kap-
csolati hálónak, a távozásért meghozandó áldozat nagyságának vagy annak, ha a mun-
ka illeszkedik a személy életének más területeihez. A sikert magát objektív (pl. fi zetés, 
szakmai ranglétrán elfoglalt hely, szakmai elismerések, kitüntetések) és szubjektív 
(munkával való elégedettség, szervezeti elköteleződés, szakmai identifi káció) muta-
tókkal egyaránt mérik. A korábbi kutatási eredmények alapján azt állapítják meg, 
hogy a szakmai életútban a mobilitás-maradás aggregált szinteken kimutatható 
összefüggéseit leginkább makrogazdasági faktorok és a munkapiac strukturális 
(pl. munkakörök zártsága, munkavállalói csoportok kizárása) tényezői befolyásol-
ják. A szervezeti mobilitást-beágyazottságot pedig az adott szervezetek komplex jel-
lemzői alakítják. A munkakörök szervezeten belüli váltására nagy hatással van az 
adott szervezet szervezetfejlesztési stratégiája és gyakorlata. A munka sikerességé-
nek objektív mutatóit (pl. jövedelem) nézve kevés bizonyítékot találtak arra, hogy a 
szakma váltása rövid távon kifi zetődik a jövedelem növekedésével, míg a munkahely 
váltása általában kifi zetődőbbnek bizonyult a Feldman és Ng (2007) által áttekintett 
kutatási eredmények alapján is. A szubjektív mutatók elsősorban aszerint tükrözik a 
mobilitás pozitív vagy negatív eredményét, hogy az felfelé vagy lefelé történik.

Sajátosan a pályakezdők helyzetét érintik egy, az idői változásokkal kapcsolatos vizs-
gálat eredményei, amelyek szerint a felsőfokú tanulmányaik során sikeres társas stra-
tégiájúakra kevésbé volt jellemző a kiégés, és inkább volt rájuk jellemző a munka iránti 
elköteleződés a szakmai életút első évtizedében vizsgálva (Salmela-Aro et al., 2011).

K I S S  PA S Z K Á L

4  A mobilitás maga is nagyon eltérő lehet léptékében a teljes szakmaváltástól, munkahelyváltáson át a cégen 
belül új munkakörbe kerülésig.
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Az illeszkedés problémái, a túlképzettség hatása

Idői összefüggésként is felfogható folyamatként széles körben elemezték a felsőfo-
kú tanulmányok alatt szerzett diplomák és képességek hasznosításának hatását a 
munkával való elégedettségre. Ezekben a vizsgálatokban a klasszikus kérdés a túl-
képzettség, vagy másként tekintve, a végzettségnél alacsonyabb képesítést igény-
lő munkakörben való elhelyezkedés. Az itt használatos vizsgálati paradigma nem 
a longitudinális elemzés; a kutatók legtöbbször a pályakezdők szubjektív ítéletét 
vetik be a képzettség, a fejlesztett képességek és az aktuális munkaelvárások ösz-
szevetésére. A leglátványosabb illeszkedési probléma, ha valaki felsőfokú végzett-
séggel olyan munkát vállal, amely egyáltalán nem igényel ilyet. A lineáris, többlép-
csős képzés bevezetése után (és annak megfeleltetve a főiskolai-egyetemi diploma 
különbségéből kiindulva is) lehetséges azonban a végzettség ennél pontosabb beha-
tárolása, és így a túlképzettség kisebb, de még mindig minőségi lépcsőt jelentő kü-
lönbségeinek vizsgálata is.

Egy mostanában készült áttekintés Feldman (1996) modelljére építve elemzi a 
képzettségnél alacsonyabb szintű munka előzményeit, objektív és szubjektív jel-
lemzőit, valamint szerteágazó következményeit. Az eredeti gondolatmenetet hűen 
követő szerzők (McKee-Ryan–Harvey, 2011) az eltelt majdnem két évtized kutatási 
eredményeivel egészítik ki a Feldman által kialakított fogalmi elemzést. A túlkép-
zettség jelenségével kapcsolatban kiemelik, hogy az a munkakör objektívnak tűnő 
jellegzetességeit és a munkavállaló szubjektív megítélését egyaránt tartalmazza.
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*A Feldman (1996) által végzett áttekintés óta hozzáadott dimenziók
Forrás: McKee-Ryan, F. M.–Harvey, J. (2011)

4. ábra.  A túlképzettségnél/végzettségnél alacsonyabb szintű foglalkoztatás 
előzményei, objektív/szubjektív jellemzői és következményei

ELŐZMÉNYEK 

Gazdasági tényezők
A munka típusa
Személyes jellemzők
- Demográfi ai 

jellemzők
- Karriertörténet
- Álláskeresési 

stratégiák
- Az alkalmazott 

tapasztalata, 
jellemzői és vonásai*

- Személyes 
munkapreferenciák*

KÖVETKEZMÉNYEK

Munkára
- Munkaattitűdök 
- Későbbi foglalkoztatottság 

minősége*
- Munkaköri/azon felüli 

munkateljesítmény* 
- Álláskeresés/kilépési 

szándék/munkaerőmozgás
Karrierre
- Karrierattitűdök
- Karrierben elért eredmények*
Személyes életre
- Élettel való elégedettség
- Házastársi/családi/tár sa dal mi 

viszonyok

ALACSONYABB KÉPZETTSÉGET 
IGÉNYLŐ MUNKAKÖR

OBJEKTÍV (A MUNKA JELLEMZŐI)
- Fizetés/a hierarchiában elfoglalt 

hely alacsonyabb 
- Korlátozottabb munkaidejű 

alkalmazás
- Foglalkozási státusz illeszkedése*
- Magasabb szintű képzettség
- A munka területe nem illeszkedik 
- Kihasználatlan képességek, 

tapasztalat
- Észlelt túlképzettség*
- Relatív depriváció* 

SZUBJEKTÍV (ÉRTELMEZÉS)
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A 4. ábra jobb szélső négyzetében találjuk a munkával való elégedettséget mint 
a túlképzettség következményét más, a munkával kapcsolatos viselkedéses követ-
kezmények társaságában.5 A személyes következményeket hosszabban talán nem 
is kell magyarázni. A szakmai életútra gyakorolt hatást azonban McKee-Ryan 
és Harvey meghatározása alapján érdemes egy kicsit jobban kibontanunk. A túl-
képzettség egyik jellegzetes következményének a karrierizmust írják le, amikor a 
személy nem hisz már abban, hogy kemény munka vezet a szakmai sikerekhez, he-
lyettük manipulációval és benyomáskeltéssel igyekszik a karrierjét egyengetni. 
Ezt az összefüggést számos kutatási eredménnyel is alátámasztják. Ugyancsak 
korábbi kutatásokra hivatkoznak a karrier alakulására vonatkozó következmé-
nyek bemutatásakor, amelyek alapján a végzettséghez képest alacsonyabb szintű 
munka negatív hatással van a szakmai életpályára.

A végzettség és a munkakör közötti rossz illeszkedés sajátos megközelítésére 
jó példa Verhaest és Omey (2009) elemzése, amelyben a túlképzettség kapcsán az 
árnyékköltséget számítják ki, amely az alacsonyabb munkakörben dolgozva kom-
penzálná a munkavállaló emiatt csökkent elégedettségét. Ennek számítási módja 
több módszertani érdekességet is tartogat, azonban fogalmilag is alapvető össze-
függésre hívják fel a szerzők a fi gyelmet, amikor a túlképzettek helyzetét nemcsak 
a hasonló végzettséggel magasabb munkakörben dolgozókkal hasonlítják össze, 
hanem az általuk betöltött alacsonyabb munkakörnek megfelelő végzettséggel 
rendelkezőkkel is. Azt találják, hogy az alacsonyabb munkakört az ahhoz illeszke-
dő végzettséggel betöltő jövedelme a legkisebb, a túlképzett munkavállalóé ennél 
nagyobb, még ha a saját végzettségének megfelelő magasabb munkakörben dolgo-
zók bérét nem is éri el. Nem mindegy tehát, hogy kihez hasonlítjuk a túlképzettek 
helyzetét. Empirikus eredményeikre támaszkodva állapítják meg ugyanakkor, 
hogy az évek alatt elmúlnak a túlképzettség negatív hatásai a munkával való elé-
gedettségre.

A témában végzett hazai kutatások is használnak objektív és szubjektív infor-
mációkat az illeszkedés hiányának megállapításakor. Galasi Péter (2004) a gaz-
daság és képzés határvidékén a képzés években mért hosszát hozza összefüggésbe 
a bérrel. Azt találja, hogy a hiányzó végzettséghez képest a munkakörhöz illeszke-
dőnek 9–11 százalékos többlet bérhozam az eredménye, míg a túlképzettség ennél 
csak kissé pozitívabb jövedelemi szinteket jelent a vizsgált években (1994–2002). 
Bálint Blanka (2008) doktori dolgozatában az erdélyi fi atal munkavállalók hely-
zetét elemezve alaposan körbejárja a túlképzettség szakirodalmát, elméleti kere-
teit. A Mozaik 2001 ifj úságkutatási adatbázis erdélyi mintájára épülő másodelem-
zésének eredményei azt mutatják, hogy a túlképzettség inkább stabil, mintsem 
átmeneti, a pályakezdéshez szorosan kapcsolódó jelenségként mutatkozik, és a 
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5  Itt a munkával való elégedettség mediáló szerepét nem hangsúlyozzák a körülmények és a rájuk adott vi-
selkedéses válaszok között, de azért érdemes magunknak a kimeneteket tartalmazó dobozon belüli össze-
függéseket tovább pontosítani, amelyben a 2. ábrán jelölt kapcsolatok segítenek.
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valószínűsége csökken a nagyobb iskolai teljesítménnyel és a fejlesztett kompe-
tenciákkal. Az egyes képzési területek között különbséget talál a túlképzettség 
előfordulásának arányaiban, és azt is kimutatja, hogy a hosszabb álláskeresési 
időszak növeli a túlképzettséggel vállalt munka valószínűségét. Összességében 
is az erdélyi fi atalok munkavállalására inkább jellemzőnek találta a kockázatke-
rülést, mint ahogy az a nyugat-európai adatok alapján megfogalmazott modellek 
alapján várható volt.

A túlképzettség vizsgálatának mérföldkövét jelentik a nagy európai felsőokta-
tás-kutatások (Refl ex, CHEERS). Ezek számos európai és esetenként azon kívüli 
nemzet összehasonlító elemzésére alkalmas adatbázisokat hoznak létre, amelyek 
kifejezetten a felsőoktatásból a munka világába történő átmenettel kapcsolatos 
adatokkal szolgálnak a képzettség és a munkakör illeszkedésének vizsgálatá-
ra speciálisan kialakított kérdéssorokkal. A Refl ex kutatásra épít McGuinnes 
és Sloane (2011) tanulmánya, amely megerősíti, hogy a képzettség és a munka 
rossz illeszkedése feszültségekhez vezet. A kutatás lehetővé teszi, hogy a végzett-
ség mellett a fejlesztett és a munkakörben igényelt kompetenciák illeszkedését 
is vizsgálni lehessen. Azt találják, hogy ez utóbbi pontosabb mutatója az illesz-
kedési problémáknak. Három külön regressziós modellben vizsgálták a jövedel-
met, a munkával való elégedettséget és más munkajellemzőket az illeszkedés 
meghatározottságában. Ezután a kompenzációs folyamatokat is elemezték. Ezen 
elemzések alapján jutnak arra a következtetésre, hogy bár a végzettségük alapján 
túlképzettnek minősülők jövedelme kisebb, a munkájukkal mégis kevésbé elége-
detlenek, mint azok, akik úgy nyilatkoznak, hogy a képességeiket nem tudják ki-
használni. A (szubjektív ítéleten alapuló) túlképzettség mellett az alulképzettsé-
get is beemelték a regressziós egyenletekbe, és ez utóbbinak jóval kisebb negatív 
hatását mutatták ki a munkával való elégedettségre. Úgy tűnik, hogy a nagyobb 
kompetenciaigénnyel járó, és ezért nyilván megterhelő munkakör még növeli is 
elégedettséget, míg a valószínűleg kisebb energiabefektetéssel elvégezhető, de a 
képességeket parlagon hagyó munkakörben végzett munka megítélése negatív.

A képességek illeszkedését számos kutatás vizsgálja a munkával való elégedett-
ség hátterében, amelyek Allen és van der Velden (2001) fogalmi keretét veszik át, és 
eredményeikből kiindulva mutatják ki, hogy a fejlesztett és a munkához szükséges 
kompetenciák illeszkedése jobb bejóslója lesz a munkával való elégedettségnek, mint 
a végzettség. Egy, az Európai Közösség háztartáspaneljének portugál adatain vég-
zett elemzés (Cabral Vieira, 2005) azt mutatja ki, hogy inkább viselnek el némileg 
kisebb jövedelmet a munkavállalók, ha ezzel el tudják kerülni a túlképzettséget. 
Allen és de Weert (2007) négy európai országban és Japánban végzett kutatásának 
összehasonlító eredményei alapján a felsőfokú végzettséget nem igénylő munka-
körben dolgozók jövedelme lett lényegesen kisebb. Ebben a kutatásban a képességek 
illeszkedésének a jövedelemre, magára nem mutatkozott jelentős hatása. Második 
regressziós elemzésükben a munkával való elégedettség lett a célváltozó, amelyet 
többek között az illeszkedéssel igyekeztek bejósolni. Itt már a bejósló változók között 
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volt a jövedelem is, mert a kutatók bölcsen azt feltételezték, hogy egyéb tényezők mel-
lett ennek várhatóan nagy szerepe lehet az elégedettségre. Az illeszkedés hiányának 
jelentős negatív hatása volt a túlképzettek munkával való elégedettségére, annak vi-
szont nem volt hatása, ha a kompetenciáikat meghaladó szinten vagy más területen 
(horizontális illeszkedés) dolgoztak. A fi zetés és az illeszkedési mutatók egyenként is 
jelentős független hatással, nagyjából egyforma mértékben növelték a munkával való 
elégedettséget. Az Allen és munkatársai által kidolgozott kérdéssort használta fel a ha-
zai diplomás pályakövetés központi kérdőíve a vertikális (alul-, felülképzettség) és a 
horizontális (szakterület ugyanaz) illeszkedés szubjektív válaszokon keresztüli méré-
sére. Ennek alapján fogjuk látni mi is a hazai adatokból kimutatható összefüggéseket.

Korábban a Diplomás Pályakövetés 2010 kutatás keretei között lehetőségünk 
volt a kompetenciákkal kapcsolatos részletesebb kérdéssort is felvenni a végző-
sök országos reprezentatív mintájától kérdezett témakörök közé (Kiss, 2010b). Ezt 
elemezve sikerült a pályakezdő munkavállalók által észlelt kompetenciaigények 
és a munkával való elégedettségük pozitív kapcsolatát kimutatni. A munkával 
való elégedettséget magyarázó tényezők között a demográfi ai és más, a tanulmá-
nyokra vonatkozó független változókat is tartalmazó regressziós modellben ön-
magukban is jelentős bejósló ereje volt a munka során szükségesnek ítélt általá-
nos kompetenciáknak. Az eredmények arra engedtek következtetni, hogy a megélt 
kompetenciakihívások nem veszélyeztették, sőt markánsan erősítették a munkával 
kapcsolatos elégedettséget. Ezek a munkahelyi elvárások más területeken is látható 
felfelé hajtó erejét mutatták a kompetenciák segítségével megragadható formában. 
Az elvárások természetes, felfelé ható erői a pályakezdőknél a szakmai fejlődés és 
a szervezeti alkalmazkodás felé mutatnak. Mindez újabb adalékot jelentett ahhoz, 
hogy miként lehet a kompetenciák nyelvét a diploma megszerzésével lezáruló felső-
fokú tanulmányok és a pályakezdés átmenetének leírására alkalmazni (Kiss, 2010a).

Fontos látnunk, hogy az egyén életében többet jelent a szakmai karrier, nem csak 
egyszerűen a jövedelemszerzés eszköze. Harald Schomburg (2007) érveit el kell fo-
gadnunk, és a felsőfokú képzést sem tekinthetjük pusztán csak befektetésnek egy 
későbbi, jövedelmező és biztos álláshoz. Schomburg azt javasolja, hogy a szakmai 
sikerességet a következő szempontok mentén írjuk le a pályakezdés során:

- az átmenet simasága,
- státusz, jövedelem stb.,
- a munka jellege (pl. a képességek kihasználása),
- a munka és a foglalkozás általános megítélése.

A CHEERS adatainak elemzése alapján ő arra következtetésre jut, hogy a felső-
oktatásban végzettek a foglalkoztatási piramis csúcsán vannak, válaszaik alapján 
a jövedelmi tényezők kevésbé számítanak nekik. A szakmai sikeresség kiterjesztett 
mutatóira ugyanakkor nagy hatással voltak a kulturális-strukturális kontextuális 
tényezők. Az intézmények, képzési programok típusa nem játszott nagy szerepet a 
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sikerességben. A képzési terület erős hatással volt a jövedelemre, de a szubjektív 
mutatók kisebb mértékben befolyásolták. Ez a kutatás is megerősítette a jelen tanul-
mány kiindulópontját, hogy a szakmai sikerességet, a munkával való elégedettséget 
és az életpálya ezen dimenziójának alakulását nem tudjuk hitelesen bemutatni, ha 
pusztán csak a jövedelem nagyságát és a foglalkoztatottságot használjuk a leírásra.

Módszer, adatok

Jelen elemzés alapjául a Diplomás Pályakövető Rendszer 2011 tavaszi, intézményi 
adatgyűjtésében felvett, a központi kérdőívre adott válaszok szolgálnak. Az online 
kérdőívre az intézmények széles köréből érkeztek válaszok, amelyek így a 2008-ban 
és a 2010-ben végzettek teljes körét lefedték. Az alább felsorolt feltételek mentén 
lényeges mértékben csökkentett adatbázison a közös súlyozást nem használtuk, hi-
szen az egyébként is kicsi súlyok a teljes mintára lettek volna értelmezhetőek, az 
új mintán a válaszadók nagy számán és heterogenitásán alapuló megbízhatóságot 
inkább csökkentették, mint növelték volna. 

Elemzésünk fókuszában a pályakezdő munkavállalók munkával való elégedett-
sége áll, ezért az eredetileg több mint húszezer fős mintából azokat a válaszadókat 
választottuk ki, akik hagyományos főiskolai vagy egyetemi, illetve az új lineáris 
képzésben alap-, mester- vagy osztatlan képzésben elsődiplomásként végeztek, je-
lenleg főállásban (legalább havi 160 órában) alkalmazottként dolgoznak, nincs mel-
lékállásuk és Magyarországon laknak.
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Elemzésbe vont Maradék Összesen

Életkor 26 év 30,4 év 29,6 év

Nő 59,3% 68% 63,1%

Végzettség  

BA/BSc 24,7% 34,1% 32,2

MA/MSc 3,8% 9,1% 8,0

Osztatlan képzés 3,6% 2,0% 2,3

Régi egyetemi 42,1% 24,9% 28,5

Régi főiskolai 25,7% 25,4% 25,5

Nem válaszol 4,50% 0% 3,60%

1. táblázat.  A Frissdiplomások 2011 teljes adatbázisában lévő és a kiválasztott mintába 
került válaszadók összehasonlítása demográfi ai jellemzők, végzettség és 
munkapiaci státuszuk szerint
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Az így körülhatárolt válaszadói kör a szelekciós elveknek köszönhetően kü-
lönbözik bizonyos jellemzőiben az adatbázis nagyobbik, kimaradó részétől. Nem 
találunk inaktívat, vállalkozót sem a mintában, hiszen csak a teljes állásban, al-
kalmazottként foglalkoztatottak munkával való elégedettségére voltunk kíváncsi-
ak. A szelekció indirekt hatásainak köszönhetően is sajátos a kiválasztott alminta. 
Némileg fi atalabbak alkotják, kicsivel kisebb a nők aránya, mint a teljes adatbá-
zisban.6  A BA-képzésben végzettek lényegesen kisebb arányát pedig annak köszön-
hetjük, hogy az ott végzettek jó része nappali tagozaton továbbtanul és nem vállal 
eközben főállást. Az egész adatbázishoz képest viszont felülreprezentáltak a hagyo-
mányos egyetemi diploma után munkába állók.

Eredmények

Elemzésünk egyetlen függő változója a munkával való elégedettség. Azt vizsgáljuk, 
hogy a pályakezdők körében mi jellemzi ezt a munka – szubjektíven megélt – mi-
nőségének általános indikátoraként felfogható mutatót. A kérdőívben a munkával 
való elégedettség különböző aspektusait egy egész kérdésblokk járja körül, amely-
ben külön-külön is meg lehet ítélni az aktuális foglalkozást egy-egy ötfokozatú 
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Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

Elemzésbe vont Maradék Összesen

Munkapiaci státusz 

Alkalmazott 100,0% 62,4% 70,2%

Önfoglalkoztató — 2,7% 2,1%

Vállalkozó — 2,1% 1,6%

Munkanélküli — 9,8% 7,8%

Diák — 12,6% 9,9%

Gyed — 5,1% 4,1%

Háztartásbeli, egyéb 
inaktív — 1,7% 1,3%

Nem válaszol — 3,6% 2,8%

N 4274 16 184 20 458

6  A nemre vonatkozó kérdésre nem válaszolók is mind kiszűrésre kerültek a szelekció nem szándékolt mel-
léktermékeként az általunk vett mintában.
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skálán. Az attitűdskálák logikáját követve egyetlen mutatóvá formáltuk a munkával 
való elégedettség legfontosabb aspektusaival kapcsolatos válaszokat. Ez a numeri-
kus mutató lett a regressziós modellek célváltozója. Előnye és hátránya egyaránt 
van ennek a megoldásnak. Az élettel való elégedettség vizsgálatában bevett gyakor-
lat, hogy egyetlen sokfokozatú (ún. hőmérő) skálán nyilatkoznak a válaszadók. Az 
egyetlen tétel alkalmazása ott megbízhatósági problémákat vet fel, de a skála érvé-
nyességét erősíti, hogy a személy a saját életében jelentős összetevőket, megítélési 
szempontokat maga súlyozza a válasz megadása során. Szerencsére korábbi kuta-
tások alapján a munka minőségének vizsgálatában számos megítélési dimenzió áll 
rendelkezésünkre. Ezt fi gyelembe véve állítottuk össze a DPR kutatói teamjében a 
munkával való elégedettség tételeit. Az egyes dimenziókra adott válaszok megosz-
lása az 5. ábrán látható. A korábbi kutatási eredményekkel (Diplomás kutatás 2010) 
való összevetés nyomán látható az egyes dimenziókra adott válaszok időbeli kon-
zisztenciája, amely a kérdésekre adott válaszok megbízhatóságát erősíti.7
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7  A korábbi kutatásban a válaszok ötfokú skálán születtek, ez a két hullámban felmért elégedettség abszolút 
értékében szisztematikus eltérést okoz, ezért az ábrán a 2010-es adatokat 1–4-ig tartó skálára konvertál-
tuk a 2011-eseknek megfelelően. A munka összeségével kapcsolatos elégedettséget, csak a DPR 2011-es 
vizsgálata mérte.

Forrás: Diplomás kutatás 2010 – Educatio Nonprofi t Kft.
Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

5. ábra. A munkával való elégedettség az egyes megítélés-dimenziók átlagában.

DPR 2011 DK 2010

1 2 3 4

Munka személyi 
körülményei

Munka szakmai, 
tartalmi része

Munka tárgyi 
körülményei

Szakmai presztízs

Szakmai előmenetel, 
karrierépítés

Jövedelem 
és juttatások

Munka összességét 
tekintve

2,98

2,50

2,75

2,82
2,85

3,02
3,09

3,23
3,1

3,10
3,17

2,74

2,61
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A pályakezdők a két vizsgálat alapján egyaránt a személyi és tárgyi körülmények-
kel, valamint a munka szakmai, tartalmi részével voltak leginkább elégedettek, leg-
kevésbé a jövedelemmel és a juttatásokkal. Fontos adalék talán, hogy a pálya elején 
szakmai kihívásokhoz kapcsolódva a szakmai előmenetel lehetőségeivel viszonylag 
elégedetlenebbek voltak. Bár egyik dimenzióban sem került az átlag a négyfokú ská-
la negatív oldalára. A 2011-es adatfelvételben összefoglaló kérdés is volt általában a 
munkával való elégedettségre, ennek átlagát a legalsó sávban külön jeleztük. 

A munkával való elégedettség később használt mutatóját a hat szempontból adott 
válaszokból képeztük, főkomponens-elemzés segítségével.8 Így egy sokdimenziós 
megítélés közös faktoraként állt elő a munkával való elégedettség változója. Az el-
járást igazolja, hogy a főkomponens (2. táblázat) most és a korábbi elemzésben is 50 
százalék felett volt. Hasonlóképpen is súlyozódtak az egyes tételek a kétféle mód-
szertannal és eltérő mintán kapott válaszok alapján. Az elégedettség közös faktorá-
ban a szakmai presztízs és az előmenetellel kapcsolatos megítélés esett latba a leg-
nagyobb súllyal. Mind a hat szempont jelentős szerepet játszott (r<0,6), de mindkét 
kutatásban a jövedelemmel kapcsolatos elégedettség szerepelt a legkisebb súllyal a 
közös faktoron. Regressziós módszerrel képeztük a főkomponensre vetített egyéni 
pozíciót tükröző új változót. Ennek az új változónak előnye, hogy numerikus (kar-
dinális), standardizált skálát kaptunk a munkával való elégedettség összefoglaló 
jellemzésére, amely a hőmérőkérdéseknél megbízhatóbb.

K I S S  PA S Z K Á L

DPR 2011 faktorsúly DK 2010 faktorsúly

V = 55% V = 51,1%

Szakmai presztízs 0,82 0,83

Szakmai előmenetel, karrierépítés 0,81 0,8

Munka szakmai, tartalmi része 0,75 0,73

Munka személyi körülményei 0,70 0,78

Munka tárgyi körülményei 0,68 0,75

Jövedelem és juttatások 0,66 0,72

2. táblázat.  A munkával való elégedettség felkínált összetevői, a főkomponensre eső 
faktorsúlyukkal

Módszer: Főkomponens-elemzés, magyarázott variancia = 55%
Forrás: Diplomás kutatás 2010 – Educatio Nonprofi t Kft.
Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.

8  A főkomponens-elemzés előfeltételeként az eredeti válaszok együttjárása fennáll (KMO = 0,81, Bartlett-
teszt nullhipotézisét elvethetjük p<0,001). A főkomponens-mutatónk érvényességét igazolja, hogy az átfo-
gó ítéletként kérdezett, négyfokú munkaelégedettség válaszokkal erős korrelációban (r = 0,8) áll.
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Az elemzés utolsó lépésében a munkával való elégedettséget bejósló lineáris reg-
ressziós modelleket építettünk.9 Szisztematikusan bővítettük lépésről-lépésre a 
modellekbe foglalt bejósló változókat. Ezeket a következő csoportokba sorolhatjuk:

-  demográfi ai változók (nem, középiskola típusa, anya végzettsége, kibocsátó család 
anyagi helyzete),

-  felsőfokú képzéssel összefüggő háttérváltozó (képzési terület),
-  munkapiaci pozíció (hány hónapja van a munkakörben, vezető-e),
-  jövedelem,
-  vertikális és horizontális illeszkedés mutatói (túlképzettség, alulképzettség, kap-

csolódik-e a munka a végzettségéhez, diplomás munka-e).

Az egyes regressziós modellek ebben a sorrendben egészültek ki újabb bejósló 
változókkal (3. táblázat):

1.  modell: Demográfi ai és a szakképzettség jellegével kapcsolatos bejósló változókat 
tartalmaz, amelyek a jövedelemmel és az illeszkedéssel nem magyarázható ha-
tással lehetnek a munkával való elégedettségre. Kontrollként szolgált ez a modell 
a jelen elemzés fókuszában nem lévő tényezők hatásának felmérésére. A képzési 
területet egyediként azonosítható felsőoktatási képzési területekre vonatkozó 
külön-külön dichotóm változókként kerültek a modellbe. A kiindulópont a böl-
csészettudományi képzési terület volt, ehhez képest lehet értelmezni a munkával 
való elégedettséggel pozitív vagy negatív kapcsolatban lévő képzési területeket.

2.  modell: A demográfi ai tényezőket kiegészíti a jövedelemmutatóval. Ez utóbbi 
a személy havi jövedelmének természetes alapú logaritmusa.

3.  modell: A demográfi ai és a jövedelmi tényezők mellett tartalmazza a kép-
zettség és a munkakör illeszkedési mutatóit. A felsőoktatás-kutatás európai 
szakirodalmában (Allen–de Weert, 2007) használatos tételek segítségével, 
dichotóm változóként megfogalmazva mind a túlképzettség, mind az alulkép-
zettség megítélését (vertikális illeszkedés), emellett azt is, hogy az adott mun-
kakört mennyire köti a saját diplomájával betölthetőnek, és mennyire más 
végzettségekkel (horizontális illeszkedés).

4.  modell: A demográfi ai tényezőkön, a jövedelmen, a vertikális és a horizontális il-
leszkedésen túl, arra vonatkozó ítéletet is tartalmaz, hogy a területen végzett tanul-
mányai során fejlesztett kompetenciáit mennyiben használja ki a munkavégzésben.

5.  modell: Az előbbiek felett tartalmaz egy dichotóm változót, amely a megítélésük 
szerint diplomát nem igénylő munkavállalókat azonosítja. Ez a feltétel része a túl-
képzettség általános jelenségének, de annak minősített esetének tekinthető.

PÁ L Y A K E Z D Ő K M U N K Á V A L  V A L Ó E L É G E D E T T S É G É N E K M E G H A T Á R O Z Ó I

9  A főkomponens-elemzéssel létrehozott elégedettségváltozó tette lehetővé a lineáris regressziós modellek 
alkalmazását.
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Magyarázó változó+ 1. 
modell

2. 
modell

3. 
modell

4. 
modell

5. 
modell

Nem –0,01 0,03 0,04* 0,04* 0,04*

Szakközépből (referencia végig: gimnázium) –0,05** –0,02 0,00 0,00 0,00

Elit gimnáziumból 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00

Anya diplomás (referencia: nem diplomás) 0,04* 0,02 0,01 0,01 0,01

Kibocsátó család anyagi helyzete –0,04* –0,04* –0,04** –0,04** –0,04**

Képzési terület: gazdaságtudományok (ref. 
képzési terület végig: bölcsészettudomány) 0,15** 0,08** 0,03 0,03 0,03

Képzési terület: műszaki 0,04 –0,02 –0,06** –0,06** –0,06**

Képzési terület: agrár 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00

Képzési terület: informatika 0,11** 0,05* 0,01 0,01 0,01

Képzési terület: jogi és igazgatási 0,09** 0,08** 0,01 0,00 0,00

Képzési terület: orvos- és 
egészségtudomány –0,04* –0,03 –0,10** –0,11** –0,10**

Képzési terület: pedagógusképzés 0,02 0,05** 0,02 0,02 0,02

Képzési terület: társadalomtudomány 0 –0,01 –0,02 –0,01 –0,01

Képzési terület: természettudomány 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00

Képzési terület: egyéb –0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Hány hónapja van ebben a munkakörben? –0,10** –0,12** –0,13** –0,13** –0,13**

Vezető-e? (ref: nem vezető) 0,11* 0,06** 0,04** 0,04** 0,04**

Jövedelem (Ln) — 0,29** 0,25** 0,25** 0,25**

Horizontális illeszkedés — — 0,10** 0,03 0,02

Túlképzettség — — –0,25** –0,21** –0,17**

Alulképzettség — — 0,01 0,01 0,01

Képességek használata — — — 0,15** 0,14**

Diplomás munka (ref: nem diplomás munka) — — — — 0,06*

R2 0,06 0,13 0,22 0,23 0,23

3. táblázat.  A munkával való elégedettséget magyarázó egyes modellek a lineáris 
regresszióelemzésben

* p<0,05 ** p<0,01 
+Az egyes változók hatásának nagyságát standardizált Béta-értékek jelölik.
Forrás: Frissdiplomások 2011 – Educatio Nonprofi t Kft.
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A demográfiai és a képzési területtel összefüggő tényezőket tartalmazó mo-
dell kis részben magyarázta a munkavállalással való elégedettséget (R2<10%), 
amely a komplex összefüggések vizsgálatában jellemző kisebb elvárásokat is 
alulmúlja. A minta heterogenitásának más általános mutatói – amelyek a későb-
biekben vizsgált változócsoportokon kívül megfogalmazhatóak – tehát nincse-
nek szoros kapcsolatban a munkával való elégedettséggel. Egyedi tényezőkként 
ugyanakkor a demográfiai meghatározottságok közül a szocioökonómiai státusz 
egyes mutatói jelentek meg szignifikáns hatással. A bölcsészettudomány képzési 
területen végzetteknél a gazdaságtudományok, az informatika és a jogi és igazga-
tási területen végzettek munkával való elégedettsége volt nagyobb.

Az egyetlen jövedelmi változó beemelésével a második változatban duplájára 
nő a munkával való elégedettséget magyarázó modell ereje, bár abszolút értelem-
ben még így sem éri el a hasonlóan komplex modellekét. A képzési területek első 
modellben látható hatása – a pedagógusképzési terület kivételével – csökkent az 
önálló jövedelmi változó bevezetésével, ami arra utalhat, hogy ezek elégedettsé-
get növelő hatása jelentős részben a jövedelmi plusznak volt köszönhető az előző 
modellben.

Harmadik lépésben, az illeszkedési mutatók beemelésével megint nagyjá-
ból megduplázódik a többváltozós modellünk magyarázóereje, a munkával való 
elégedettség varianciájának majd’ negyedét tudja így már magyarázni. Jelentős 
önálló hatása van ebben a modellben mind a horizontális, mind a vertikális il-
leszkedésnek. Ez utóbbi változók közül elsősorban a túlképzettség negatív hatása 
nagy. Úgy tűnik, hogy a magyar mintán az alulképzettség nem mutat jelentős ha-
tást (sem negatívat, sem pozitívat).10 Összességében a képzettség és a munkakör 
vertikális és horizontális illeszkedésének hatása hasonló nagyságú, mint jöve-
delemé. 

Ha a szakirányú készségek hasznosításának mértékét is bevonjuk új változó-
ként, akkor az ugyan nem emeli már jelentősen a modell egészének magyarázó-
erejét, de átvesz a horizontális illeszkedés pozitív hatásából, és kismértékben a 
túlképzettség negatív hatását is csökkenti. Utolsóként a túlképzettség teljes di-
menzióján belül új változóként emeltük be a felsőfokú végzettséget nem igénylő 
munka változóját. A modell szintjén változatlan magyarázóerő mellett azt talál-
juk, hogy a túlképzettség negatív hatásának csak kisebbik felét veszi át a nem dip-
lomás munkát végzők elégedetlensége. Emellett tehát az is meghatározó élmény, 
hogy alacsonyabb szintű felsőfokú diploma is elég lenne a pályakezdők által vég-
zett munkához. 

A modellek összehasonlító elemzése azt mutatja, hogy a jövedelem és a vég-
zettség-munkavégzés illeszkedése egyaránt jelentős tényező a munkával való elé-
gedettség alakulásában. Ezek egyenkénti hatása is nagyobb, mint a demográfiai, 
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10  Egyes országokban ez paradox módon növeli a munkával való elégedettséget, egyfajta kihívást jelentve a 
munkavállaló számára.
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a minta általános heterogenitását kifejező tényezőké. Ugyanakkor azt is látjuk, 
hogy a kettő egymástól független hatást is kifejt, az illeszkedésnek a jövedelemre 
vissza nem vezethető önálló hatása van a munkával való elégedettségre. Az il-
leszkedés belső kompozícióját illetően látható, hogy a túlképzettség negatív ha-
tása dominál, amit kiegészít a ki nem használt kompetenciák hasonlóan negatív 
hatása. Ez utóbbi összefüggés mutatja, hogy nem elég önmagában a végzettség 
és a munkakör szintjeit illeszteni, jelentős tényezőként mutatkoznak a munka-
körben kihasznált kompetenciák is. Az összefüggés szubjektív ítéleteken alapul, 
amelynek hatása itt hatványozottan jelentkezik. Azok érzik kevésbé elégedett-
nek magukat a munkájukkal, akik ezzel párhuzamosan úgy érzik, hogy a fejlesz-
tett, meglévő képességeiket nem használják ki.

Következtetések

A Diplomás kutatás 2010 során reprezentatív mintán végzett korábbi elemzések 
(Kiss 2010b) eredményét több ponton megerősítették a mostaniak. A végzettek 
újabb körére is jellemző, hogy a munka személyes körülményeivel, tartalmával 
elégedettek inkább, kevésbé látják pozitívan a szakmai fejlődésük, karrierépí-
tésük lehetőségeit, és legkevésbé a jövedelmükkel vannak megelégedve. Hason-
lóképpen, a közös nevezőt jelentő főkomponens a munkával való elégedettséget 
mérő hat változó varianciájának több mint felét magyarázta, amelyen szintén vi-
szonylag kisebb súllyal esik latba a jövedelem, a munka más jellemzőivel kapcso-
latos elégedettségéhez képest. Nyilván sok kulturális sajátosság is közrejátszhat 
ebben, de a bevezetőben áttekintett nemzetközi vizsgálatok is hasonló „krízis-
ként” írják le a pályakezdést, ahol a jövedelem és a megszerzett kompetenciák ki-
használása is deficitet mutat, amelyet szakmai fejlődéssel lehet leküzdeni. Nem-
csak a percepció szintjén, hanem az objektív mutatókban is ezt találják a karriert 
longitudinálisan vizsgáló kutatások (l. Belfield, 2010).

A regressziós modellek kialakításával több egymáshoz kapcsolódó kérdést 
lehetett tisztázni. Egyrészt a jövedelem és a túlképzettség hatását egymáshoz 
és általános demográfiai háttérváltozókhoz is lehetett mérni. Ezek alapján úgy 
tűnik, hogy a jövedelem és a szakmai szintje alapvetően meghatározza a munká-
val való elégedettséget. Viszonylag sokan elégedetlenek a jövedelmükkel és szo-
rulnak rá a saját végzettségüknél alacsonyabbat igénylő munkára. Ez szemmel 
láthatóan csökkenti a munkával való elégedettséget. Érdekes a modellek össze-
vetésével megtapasztalni, hogy a demográfiai, tanulmányi háttértényezők közül 
a kibocsátó család rosszabb anyagi helyzete mindvégig szignifikáns (bár nem 
túl erős) mértékben a munkával való elégedetlenséghez vezetett. Egyes speciális 
képzési területek kezdetben nagyobb munkával való elégedettséget jósoltak. Az-
után a jövedelem és a képzettség-munka illeszkedésének változóit beemelve ez a 
szakterületi többlet jelentősen csökkent. A mérnököknél negatív előjelűvé is vált 
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a kapcsolat, ahogy az orvosi, egészségügyi területen is jelentős negatív kapcsolat 
alakult ki a munkával való elégedettséggel, a kiindulópontként használt bölcsé-
szettudomány képzési területhez képest.

Másrészt a regressziós modelleket összevetve azt is látjuk, hogy a jövedelem és 
a képzés-munkakör illeszkedésének hatása nagyjából kiegyenlített. Sőt, ha a ho-
rizontális és vertikális illeszkedést és az elsajátított készségek kihasználásának 
standardizált bétáit összeadnánk, akkor ez utóbbiak túl is szárnyalnák a jövedelem 
egyedi hatását. Ez persze így inkább csak hüvelykujjszabályként használható, de 
azt jelzi, hogy a materiális oldal mellett a munka szakmai-szellemi vagy akár presz-
tízzsel összefüggő megítélése is nagy jelentőséggel bír. A regressziós modellek egé-
sze egyébként a végére a jövedelmi illeszkedési mutatókat is egyaránt tartalmazva 
már fi gyelemre méltó magyarázóerővel rendelkeztek.

A várakozásunk az volt, hogy a kompetenciák kihasználatlansága – finomabb 
mutatóként – jelentős részét fogja átvenni a kezdetben a végzettségek össze nem 
illéséből fakadó hatásoknak. A csökkentő hatás a horizontális és a vertikális il-
leszkedésnél is jelentkezett. Az előbbi önálló hatását gyakorlatilag lenullázta 
a kompetenciakérdés beemelése, de az utóbbit is jelentősen csökkentette. Ha-
sonlóképpen a diplomás-nem diplomás határvonal is önálló jelentőséggel bírt a 
munkával való elégedettség magyarázatában, az általában vett túlképzettségtől 
elkülönülve is észlelhető önálló hatással növeli a diplomát igénylő munkakörök-
ben végzett munka az ezzel való elégedettséget. A kompetenciák egyetlen tétellel 
mért össze nem illése azonban nem váltotta ki teljesen a végzettségek vertikális 
össze nem illésének hatását a munkával való elégedettségre.

A munkával való elégedettség kis időtávot átfogó időbeli dinamikáját mutatja 
annak a változónak a hatása, amely a jelen munkakörben eltöltött idő összefüg-
gésében vizsgálja az elégedettséget. Itt kiábrándulást, vagy a szakirodalom alap-
ján talán a megszokás okozta kiegyenlítésként értelmezhető jelenséget találunk. 
Az adott munkakörben eltöltött idő negatív hatással volt a munkával való elége-
dettségre. A szervezeti pozícióval összefüggésben egy pozitív hatást is sikerült 
kimutatni, a vezetői pozícióban lévők kissé elégedettebbek a munkájukkal, mint 
a beosztottként dolgozó társaik. Ezek az összefüggések mindenképpen további 
vizsgálatot érdemelnek.

A pályakezdők munkatapasztalatainak, a szakmai életút ezen állomásának fel-
térképezéséhez a munkával való elégedettség fogalma fontosnak bizonyult. Sikerült 
ennek megragadására egy, a visszatérő kutatásokban megbízhatónak bizonyuló 
skálát kialakítani, amelynek stabil belső összetétele és más tényezőkkel való ösz-
szefüggései is fontos tanulságokkal szolgál. Az ezzel kapcsolatos jelen eredmények 
egészében illeszkednek a boldogság és a munkával való elégedettség felsőoktatás-
kutatási, szervezetkutatási szakirodalmába; az elégedettségnek nem pusztán a 
jövedelemmel való összefüggését mutatják. A pályakezdés dinamikáját is segíte-
nek megragadni ezek az eredmények, amelyekhez a felsőfokú képzés és az aktuális 
munkavégzés illeszkedésének mutatói a korábbi hazai és nemzetközi kutatásokba 
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illeszthető adalékokkal szolgáltak. Ez a terület további kutatásra érdemes a felső-
fokú tanulmányokból a munka világába való átmenet minőségi változásaira és idői 
dinamikájára egyaránt fordított fi gyelemmel.
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CHRAPPÁN MAGDOLNA

elégeDeTTSég éS moBIlITÁSI eSélyek a PeDagÓgUSkéPzéSBeN VégzeTTek 
kÖréBeN

A tanulmány a pedagóguspálya hazai munkaerő-piaci trendjeinek áttekintése és 
a nemzetközi adatok alapján abból az alapállításból indul ki, hogy a bérek és a fi -
zetési karrier tekintetében jócskán elmaradunk az EU átlagától, miközben a mun-
katerhelés annál magasabb, ugyanakkor az egy pedagógusra jutó tanulólétszámot 
nézve a hazai helyzet kedvezőbb az EU-átlagnál. Ennek a vegyes alaphelyzetnek az 
ismeretében különösen érdekes annak vizsgálata, hogy a pedagógusok mennyire 
elégedettek a hazai lehetőségekkel, mennyire kívánnak pedagóguspályán maradni. 
A vizsgálat részben homogén mintára vonatkozó adatokat, részben pedig pedagó-
gus szakmaterületenkénti (óvodapedagógus, tanító, tanár, szakoktató, gyógypeda-
gógus), életkori és nemek szerinti adatokat tartalmaz. Ezek a szempontok lehetővé 
teszik, hogy olyan árnyalt képet kapjunk, amelyet a későbbiek során a témakörben 
érintett olvasók felhasználhatnak. A 2010-es DPR-es adatokhoz hasonlóan tovább-
ra is jellemző, hogy a különböző pedagógusképzési szegmensek hallgatói között 
jellegzetes attitűdbeli különbségek is vannak, amellett, hogy az objektív paraméte-
rek (fi zetés, munkahely-találási esély, a szaktudás konvertálhatósága) is eltérnek. 
Az óvodapedagógusok összességében továbbra is elégedettebbnek tűnnek minden 
más csoport képviselőinél, amit csak részben magyaráz, hogy az ő szakképzettsé-
gük mutatkozik a legkevésbé potensnek a munkapiaci hasznosság szempontjából. 
Az óvodapedagógusok és a tanítók számára is a mobilitási potenciál fokozásának 
első lépése a felsőfokú tanulmányok folytatása a következő pedagógusképzési vagy 
rokon szakmaterületi (szociális, kommunikációs stb.) szinten, a másik lehetőségük 
pedig a teljes profi lváltás. A 2011-es adatfelvétel szerint is a tanárok a legelégedet-
lenebbek a munkahelyi környezetükkel, a jövedelmekkel és a szakmai presztízzsel 
egyaránt, ráadásul a tanári és a mérnöktanári diploma tűnik a piacon leginkább 
eladhatónak. Az elemzés felhívja a fi gyelmet a gyógypedagógusok csoportjának 
sajátos helyzetére, akik a legbizonytalanabb szervezeti status quóval és jövedelmi 
feltételekkel rendelkeznek, miközben egyre nagyobb a szakmai jelentőségük a köz-
oktatásban. 

GÁTI ANNAMÁRIA–RÓBERT PÉTER

mUNkaVÁllalÁS a TaNUlÁS melleTT: kéNySzerŰSég Vagy BeFekTeTéS?

Tanulmányunk a diplomások felsőoktatási pályafutásának egy sajátos aspektu-
sával foglalkozik: a tanulás melletti munkavállalással. Ennek két formáját kü-
lönítjük el: a tanulmányokhoz kapcsolódó, illetve nem kapcsolódó munkaválla-
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lást. Az előbbit inkább munkatapasztalat szerzésére vonatkozó befektetésként, 
az utóbbit inkább a tanulás és a megélhetés költségeit fedező kényszerként értel-
mezzük. A kétféle munka közti különbségtétel a kérdezettek megítélésen múlt. 
Elemzésünk első részében ezt a kérdést használjuk függő változóként. Az elem-
zés második részében azt vizsgáljuk, hogy a tanulás melletti munkavállalás, il-
letve annak mely formája segít abban, hogy valaki a tanulmányaihoz jobban il-
leszkedő álláshoz jusson. Az illeszkedést ismét a kérdezettek véleménye alapján 
minősítjük. Az elemzésben figyelembe vesszük a diplomások családi hátterét, 
középiskolai tanulmányaik jellegét, a felsőfokú tanulmányok előtti munkavég-
zést, a tanulmányi területet, a képzés finanszírozási formáját és a lakóhelyet. 
Módszerünk többváltozós regressziós modellekre épül.

A csak első diplomájukra irányuló képzésben részt vevőket vizsgálva, a mun-
kavégzésnél a származás szerepe mérsékelt, lényegesebb a felsőfokú tanulmányok 
előtti munka és a tanulmányi terület különbsége. Jelentős lakóhelyi eltérések is 
mutatkoznak. A tanulás mellett szerzett munkatapasztalat jelentősen növeli a ta-
nulmányokhoz illeszkedő állás megtalálásának valószínűségét.

KISS LÁSZLÓ

„alaCSoNy STÁTUSzÚ” Szakok az alaPkéPzéSBeN

Az utóbbi években nagyrészt a diplomás pályakövetési kutatások, valamint a fel-
sőoktatási jelentkezésekkel kapcsolatos tanulmányok révén egyre több informá-
cióval rendelkezünk a felsőoktatásban tanuló hallgatók demográfi ai jellemzőiről, 
szociális hátteréről, munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeikről. Munkánkban 
arra keressük a választ, mi jellemzi azokat a szakokat, amelyek nem tartoznak a 
legkeresettebb szakok közé, viszonylag magas bejutási aránnyal és kifejezetten a 
legalacsonyabb átlagpontszámú felvettcsoporttal rendelkeznek. Megvizsgáljuk 
hallgatóik társadalmi hátterét, iskolai előmenetelük, tanulmányaik főbb körül-
ményeit, majd megnézzük a szakok végzett hallgatóinak munkaerő-piaci integrá-
cióját. Hipotézisünk szerint a legalacsonyabb átlagpontszámú szakok a közepes 
és az alacsonyabb társadalmi státuszú csoportok nem a legkiválóbb tanulmányi 
eredményekkel rendelkező gyermekei számára nyújtanak felsőfokú tanulmá-
nyi lehetőséget. A munkaerő-piaci integráció szempontjából viszont a „nem pi-
acképes” szakok közé tartoznak: az ezeken a szakokon végzettek várakozásaink 
szerint kevésbé sikeresek a munkaerőpiacon, alacsonyabb státuszú pozíciókat 
tudnak megcélozni, az anyagiak terén is elmaradnak diplomás társaiktól. A társa-
dalmi mobilitásban betöltött szerepüket jelentősnek, de korlátosnak tartjuk; a kö-
zépső és alsóbb társadalmi rétegek leszármazottait irányítják diplomás pályákra, 
azonban nem a legmagasabb, talán nem is a „középső”, hanem elsősorban az alsó 
szintű diplomás pozíciókba.
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KISS PASZKÁL

PÁlyakezDŐk mUNkÁVal ValÓ elégeDeTTSégéNek megHaTÁrozÓI

A szakmai életünkben a különböző „kemény” közgazdasági és szociológiai 
mutatók mellett egy olyan illékony, ám mégis a mindennapokat meghatározó 
tényezőnek is fontos szerepe van, mint a munkával való elégedettség. Ezt vá-
lasztottam a jelen tanulmányban a frissdiplomások munkapiaci helyzetének, 
sikerességének mutatójaként. A közgazdaságtani elemzésben is egyre inkább 
használt „tapasztalati hasznosság” kifejeződése lehet ez, egy speciális életterü-
leten belül. Általában az élettel való elégedettség és speciálisan a munkával való 
elégedettség közgazdasági, szociológiai és pszichológiai kutatásait áttekintve 
igyekszem kibontani, hogy mik a munkával való elégedettség előzményei és kö-
vetkezményei. Az előzmények közül a jövedelem és a képzés-munkakör illesz-
kedésének hatását emelem ki, és egymásra épülő regressziós modellekkel, más 
tényezők hátterén, a hatásukat mérem a munkával való elégedettségre. A pálya-
kezdés sajátosságait igyekszem bemutatni, amelyet egyrészt a felsőoktatásból a 
munka világába történő átmenet jellemez, másrészt az első évek munkatapasz-
talatai tovább alakítanak. Jelen elemzést a pályakezdés dinamikáját magában 
hordozó pillanatfelvételnek szánom a rendelkezésre álló keresztmetszeti ada-
tok alapján.

NYÜSTI SZILVIA–CEGLÉDI TÍMEA

VÁNDorlÓ DIPlomÁSok, DIPlomÁérT VÁNDorlÓk – elVÁNDorlÁSI 
mINTÁzaTok éS azok magyarÁzaTa a FelSŐFokÚ TaNUlmÁNyok 
éS a VégzéS UTÁNI leTelePeDéS SorÁN

A hazai felsőoktatási intézmények eloszlása, illetve a diplomás munkaválla-
lók elhelyezkedési esélyei és bérkilátásai megyénként nagy területi egyenet-
lenségeket tükröznek, ráadásul a kettő egymással sem áll mindig átfedésben. 
Mindez önmagában gerjeszti és természetessé teszi a diploma megszerzésére 
törekvő, illetve az azt már magáénak tudó egyének térbeli mozgását. Az ennek 
következtében fellépő tanulmányi vagy munkavállalási célú elvándorlás ösz-
szességében több mint kétharmadát érinti a felsőoktatás egykori résztvevőinek, 
tehát a jelenség semmiképpen sem elhanyagolható. Elemzésünkben a Diplomás 
Pályakövető Rendszer 2011-es intézményi lekérdezéseinek országos összesített 
adatbázisát használjuk, amelyből kiszűrtük a lekérdezés idején is még tanulmá-
nyokat folytatókat. Az adatokból választ keresünk arra, hogy milyen elvándor-
lási mintázatok jellemzik a magyarországi felsőoktatási intézményekből kike-
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rülők életpályáit, illetve miképpen festenek az egyes megyék saját hallgatóik és 
végzetteik megtartásának szempontjából, valamint mennyire képesek az egyéb 
megyék hallgatóit és abszolváltjait magukhoz vonzani. A tanulmányi és a vég-
zés utáni elvándorlás okaira és mozgatóira vonatkozóan mind makro-, mind 
mikroszinten válaszokat keresünk. Az elvándorlások következményeire is kité-
rünk, ahol bemutatjuk, hogy milyen hatásokkal jár a képzésbe belépők, illetve a 
már képzett munkaerő térbeli mozgása az egyén életére, illetve az őt kibocsátó 
megyére vonatkozóan.

SÁGI MATILD

PÁlyakezDŐ DIPlomÁSok mUNkÁBa ÁllÁSI STraTégIÁI

Az elmúlt időszakban fokozott figyelem irányult a felsőoktatásból a munka vi-
lágába való átmenet megváltozott jellegére. Kutatások sora hívta fel a figyelmet 
arra, hogy a pályára állás nem egy olyan rövid átmeneti, vízválasztó periódust 
jelent, amelynek során a diáklétet hirtelen felváltja a teljes állású alkalmazotti 
státusz. Jelentősen elnyúlik, és egyre komplexebbé válik a munka világába való 
integrálódás folyamata. Ennek során különböző pályára állási stratégiákat al-
kalmaznak a fiatalok. Ritka a képzettségnek megfelelő, stabil és biztonságos, 
magas jövedelmet biztosító gyors munkába állás – amelyek hagyományosan a 
pályára állás sikerességének fő ismérvei voltak. A gyors, de kompromisszumok-
kal terhelt munkába állás helyett sokan inkább a „kivárás” stratégiáját választ-
ják. Az átmeneti időszakra jellemző a tanulói és a dolgozói státusz váltakozása, 
illetve ezek átfedése is, és ebben az időszakban a „helyezkedés” által indukált 
foglalkozási mobilitás is fokozottan jelenik meg. Tanulmányunkban a magyar-
országi pályakezdő diplomások tipikus pályára állási stratégiáit mutatjuk be. 
Elemezzük, hogy a különböző stratégiák választását milyen tényezők befolyá-
solják, valamint, hogy az egyes pályára állási módok mennyire tekinthetők si-
keresnek a pályakezdő diplomások megítélése, illetve az objektív megtérülési 
mutatók alapján.

SZEMERSZKI MARIANNA

TaNUlÁSI UTak éS kéPzéSI TerVek a FelSŐokTaTÁSBaN

A tanulmány a végzettek felsőoktatási képzési életútjainak jellegzetességeit mu-
tatja be, kitérve a végzés közben, illetve azt követően folytatott külföldi tanul-
mányokra, valamint a további felsőfokú képzési tervekre is. A tanulmányi utak 
szempontjából a nappali és a részidős képzési formákban végzettek eltérő sajátos-
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ságokkal jellemezhetők: jóllehet mindkét csoport körében magas azoknak az ará-
nya, akik az évek során több felsőfokú végzettséget is szereznek, a részidős kép-
zésben végzettek azt a legtöbb esetben már a kérdezés alapjául szolgáló végzettség 
megszerzése előtt is birtokolták, míg a nappali képzésben végzettek gyakrabban 
kezdenek újabb felsőfokú tanulmányokat, köztük mesterképzést. A végzettek egy-
tizede vett részt tanulmányai alatt külföldi részképzésben, és a tanulmányilag 
mobil hallgatók körében felülreprezentáltak a magasabb státuszú családokból ér-
kezők. A tanulmányi mobilitásnak számos pozitív hozadéka van a karrierút szem-
pontjából, részben a további tanulmányi aktivitást, részben a kedvezőbb munka-
erő-piaci helyzetet tekintve.

VÁRHALMI ZOLTÁN–CZIBIK ÁGNES–DÖRGŐ BENEDEK

mŰSzakI-INFormaTIkaI éS gazDaSÁgI VégzeTTSégŰ PÁlyakezDŐk 
TérBelI moBIlITÁSa éS elHelyezkeDéSe a VerSeNySzFérÁBaN

A felsőoktatásban való részvétel és a diploma megszerzése után kiszélesedő 
munkaerő-piaci lehetőségek térbeli mobilitást eredményezhetnek. A tanulmány 
két elemzést tartalmaz. Az elsőben bemutatjuk a felsőoktatási intézményekhez 
köthető térbeli mobilitást, elkülönítjük annak típusait, regressziós modellek se-
gítségével megrajzoljuk azok szociodemográfiai és tanulmányi profiljait. A má-
sodik elemzésben bemutatjuk a diplomás pályakezdők foglalkoztatásának jel-
lemzőit, illetve – szintén regressziós modellel – arra keressük a választ, hogy a 
bérezés és karrier tekintetében legkedvezőbb vállalati körökbe milyen tényezők 
segítik a bekerülést. A sikerre vezető tényezők azonosításán túl itt is központi 
a térbeli mobilitás: arra keressük a választ, hogy a nem helyi származást meny-
nyiben lehet kompenzálni a tanulmányok alatt megszerzett tudással, tapaszta-
latokkal.

VARGA JÚLIA

a PÁlyakezDŐ DIPlomÁSok mUNkaerŐ-PIaCI SIkereSSége 2011-BeN

A fejezet bemutatja, hogyan alakult a pályakezdő diplomások munkaerő-piaci 
helyzete 2011-ben Magyarországon. Az elemzés középpontjában két kérdés áll. 
Egyrészt, hogy milyen különbségek figyelhetők meg képzési területek szerint 
a fiatal diplomások munkaerő-piaci sikerességében életpályájuk elején, más-
részt, hogy milyen különbségek mutatkoznak a 2008-ban és a 2010-ben végzet-
tek munkaerő-piaci sikerességében. A fejezet négy munkaerő-piaci sikermutató 
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alakulását vizsgálja: (1) a munkaerő-piaci státusz, (2) az első állás megtalálá-
sáig eltelt idő, (3) a keresetek és (4) a foglalkozás és végzettség kapcsolatát. Az 
egyszerű leíró elemzés mellett többváltozós módszerekkel is elemzi a pályakez-
dő diplomások munkaerő-piaci sikerességét, egyrészt egyszerű, OLS regresszi-
ós módszerrel amely az átlagos hatást vizsgálja, másrészt úgynevezett lineáris 
kvantilis regressziós becsléssel, amely az eloszlás különböző pontjaihoz tartozó 
hatásokat vizsgálja. Ez a módszer tehát lehetőséget ad arra, hogy a különböző 
jellemzők munkaerő-piaci sikerességre való eltérő hatását kimutathassuk az 
eloszlás különböző részein.

VEROSZTA ZSUZSANNA

a meSTerkéPzéSIg jUTTaTÓ erŐk – a FelSŐokTaTÁSI BaCHelor/maSTer 
ÁTmeNeT SzelekCIÓS TéNyezŐINek FelTÁrÁSa

A lineáris képzési rendszer bevezetésével a felsőoktatás struktúrája a mesterkép-
zések révén egy újabb szinttel bővült. E bővülést egy újabb szelekciós lépcsőnek 
tekintve a tanulmány a 2011-es magyarországi Diplomás Pályakövető Rendszer 
frissdiplomás bachelor-végzettekre vonatkozó adatain vizsgálja a mesterképzé-
sek felé irányuló továbblépést meghatározó háttértényezőket. Az elemzés során 
a felsőoktatási expanzió hatásait vizsgáló nemzetközi kutatásokra refl ektálva az 
átlépési esélyek társadalmi-demográfi ai meghatározottsága mellett az esélyek 
alakulásában az intézményi diff erenciálódás és a tanulmányi teljesítmény hatá-
sának azonosítására is törekszünk. A megvalósult bachelor/master tanulmányi 
továbblépés elemzését a tervek és tényleges cselekvések természete közti különb-
ségek feltárásával egészítjük ki – ennek során a BA-/BSc-hallgatók mesterképzési 
terveire ható tényezőket elemezzük az átlépés vizsgálatánál alkalmazott háttér-
struktúra mentén. 
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Szerzőink, szaklektoraink
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Ceglédi Tímea
Diplomáját a Debreceni Egyetem szociológia szakán szerezte 2008-ban, majd a 
Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Programjában abszolvált 2011-
ben. 2010 és 2012 között junior kutatóként, majd tudományos segédmunkatárs-
ként dolgozott az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben. Jelenleg a Debreceni 
Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központjának (CHERD-Hungary) 
kutatója. Számos hazai és nemzetközi kutatásban vett részt a következő té-
mákban: reziliens hallgatók életútja, hátrányos helyzetűek tehetséggondozása, 
szakkollégiumok, pedagógus-továbbképzések, valamint a felsőoktatás regioná-
lis összefüggései.

Chrappán Magdolna, PhD 
Főiskolai docens a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán, a Neveléstu-
dományok Intézete Pedagógia Tanszékén. 15 éve tevékenykedik a pedagóguskép-
zésben. A Debreceni Egyetem több EU-s tanárképzési projektjének szakmai veze-
tője. A Tanárképzők Szövetségének és az MTA Pedagógiai Bizottság Didaktikai 
Albizottságának tagja.

Czibik Ágnes
2007-ben végzett közgazdászként a Budapesti Corvinus Egyetemen, jelenleg az 
MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet elemzője. Elsősorban a magyar 
vállalkozások üzleti helyzetével, kilátásaival és várható munkaerőigényükkel 
foglalkozik. Az MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézetében kutatási asz-
szisztensként vesz részt a magyarországi nem regisztrált munkavállalás mérté-
kének és meghatározó tényezőinek kutatásában. 

Dörgő Benedek
Újságírást tanult a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, majd Társadalmi tanul-
mányok szakot végezte el az ELTE-n. Féléves gyakorlatát a Gazdaság- és Vállal-
kozáskutató Intézetben végzete. Tagja az Angelusz Róbert Társadalomtudományi 
Szakkollégiumnak, ahol jelenleg szociometriai adatfelvételek adatain csoportlélek-
tani koncepciókat tesztelnek. 

Gáti Annamária 
2006-ban szociológusként végzett a Debreceni Egyetemen, majd 2007-ben a 
Leuveni Katolikus Egyetemen társadalompolitikai elemzésből szerzett master 
diplomát. 2009 és 2011 között a Tárki-Tudok Zrt. kutatójaként oktatásstatiszti-
kával, valamint fi atalok állampolgári értékeivel és tudatosságával foglalkozott. 
2012 februárja óta a Tárki Zrt. kutatója, jelenlegi kutatási területe: idős emberek 
társadalmi integrációja és jólléte.
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Kiss László 
2001-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett szociológiai diplomát. 
2008-tól az Educatio Nonprofi t Kft. Felsőoktatási Osztályának elemzője, a Felső-
oktatási Műhely című folyóirat szerkesztője. Fő témái a felsőoktatási jelentkezési és 
felvételi tendenciák, a felsőoktatási rangsorok, valamint a felsőoktatási intézmény-
rendszer. A Felvi Rangsorok, valamint a 2013-ban induló Eurostudent V magyaror-
szági felmérésének szakmai vezetője.

Kiss Paszkál, PhD 
Szociálpszichológus, az ELTE PPK Társadalom- és Neveléspszichológia Tanszéknek 
Felsőoktatás-kutató műhelyét vezeti. Az Educatio Nonprofi t Kft. diplomás pályakö-
vetési projektjén belül végzett kompetenciakutatást (2010). A „Kompetenciamérés a 
felsőoktatásban” (2010) és a „Kiválóság a felsőoktatásban: tanulási eredmény, hall-
gatói bevonódás és a tanítás minőségfejlesztése” (2012) c. kötetek szerkesztője. A fel-
sőoktatási teljesítménnyel, kiválósággal és a felsőfokú tanulmányok szervezetpszi-
chológiai elemzésével kapcsolatos kutatásokat végez. Az ELTE PPK és az Educatio 
Nonprofi t Kft. által kiadott Felsőoktatási Műhely című folyóirat főszerkesztője.

Nyüsti Szilvia
2010-ben végzett a Debreceni Egyetem szociológia alapszakán, azóta ugyanitt 
mesterszakos hallgató oktatás- és ifj úságszociológia szakirányon, illetve tanulmá-
nyokat folytat az Eötvös Loránd Tudományegyetem survey statisztika mestersza-
kán is. Számos középiskolai és hallgatói kutatás lebonyolításában és elemzésében 
közreműködött. Emellett tapasztalatokat szerzett a felsőoktatás világáról a HÖOK 
Mentorprogram – Felsőoktatási Mentorhálózat régiókoordinátoraként, illetve az 
Educatio Nonprofi t Kft. Felsőoktatási Osztályának gyakornokaként is.

Róbert Péter, CSc
Szociológus, egyetemi tanár a győri Széchenyi István Egyetemen, tudományos fő-
munkatárs az MTA TK Politikatudományi Intézetében. Főbb kutatási területei: 
társadalmi mobilitás, életút, iskolai egyenlőtlenségek, a társadalmi egyenlőtlen-
ségek percepciója, politikai attitűdök. A Tárki Zrt.-ben vezette a pályakezdő dip-
lomásokra vonatkozó Higher Education as a Generator of Strategic Competences 
(HEGESCO) nevű projekt hazai kutatását, amelyet az Európai Unió Erasmus-prog-
ramja fi nanszírozott. Jelenleg az MTA TK Politikatudományi Intézetében a Euro-
pean Social Survey (ESS) hazai kutatását vezeti.

Sági Matild, PhD
Szociológus, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos főmunkatársa. Szá-
mos hazai és nemzetközi kutatásban vett részt, többek között nemzeti projektmene-
dzsere volt az OECD nemzetközi tanárkutatásának (TALIS). Fő kutatási területei: 
oktatásszociológia, társadalmi egyenlőtlenségek és az ezekkel kapcsolatos attitűdök.

S Z E R Z Ő I N K ,  S Z A K L E K T O R A I N K
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Szemerszki Marianna, PhD
Szociológus, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos főmunkatársa. 
Kutatási területe a felsőoktatás-kutatás, ezen belül elsősorban felsőoktatási hall-
gatói vizsgálatok. 

Varga Júlia, CSc
Az MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-
tudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, kutatási területe az oktatás-
gazdaságtan.

Várhalmi Zoltán
Várhalmi Zoltán 2005-ben végzett az ELTE Szociológia szakán survey statisztika 
szakirányon. Az elmúlt időszakban több nemzetközi és hazai epidemiológiai, mun-
kaerő-piaci és migráns kutatásban vett részt mint statisztikus, elemző vagy kuta-
tásvezető. Jelenleg az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Nonprofi t Kft. kuta-
tásvezetőjeként dolgozik és az ELTE Szociológia Doktori Iskola doktorjelöltje.  

Veroszta Zsuzsanna, PhD 
Szociológus, az Educatio Nonprofi t Kft. Felsőoktatási Osztályának vezető elemzője. 
Kutatási területe a felsőoktatás, ezen belül főként a felsőoktatási hozzáférés és az 
értékek világa. Jelenlegi munkája a magyarországi Diplomás Pályakövető Rendszer 
program szakmai támogatása, amelynek keretében végezte egyebek mellett a kötet 
alapját képező Frissdiplomások 2011 kutatás szakmai irányítását is.

Lektorok

Fehérvári Anikó, PhD 
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos főmunkatársa. Kutatási területe 
a közoktatás és szakképzés helyzete, szerkezete, szakképzés és munkaerőpiac, pá-
lyakövetés a szakképzésben és a felsőfokú szakképzésben.

Pusztai Gabriella, PhD habil.
A Debreceni Egyetem professzora. Kutatási területei a vallási és nemzeti kisebbsé-
gek oktatásügye, a tanulói és hallgatói pályafutást befolyásoló kulturális és társa-
dalmi tőke szerepe, intézményi hatás a közoktatásban és a felsőoktatásban.

S Z E R Z Ő I N K ,  S Z A K L E K T O R A I N K
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mÓDSzerTaNI leÍrÁS
Frissdiplomások 2011 

1. Az adatfelvétel módszertana

A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011-es adatfelvételére 2010 első félévében 
(február–június) került sor. Az adatfelvétel módszere online kérdőíves megkérde-
zés. A kutatás az alapsokaság – a 2008-ban és a 2010-ben abszolutóriumot szer-
zettek – teljes körére kiterjedt, beleértve a hagyományos egyetemi, főiskolai, az 
osztatlan és az alap- és mesterképzések végzettjeit1 . 

Az adatfelvételt a Diplomás Pályakövető Rendszer országos programjában részt 
vevő 31 felsőoktatási intézmény végezte, a saját végzettjeikről rendelkezésükre 
álló belső címlisták alapján. Az online megkeresésre beérkezett anonim válaszo-
kat a felsőoktatási intézmények gyűjtik és kezelik, majd az ezekből összeálló – in-
terfészspecifi káció alapján egységesített szerkezetű – intézményi adatbázisokat 
az Educatio Nonprofi t Kft. egyesíti, tisztítja és súlyozza. A súlyozáshoz szükséges 
alapsokaságra vonatkozó statisztikai adatokat szintén az intézmények állítják ösz-
sze, egységes adatsablon alapján. 

A kutatás kérdőíve2 a végzetteknek küldött e-mailben található linken érhető 
el, a kitöltés online felületen történik. A végzettek által megadott adatokat az in-
tézmény anonim módon kezeli. A kérdőívek egy egységes szerkezetben, kötelezően 
lekérdezendő központi blokk mellett intézményspecifi kus kérdésekkel is bővül-
hetnek, azonban az országos adatbázis kizárólag a közös kérdőívelemek egységes 
szerkezetű adattartalmát foglalja magában. A kérdőívek kitöltése során a válaszok 
egy részét (abszolutórium éve, képzési terület, képzési szint) a megkeresés alapjául 
szolgáló adatbázis felhasználásával az intézmények adják meg, ezzel biztosítva az 
adatok érvényességét. 

2. A kutatás alapsokasága 

A végzettek körében végzett online kérdőíves megkeresés a programban részt vevő 
felsőoktatási intézményekben 2008-ban és 2010-ben abszolutóriumot szerzettek 
teljes körére kiterjedt az alábbi képzési formákon: hagyományos egyetemi, főisko-
lai, osztatlan, illetve alap- és mesterképzések. 

Az intézményi adatszolgáltatás alapján az alapsokaság létszáma 100 785 fő. 

1  Ez a pályázati kötelezettségvállalás függvényében kiterjedhet a felsőfokú szakképzések, a doktori 
képzések és a szakirányú továbbképzések végzettjeire is, ám ezeket az adatokat az országos adatbá-
zis nem összesíti.

2 A kérdőív megtalálható a kötet mellékletében
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Intézmény Esetszám Százalék

ANNYE 3 0

AVKF 199 1

ÁVF 133 0,7

BCE 853 4,2

BGF 616 3

BKF 351 1,7

BME 945 4,6

DE 1 585 7,7

EJF 144 0,7

EKF 931 4,6

ELTE 3 090 15,1

KE 536 2,6

KF 261 1,3

KJF 42 0,2

ME 1 017 5

MOME 120 0,6

MÜTF 170 0,8

NYF 548 2,7

NYME 748 3,7

OE 513 2,5

PE 318 1,6

PPKE 900 4,4

PTE 1 887 9,2

SE 447 2,2

SZE 706 3,5

SZF 223 1,1

1. táblázat.  A válaszadók intézményi megoszlása
Eredeti, nem súlyozott adatbázis alapján
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Az adatfelvételek (önkéntes válaszadás) révén összeállt adatbázis elemszáma 
20 453 fő

Az átlagos válaszadási ráta eszerint 20,29 százalékot ér el. 

2. A kutatási adatbázis illeszkedési mutatói

Az alapsokaság és a minta a súlyképző változók mentén az alábbi megoszlásokat 
mutatja: 

F Ü G G E L É K

Mintaarány Alappopu-
lációs arány Súlyok

Agrár képzési terület 4,10 5,50 1,341463415

Bölcsészettudomány képzési terület 18,6 18,1 0,97311828

Gazdaságtudományok képzési terület 19,5 22,1 1,133333333

Informatika képzési terület 5,3 4,6 0,867924528

Jogi és igazgatási képzési terület 5,9 6,5 1,101694915

Műszaki képzési terület 11,1 11,5 1,036036036

Művészet képzési terület 1,8 1,5 0,833333333

Művészetközvetítés képzési terület 0,3 0,1 0,333333333

Nemzetvédelmi és katonai képzési terület 0,8 0,003 0,00375

Orvos- és egészségtudomány képzési 
terület 5,6 6,4 1,142857143

Pedagógusképzés képzési terület 8,5 8,4 0,988235294

Sporttudomány képzési terület 1,9 2,8 1,473684211

2. táblázat. Képzési terület szerinti illeszkedés

Intézmény Esetszám Százalék

SZIE 699 3,4

SZTE 1 879 9,2

WJLF 74 0,4

ZMNE 245 1,2

ZSKF 270 1,3

Összesen 20 453 100,0
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3. A súlyozási eljárás

A súlyozási eljárást a fenti négy változó mentén végeztük el: 
A végzettség képzési területe: agrár/bölcsészettudomány/gazdaságtudomá-
nyok/informatika/jogi és igazgatási/műszaki/művészet és művészetközvetítés/
nemzetvédelmi és katonai/orvos- és egészségtudományi/pedagógusképzés/sport-
tudomány/társadalomtudomány/természettudomány

Az eljáráshoz defi niáltuk a „nagy” képzési területeket, amelyeknek alappopulá-
ción belüli aránya meghaladja a négy százalékot, illetve a „kis” képzési területeket, 
amelyeknek aránya az alappopuláción belül egyenként nem éri el a négy százalékot. 
Ezen kisebb képzési területek – művészeti, művészetközvetítési, sporttudományi, 
nemzetvédelmi és katonai – súlyozása során – az alacsony elemszám miatt - az 
alábbiak szerint jártunk el:  
-  egyfelől összevontuk a művészeti és művészetközvetítési képzési területek adatait,
-  másfelől a három érintett képzési terület közül kettő (az összevont művészet és 

művészetközvetítési, valamint a sporttudományi) esetében további két súlyképző 

Mintaarány Alappopu-
lációs arány Súlyok

Társadalomtudomány képzési terület 9,2 6,8 0,739130435

Természettudomány képzési terület 7,2 5,5 0,763888889

Képzési területi átlagsúly 0,9094

Mintaarány Alappopulációs 
arány Súlyok

Férfi 33,9 36,3 1,07079646

Nő 66,1 63,7 0,963691377

Nemek szerinti átlagsúly 1,017

Mintaarány Alappopulációs 
arány Súlyok

2008 39,2 46,2 1,178571429

2010 60,8 53,8 0,884868421

Végzés éve szerinti átlagsúly 1,0317

3. táblázat. Nemek szerinti illeszkedés

4. táblázat. A végzés éve szerinti illeszkedés
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változó bevonásától eltekintettünk – e területek adatai tehát csak képzési terü-
leti és végzés éve szerinti súlyukat képviselik a súlyozott adatbázisban, nemek és 
munkarend szerint nem reprezentatívak. A nemzetvédelmi és katonai képzési te-
rület esetében a rendkívül csekély számú adat miatt a súlyozástól eltekintettünk 
(1-es súllyal szerepel). 

A végzettség munkarendje: nappali/egyéb
Az elvégzett tanulmányok munkarendjét kétértékű változóval jelöltük, ahol a nap-
pali tagozat mellett az „egyéb” kategória foglalja magában a levelező, esti és távok-
tatás munkarendben szerzett végzettségeket.
 
A válaszadó neme: férfi /nő

Az abszolutórium-szerzés éve: 2008/2010

(A hiányzó paraméterekkel bíró esetek 1-es súlyt kaptak.)
A súlyozási eljárás és az elemszámtartó korrekció elvégzése után az adatbázis a vég-
zés éve, képzési formája, munkarendje és a végzett neme szerint reprezentatív az 
alapsokaságra nézve. A súlyváltozó az alábbi paraméterekkel írható le: 

Esetszám 20 453

Mean 1,071

Median 0,9792

Std. Deviation 0,23679

Variance 0,056

Range 2,00

Minimum 0,25

Maximum 2,25

5. táblázat. A súlyváltozó paraméterei

DPR.indd   313 2/19/13   7:50 PM



DPR.indd   314 2/19/13   7:50 PM



315

FrISSDIPlomÁSok 2011 – kUTaTÁSI 
kérDŐÍV

DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja

Kedves egykori hallgatónk!

Intézményünk diplomás pályakövetési kutatása kapcsán kerestük meg Önt. Az aláb-
biakban az Ön diplomázás utáni pályájára, tanulmányaira vonatkozóan tennénk fel 
kérdéseket annak érdekében, hogy megtudjuk, hogyan boldogulnak végzettjeink a 
munka világában. A vizsgálat eredményei számunkra munkánk eredményességét 
tükrözik vissza, mostani hallgatóink számára pedig tájékoztatást adhatnak arról, 
mire számíthatnak tanulmányaik befejeztével. 

Válaszait természetesen anonim módon kezeljük. 
Köszönjük, ha időt szán a válaszadásra! 

Útmutató a kitöltéshez
Kérdőívünk az Ön által [2008-ban/2010-ben] a […………………] intézményben meg-
szerzett abszolutóriumra vonatkozik. Hacsak külön az ellenkezőjét nem kérjük, a 
kérdésekre mindig e végzettségére vonatkozóan válaszoljon!

Ha esetleg [2008-ban/2010-ben] több képzésen is szerzett abszolutóriumot, ak-
kor arra vonatkoztatva várjuk válaszait, amelyet Ön saját szakmai fejlődését tekint-
ve fontosabbnak (főszakjának) érez. 

Amennyiben egy-egy kérdést nem tud teljes bizonyossággal megválaszolni, kér-
jük, a leghitelesebbnek ítélt választ jelölje meg.

1. Az elvégzett képzés kezdete, jellemzői
Kérjük, amennyiben ebben az évben több szakon is szerzett abszolutóriumot az in-
tézményben, az alábbi kérdésekre következetesen az Ön számára fontosabbnak tar-
tott végzettségére vonatkoztatva válaszoljon! 

DPR.indd   315 2/19/13   7:50 PM



316 F Ü G G E L É K

1.1. Az intézmény melyik karán végzett?
(Kérjük, válasszon az alábbi listából! Ha az adott évben több szakon is szerzett abszolu-
tóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

………………….………………….………………….………………….

1.2. Milyen szakon végzett ebben az intézményben?
(Kérjük, válasszon az alábbi listából! Ha az adott évben több szakon is szerzett abszo-
lutóriumot, arra gondoljon, amelyet fontosabbnak, főszakjának tart!)

………………….………………….………………….………………….

1.2.1. Képzési terület:

[1 -] Agrár
[2 -] Bölcsészettudomány
[3 -] Gazdaságtudományok
[4 -] Informatika
[5 -] Jogi és igazgatási
[6 -] Műszaki
[7 -] Művészet
[8 -] Művészetközvetítés
[9 -] Nemzetvédelmi és katonai
[10 -] Orvos- és egészségtudomány
[11 -] Pedagógusképzés
[12 -] Sporttudomány
[13 -] Társadalomtudomány
[14 -] Természettudomány

1.2.2. Képzési forma:
[1 -] BA/BSc
[2 -] MA/MSc
[3 -] Egységes, osztatlan képzés 
[4 -] Egyetemi – hagyományos képzés
[5 -] Főiskolai – hagyományos képzés
[6 -] Doktori képzés – PhD, DLA
[7 -] Felsőfokú szakképzés
[8 -] Szakirányú továbbképzés
[9 -] Kiegészítő, diplomás képzés, egyéb
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1.2.3. A végzés (abszolutórium) éve:

[1 -] 2008
[2 -] 2010

1.3. Milyen tagozaton végzett ebben az intézményben, ezen a szakon?

[1 -] Nappali
[2 -] Esti
[3 -] Levelező
[4 -] Távoktatás

1.4.  Milyen fi nanszírozási formában tanult Ön ebben az intézményben, 
ebben a képzésben? 

[1 -] Államilag támogatott
[2 -] Költségtérítéses
[3 -] Mindkét fi nanszírozási formában, különböző időszakokban

1.5.  Átlagosan milyen eredménnyel (osztályzattal) végezte el Ön ezt a szakot?

[1 -] Elégséges
[2 -] Közepes
[3 -] Jó
[4 -] Jeles, kiváló

1.6.  Az ebben az intézményben, ezen a szakon végzett többi diák tanul-
mányi eredményéhez képest az Ön tanulmányi eredménye jobb vagy 
rosszabb volt?

[1 -] Sokkal rosszabb volt, mint a többieké
[2 -] Valamivel rosszabb volt, mint a többieké
[3 -] Kb. ugyanolyan volt, mint a többieké
[4 -] Valamivel jobb volt, mint a többieké
[5 -] Sokkal jobb volt, mint a többieké

1.7.  A szak megkezdése után összesen hány félév alatt jutott el az ab-
szolutóriumig? (Kérjük, csak az abszolutórium megszerzéséig tartó aktív, lezárt 
félévek számát tüntesse fel!)

…………….. félév
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1.8. Az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte?

[1 -] Igen
[2 -] Nem

1.8.1.  Az abszolutórium után hány hónappal szerezte meg a diplomát?
[1 -] 1–3
[2 -] 4–6
[3 -] 7–12
[4 -] 13–24
[5 -] 2 évnél több idő alatt
[6 -] Még nem szereztem meg

1.8.2. Mi (volt) a késedelem oka? 
[1 -] Nyelvvizsga hiánya
[2 -] Adminisztratív okból érdemes volt várni a diplomázással
[3 -] Egyéb ok: ………………………………………………

1.8.3.  Kilépett-e a munkaerőpiacra diploma nélkül, csak abszolutóriummal?
[1 -] Igen
[2 -] Nem
[3 -] Már akkor is dolgoztam

1.8.4.  Érzi/érezte-e a diploma hiányát a munkaerő-piaci érvényesülésben?
[1 -] Egyáltalán nem okozott problémát
[2 -] Kismértékben problémának éreztem
[3 -] Nagy problémát jelentett

1.9.  Az Ön tudomása szerint működik-e alumni/öregdiák szervezet az 
intézményben?

[2 -] Nem
[1 -] Igen

1.9.1. Tagja-e Ön az intézmény alumni/öregdiák szervezetének?
[1 -] Igen
[2 -] Nem

F Ü G G E L É K
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2. Egyéb felsőfokú tanulmányok

2.1.  Rendelkezett-e felsőfokú végzettséggel a megkeresés alapjául 
szolgáló képzés megkezdésekor?

[2 -] Nem
[1 -] Igen

2.1.1. Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg! (Ha több végzettséget is szer-
zett, kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!)

………………………………………………………………………………

2.1.2. Ezt milyen képzési formában szerezte? 

[1 -] BA/BSc
[2 -] MA/MSc
[3 -] Egységes, osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés)
[4 -] Egyetemi – hagyományos képzés
[5 -] Főiskolai – hagyományos képzés
[6 -] Doktori képzés – PhD, DLA
[7 -] Felsőfokú szakképzés

2.2.  A megkeresés alapjául szolgáló képzés megkezdése óta (közben 
vagy utána) szerzett-e egyéb felsőfokú végzettséget?

[2 -] Nem
[1 -] Igen

2.2.1.  Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg! (Ha több végzettséget is szerzett, 
kérjük, az Ön számára fontosabbat adja meg!)

………………………………………………………………………………

2.2.2. Ezt milyen képzési formában szerezte?

[1 -] BA/BSc
[2 -] MA/MSc
[3 -] Egységes, osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés)
[4 -] Egyetemi – hagyományos képzés
[5 -] Főiskolai – hagyományos képzés

F Ü G G E L É K
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[6 -] Doktori képzés – PhD, DLA
[7 -] Felsőfokú szakképzés
[8 -] Szakirányú továbbképzés
[9 -] Kiegészítő, diplomás képzés, egyéb

 
2.3. Részt vesz-e jelenleg felsőfokú képzésben?

[2 -] Nem
[1 -] Igen

2.3.1.  Milyen szakon? Kérjük, nevezze meg! (Ha több szakon is tanul, kérjük, 
az Ön számára fontosabbat adja meg!)

………………………………………………………………………………

2.3.2. Ezt milyen szintű képzésben végzi?

[1 -] BA/BSc
[2 -] MA/MSc
[3 -] Egységes, osztatlan képzés (pl. jogász, orvosképzés)
[4 -] Egyetemi – hagyományos képzés
[5 -] Főiskolai – hagyományos képzés
[6 -] Doktori képzés – PhD, DLA
[7 -] Felsőfokú szakképzés
[8 -] Szakirányú továbbképzés
[9 -] Kiegészítő, diplomás képzés, egyéb

2.4. Tervez-e (további) részvételt MA-/MSc-képzésben?
[1 -] Igen
[2 -] Nem

2.5. Milyen szintű nyelvtudása van az alábbi idegen nyelvekből?
(Kérjük, jelölje a nyelvismeret szintjét egy ötfokú skálán, ahol 1 = nem ismeri,
5 = nagyon jól ismeri, 0 = anyanyelve.)  

F Ü G G E L É K
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2.6.  A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú tanulmányai alatt, a végzett-
ség megszerzése előtt tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön?

[2 -] Nem
[1 -] Igen

2.6.1.  Összesen hány alkalommal tanult külföldön legalább egy szemesztert?
[1 -] Nem tanultam
[2 -] 1
[3 -] 2
[4 -] 3
[5 -] 4
[6 -] 5
[7 -] 6
[8 -] 7
[9 -] 8
[10 -] 9 vagy több alkalommal

2.6.2.  Összesen hány alkalommal tanult külföldön kevesebb, mint egy 
szemesztert?

[1 -] Nem tanultam
[2 -] 1
[3 -] 2
[4 -] 3
[5 -] 4
[6 -] 5
[7 -] 6
[8 -] 7
[9 -] 8
[10 -] 9, vagy több alkalommal

F Ü G G E L É K

Nem 
ismeri

Nagyon 
jól ismeri

Anya-
nyelve

2.5.1. angol 1 2 3 4 5 0

2.5.2. német 1 2 3 4 5 0

2.5.3. francia 1 2 3 4 5 0

2.5.4. olasz 1 2 3 4 5 0

2.5.5. spanyol 1 2 3 4 5 0

2.5.6. orosz 1 2 3 4 5 0
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2.6.3. Összeadva hány hónapot tanult összesen külföldön?

………………………………………………………………………………

2.6.4.  Milyen fi nanszírozással tanult ekkor külföldön? Kérjük, az összes 
igénybe vett fi nanszírozást jelölje meg! (Több választ is megjelölhet!)

2.6.5. Milyen országokban tanult? Kérjük, az összeset sorolja fel!

…………………………………………………………………………………………………………………….

2.7.  A kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai alatt részt vett-e a tanul-
mányok részét képező kötelező szakmai gyakorlaton?

[2 -] Nem
[1 -] Igen

2.7.1. Gyakorlati helyén a későbbiekben alkalmazták-e?

[1 -] Igen
[2 -] Nem

2.8.  Szerzett-e a tanulmányaihoz kapcsolódó munkatapasztalatot (akár 
részfoglalkozásúként, akár teljes foglalkoztatottságban)…

2.8.1. … a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT?
[1 -] Igen
[2 -] Nem

F Ü G G E L É K

Tempus/Erasmus ösztöndíj [1 -] Igen [2 -] Nem

A fogadó felsőoktatási intézmény ösztöndíja [1 -] Igen [2 -] Nem

Egyéb hazai ösztöndíj, pályázat [1 -] Igen [2 -] Nem

Egyéb külföldi/nemzetközi pályázati ösztöndíj [1 -] Igen [2 -] Nem

Saját/családi fi nanszírozás [1 -] Igen [2 -] Nem

Egyéb forrásból [1 -] Igen [2 -] Nem
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2.8.2. … a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN?

[1 -] Igen
[2 -] Nem

2.9.  Szerzett-e a tanulmányaihoz NEM kapcsolódó munkatapasztalatot 
(akár részfoglalkozásúként, akár teljes foglalkoztatottságban)…

2.9.1. … a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT?
[1 -] Igen
[2 -] Nem

2.9.2. … a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN?

[1 -] Igen
[2 -] Nem

2.10. Dolgozott-e Ön hosszabb-rövidebb ideig külföldön...

2.10.1. … a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai ELŐTT?

[1 -] Igen
[2 -] Nem

2.10.2. … a kérdőív alapjául szolgáló tanulmányai KÖZBEN?

[1 -] Igen
[2 -] Nem

F Ü G G E L É K
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3. Átmenet a felsőoktatásból a munka világába

3.1.  Ön a kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú képzése során jellemzően 
minek tekintette magát inkább?

[1 -] Főfoglalkozású diáknak
[2 -] Főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is)
 
3.2.  Az abszolutórium megszerzésekor rendelkezett Ön főállású mun-

kaviszonnyal (szolgálati jogviszonnyal)?

[2 -] Nem
[1 -] Igen

3.2.1.  Hogyan jutott Ön ehhez a munkához? Kérjük, ha több tényező is közre-
játszott, a legfontosabbat jelölje be!

[1 -] Álláshirdetésre jelentkezett
[2 -] Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát
[3 -] Intézményi karrieriroda, állásbörze révén
[4 -] Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte
[5 -] Gyakorlati helyén alkalmazták
[6 -] Tanári ajánlás révén
[7 -] Korábbi munkakapcsolat révén
[8 -] Egyéb személyes ismeretség révén
[9 -] Egyéb:……………………………………………

3.2.2.  Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok fe-
lelnek meg a legjobban ennek a munkának?

[1 -] Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete
[2 -] A saját és a kapcsolódó szakterületek 
[3 -] Egy egészen más szakterület 
[4 -] Bármilyen szakterület

3.2.3. Önnek ez a munkaviszonya…

[1 -] Állandó jellegű és határozatlan idejű volt
[2 -] Határozott idejű volt
[3 -] Alkalmi vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos stb.) volt
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3.2.4.  Ön ekkor (az abszolutórium megszerzésekor) jellemzően minek 
tekintette magát? 

[1 -] Főfoglalkozású diáknak
[2 -] Főfoglalkozású dolgozónak (aki tanul is)

3.3. Az abszolutórium megszerzése után közvetlenül keresett-e munkát? 

[2 -] Nem, mert már akkor is dolgoztam
[3 -] Nem, mert folytattam tanulmányaimat/tanulmányokat kezdtem
[4 -] Nem, egyéb okból: …………………………………………………………………
[1 -] Igen

3.3.1.  A munkakeresés során összesen kb. hány munkáltatónál próbál-
kozott/jelentkezett állásért? (Kapcsolatfelvételnek számítanak pl. az 
elküldött önéletrajzok, megvalósult interjúk, jelentkezés hirdetésekre stb.) 
Kérjük, számmal adja meg!

…………………………………………………………………………………………………………………….

3.3.2.  A munkakeresés során összesen kb. hányszor hívták be állásin-
terjúra, vagy vették fel Önnel valamilyen más formában a kapcso-
latot a munkaadók? Kérjük, számmal adja meg!

…………………………………………………………………………………………………………………….

3.3.3. Az abszolutórium megszerzése után talált-e munkát?

[3 -] Még nem találtam
[1 -] Azonnal, egy hónapon belül találtam
[2 -] Keresés után találtam

3.3.3.1.  Abszolutórium után összesen hány hónapig kereste első 
munkáját?

………………………………………………………………
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3.3.4.   Hogyan jutott az abszolutórium utáni első munkájához? Kérjük, 
ha több tényező is közrejátszott, a legfontosabbat jelölje be!

[1 -] Álláshirdetésre jelentkezett
[2 -] Munkáltatónál jelentkezett, pl. elküldte önéletrajzát
[3 -] Intézményi karrieriroda, állásbörze révén
[4 -] Vállalkozóként, önfoglalkoztatóként kezdte
[5 -] Gyakorlati helyén alkalmazták
[6 -] Tanári ajánlás révén
[7 -] Korábbi munkakapcsolat révén
[8 -] Egyéb személyes ismeretség révén
[9 -] Egyéb:……………………………………………

3.3.5.  Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok 
felelnek meg a legjobban ennek a munkának?

[1 -] Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete
[2 -] A saját és a kapcsolódó szakterületek 
[3 -] Egy egészen más szakterület 
[4 -] Bármilyen szakterület

3.3.6. Önnek ez a munkaviszonya…

[1 -] Állandó jellegű és határozatlan idejű volt
[2 -] Határozott idejű volt
[3 -] Alkalmi vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos stb.) volt
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4. Munkaerő-piaci életút

4.1.  Ennek a végzettségnek a megszerzése óta összesen hány főállású mun-
kahelye, munkaviszonya volt Önnek, a jelenlegivel együtt? Ha az abszolutó-
rium megszerzésekor már dolgozott, kérjük azt is számítsa bele!

[1 -] Még sosem dolgoztam
[2 -] 1
[3 -] 2
[4 -] 3
[5 -] 4
[6 -] 5
[7 -] 6
[8 -] 7
[9 -] 8
[10 -] 9 vagy több alkalommal

4.2.  Ennek a végzettségnek a megszerzése óta volt-e munkanélküli?
Kérjük, hogy a hivatalosan nem regisztrált, ám munka nélkül, állás keresésével töltött 
időszakokra is gondoljon! 

[2 -] Nem
[1 -] Igen

4.2.1. Összesen hány ilyen munkanélküli időszak volt?
 Kérjük, számmal adja meg!

…………………………………………………………………………………………………………………….

4.2.2.  Összeadva, ezek a munkanélküliként töltött időszakok hány hó-
napig tartottak? Kérjük, számmal adja meg!

…………………………………………………………………………………………………………………….

4.2.3. Volt ezek közt regisztrált munkanélküli időszak?

[1 -] Igen
[2 -] Nem
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4.3.  A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését kö-
vetően tanult-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön?

[1 -] Igen
[2 -] Nem

4.4.  A kérdőív alapjául szolgáló felsőfokú végzettség megszerzését kö-
vetően dolgozott-e hosszabb-rövidebb ideig külföldön?

[2 -] Nem
[1 -] Igen

4.4.1. Összesen hány alkalommal? Kérjük, számmal adja meg!

…………………………………………………………………………………………………………………….

4.4.2.  Összesen hány hónapig dolgozott külföldön a képzettség megszer-
zését követően?

…………………………………………………………………………………………………………………….

4.4.3. Milyen országokban dolgozott? Kérjük, sorolja fel!

…………………………………………………………………………………………………………………….

4.4.4.  Ez a munka/ezek a munkák kapcsolódtak-e a felsőfokú végzett-
ségéhez?

[1 -] Igen, teljes mértékben
[2 -] Részben
[3 -] Nem
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5. Jelenlegi munkaerő-piaci helyzet

5.1. Mi az Ön jelenlegi fő munkaerő-piaci státusza?
Kérjük, a leginkább jellemzőt jelölje meg!

[1 -] Alkalmazott
[2 -]  Önfoglalkoztató, önálló vállalkozó (szellemi szabad, 
    egyéni vállalkozó, nincs alkalmazottja)
[3 -] Vállalkozó
[4 -] Munkanélküli
[5 -] Nappali tagozaton tanuló diák
[6 -] Gyesen, gyeden (gyeten) van
[7 -] Háztartásbeli, egyéb inaktív (eltartott)

5.1.1. Milyen beosztásban dolgozik?

[1 -] Felsővezető
[2 -] Középvezető
[3 -] Alsóvezető
[4 -] Beosztott diplomás
[5 -] Beosztott, nem diplomás foglalkozás 

5.1.4.1. Hány hónapja munkanélküli?

………………………………………………………………

5.1.4.2. Keres-e munkát?

[1 -] Igen
[2 -] Nem

5.1.6. Rendelkezik főállású munkahellyel?

[1 -] Igen
[2 -] Nem

5.2. Jelenleg dolgozik Ön?

[1 -] Jelenleg (is) dolgozik
[2 -] Sose dolgozott
[3 -] Most nem dolgozik, de már volt munkahelye
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                                                   UGRÁS A 7. KÉRDÉSCSOPORTRA!
Az alábbiakban a jelenlegi fő munkaviszonyával kapcsolatos kérdéseket 
teszünk fel. Kérjük, ha több dolgot is csinál, akkor válassza ki, hogy melyi-
ket tekinti a fő foglalkozásának, és a következőkben erre a tevékenységére 
és munkahelyére vonatkozó válaszokat adja meg!

5.3. Az Ön fő munkaviszonya:

[1 -] Állandó jellegű és határozatlan idejű 
[2 -] Határozott idejű
[3 -] Alkalmi vagy megbízás jellegű (tiszteletdíjas, jutalékos, stb.)

5.4. Ön…:
[1 -]  Köztisztviselő, közalkalmazott, kormánytisztviselő (egyéb közszolgálati jog-

viszonyban áll)
[2 -] Állami, önkormányzati vállalat alkalmazottja
[3 -] Más helyen dolgozik

5.5. Mi jelenlegi foglalkozásának, munkakörének megnevezése?
Kérjük, ügyeljen arra, hogy a megnevezésből munkájának szakmai jellege kiderül-
jön. Ha az Ön munkaköre például tanácsadó, rendszerszervező, ügyintéző, asszisz-
tens, államigazgatási előadó, osztályvezető stb., akkor jelölje meg, mely területen 
dolgozik. Például: számviteli tanácsadó, számítástechnikai rendszerszervező, 
pénzügyi ügyintéző, marketingasszisztens, igazgatási osztály jogi előadója, polgár-
mesteri hivatal egészségügyi osztály vezetője stb. 

..........................................................................................................................................................

5.6. Hány hónapja tölti be ezt a munkakört a mostani munkahelyén? 

..........................................................................................................................................................

5.7.  Hány hónapja dolgozik Ön a jelenlegi munkáltatójánál (vagy ebben a 
vállalkozásban, vagy önfoglalkoztatóként)?

..........................................................................................................................................................

F Ü G G E L É K

DPR.indd   330 2/19/13   7:50 PM



331

5.8. Hány alkalmazottja/beosztottja van?

[1-] Nincs alkalmazottja/beosztottja
[2 -] 1–9 alkalmazott/beosztott
[3 -] 10 vagy több alkalmazott/beosztott

5.9.  Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául 
szolgáló tanulmányai során elsajátított tudást, megszerzett készsé-
geket?

[1 -] Egyáltalán nem
[2 -] Kevéssé
[3 -] Közepes mértékben
[4 -] Nagymértékben
[5 -] Teljes mértékben

5.10.  Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok fe-
lelnek meg a legjobban ennek a munkának?

[1 -] Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete
[2 -] A saját és a kapcsolódó szakterületek 
[3 -] Egy egészen más szakterület 
[4 -] Bármilyen szakterület

 
5.11.  Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban 

jelenlegi munkájának?

[1 -] PhD
[2 -] Egyéb posztgraduális képzés
[3 -] Egyetemi diploma/MA-/MSc-végzettség
[4 -] Főiskolai diploma/BA-/BSc-végzettség
[5 -] Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget

5.12. Milyen jellegű munkahelyen dolgozik Ön?
Kérjük, a munkahely típusának megadásakor olyan általános kategóriákban gon-
dolkodjon, mint pl. bank, iskola, ipari termelő cég, biztosítótársaság stb. 

..........................................................................................................................................................
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5.13. Az Ön munkahelye…:

[1 -] Teljes mértékben állami/önkormányzati tulajdonú
[2 -] Részben állami, részben magántulajdonú
[3 -] Teljes mértékben magántulajdonú

5.14. Az Ön munkahelye…:
[1 -] Teljes mértékben magyar tulajdonú
[2 -] Részben magyar tulajdonú
[3 -] Teljes mértékben külföldi tulajdonú 

5.15. Megközelítőleg hány fő dolgozik az Ön cégénél?
Kérjük, a teljes – legnagyobb – munkavállalói létszámot jelölje meg, több telephely-
lyel rendelkező cég esetén pl. az anyavállalat összesített létszámát!

[1 -] Önfoglalkoztató vagyok
[2 -] 2–9 fő
[3 -] 10–49 fő
[4 -] 50–249 fő
[5 -] 250–999 fő
[6 -] 1000 fő vagy afölött

5.16. Kérjük, az alábbi listából válassza ki munkahelye ágazatát!
[1 -] Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
[2 -] Bányászat, kőfejtés
[3 -]  Feldolgozóipar (pl. élelmiszer; ruházat; építőanyag-, szerszám-, gépgyártás; 

gyógyszergyártás; elektronikai eszközök, járművek gyártása; fafeldolgozás)
[4 -]  Villamos energia, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (ezek termelése, ellátá-

sa, kereskedelme)
[5 -]  Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, -kezelés, hulladékgazdálkodás, szennyező-

désmentesítés
[6 -] Építőipar
[7 -]  Kereskedelem, gépjárműjavítás (minden nagy- és kiskereskedelem, illetve 

gépjárművek esetében a javítás, karbantartás is)
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[8 -]  Szállítás, raktározás (pl. vasúti, közúti, légi személy- és áruszállítás és pos-
tai tevékenység)

[9 -]  Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
[10 -]  Információ, kommunikáció (pl. távközlés, számítógépes szolgáltatások, 

kiadói tevékenység, műsorgyártás)
[11 -] Pénzügyi, biztosítási tevékenység
[12 -] Ingatlanügyletek (pl. ingatlan adás-vétele, ügynökség)
[13 -]  Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (pl. piackutatás, fordítás/tol-

mácsolás, jogi, üzleti szakértői tevékenység, műszaki tanácsadás, tudomá-
nyos kutatás)

[14 -]  Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (pl. eszköz-, illetve 
munkaerő-kölcsönzés, biztonsági szolgáltatás, üzemeltetés, takarítás, ad-
minisztráció, rendezvényszervezés)

[15 -] Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás
[16 -] Oktatás 
[17 -] Humán-egészségügyi, szociális ellátás
[18 -]  Művészet, szórakoztatás, szabadidő (pl. múzeum, szerencsejáték, sport, 

művészet)
[19 -]  Egyéb szolgáltatás (pl. érdekképviselet, szakszervezet, politika, háztartá-

sicikk-javítás, tisztítás, fodrászat)
[20 -]  Háztartás munkaadói tevékenysége, termék előállítása, szolgáltatás vég-

zése saját fogyasztásra
[21 -] Egyéb:………………………………………………

5.17.  Kérjük, tüntesse fel munkahelye települését! (Azét a települését, ahol 
munkavégzésének többsége zajlik!) Ez a település külföldön van?

[1 -] Igen
[2 -] Nem

5.17.1. Kérjük, adja meg az ország nevét:

…………………………………………………………………………………………………………………….

5.17.2. Meg tudná adni munkahelye irányítószámát?

[1 -] Igen
[2 -] Nem
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5.17.2.1. Kérjük, adja meg a település irányítószámát:

……………………………………………………………………………………..

5.17.2.2. Kérjük, adja meg a település nevét:

……………………………………………………………………………………..

5.18.  A főállású munkaidő, illetve kereset szempontjából az előző hónap 
egy átlagos, „normál” hónap volt?

[1 -] Igen
[2 -] Nem

5.18.1.  Mennyi volt az előző hónapban/az utolsó olyan hónapban, amikor 
jellemző, „normál” fi zetést kapott, a főállásából származó havi 
nettó (adózás utáni) keresete? (Kérjük, az összeget ezer forintban adja 
meg! Amennyiben az összeg 999 ezer forint feletti, kérjük, 999-et tüntessen fel!)

.......................................................................................................................... nettó, ezer Ft/hónap

5.18.2.  Hány munkaórát dolgozott főállásában az előző hónapban? Ha 
ez nem a „szokásos” hónap volt, akkor utolsó „szokásos” hó-
napban hány munkaórát dolgozott a főállású munkahelyén?

.......................................................................................................................... havi munkaóra

5.19. Van-e Önnek mellékállása, másodállása?
[2 -] Nem
[1 -] Igen

5.19.1.  Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok 
felelnek meg a legjobban ennek a munkának?

[1 -] Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete
[2 -] A saját és a kapcsolódó szakterületek
[3 -] Egy egészen más szakterület
[4 -] Bármilyen szakterület
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5.19.2.  Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban 
jelenlegi mellékállású munkájának?

[1 -] PhD
[2 -] Egyéb posztgraduális képzés
[3 -] Egyetemi diploma/MA-/MSc-végzettség
[4 -] Főiskolai diploma/BA-/BSc-végzettség
[5 -] Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget

5.19.3.  Másodállásából/mellékállásából mennyi havi nettó keresete 
származott az előző hónapban? (Ha az előző hónap ebből a szem-
pontból nem tekinthető „normál keresetű” hónapnak, kérjük, a legutóbbi 
„normál keresetű” hónapra jellemző havi nettó keresetét adja meg!)

...................................................................................... nettó, ezer Ft/hónap

5.19.4.  Másodállásban/mellékállásban hány munkaórát dolgozott az 
előző hónapban? (Ha az előző hónap ebből a szempontból nem te-
kinthető „szokásos” hónapnak, kérjük, a legutóbbi „szokásos” hónapra 
jellemző heti munkaórát adja meg!)

....................................................................................... havi munkaóra

6. Elégedettség

6.1. Mennyire elégedett főállású munkájával az alábbi szempontok szerint?
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teljesen
elégedetlen elégedetlen elégedett teljesen 

elégedett

6.1.1. a munka szakmai, tartalmi része 1 2 3 4

6.1.2. szakmai előmenetel, karrierépítés 1 2 3 4

6.1.3. szakmai presztízs 1 2 3 4

6.1.4. jövedelem, juttatások 1 2 3 4

6.1.5. a munka személyi körülményei 1 2 3 4

6.1.6. a munka tárgyi körülményei 1 2 3 4

6.1.7. a munka összességét tekintve 1 2 3 4
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7. Személyes adatok

7.1. Az Ön neme?
[1 -] Férfi 
[2 -] Nő

7.2. Melyik évben született Ön?

..........................................................................................................................................................

7.3. Mi az Ön hivatalos családi állapota?

[1 -] Egyedülálló
[2 -] Házas
[3 -] Elvált
[4 -] Özvegy

7.4. Van-e 18 év alatti gyermeke? 
[2 -] Nincs
[1 -] Van

7.4.1. Hány 18 év alatti gyermeke van?

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

7.5. Milyen településen lakott Ön 14 éves korában? Ez a település kül-

földön van?
[1 -] Igen
[2 -] Nem

7.5.1. Kérjük, adja meg az ország nevét:
…………………………………………………………………………………………………………………….

7.5.2. Meg tudná adni a település irányítószámát?
[1 -] Igen
[2 -] Nem
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7.5.2.1. Az irányítószám:

……………………………………………………………………………………..

7.5.2.2. Kérjük, adja meg a település nevét:

……………………………………………………………………………………..

7.6.  Milyen településen él Ön jelenleg? Ez a település külföldön van? 
(Arra a településre gondoljon, ahol ténylegesen, életvitelszerűen él!)

[1 -] Igen
[2 -] Nem

7.6.1. Kérjük, adja meg az ország nevét:

…………………………………………………………………………………………………………………….

7.6.2. Meg tudná adni lakhelye irányítószámát?
[1 -] Igen
[2 -] Nem

7.6.2.1. Az irányítószám:

……………………………………………………………………………………..

7.6.2.2. Kérjük, adja meg a település nevét:

……………………………………………………………………………………..

7.7. Milyen típusú középiskolai osztályban szerzett érettségit?

[1 -] Gimnázium – hagyományos 4 osztályos
[2 -] 6, 8 osztályos (szerkezetváltó) középiskola, két tannyelvű gimnázium
[3 -] Szakközépiskola
[4 -] Egyéb
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7.8.  Mi volt az Ön édesapjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, 
amikor Ön 14 éves volt?

[1 -] Legfeljebb 8 általános
[2 -] Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül)
[3 -] Szakközépiskola, technikum
[4 -] Gimnázium
[5 -] Főiskola
[6 -] Egyetem
[7 -] Nem tudja, nem ismerte, nem élt

 
7.9.  Mi volt az Ön édesanyjának legmagasabb iskolai végzettsége akkor, 

amikor Ön 14 éves volt?

[1 -] Legfeljebb 8 általános 
[2 -] Szakmunkásképző, szakiskola (érettségi nélkül)  
[3 -] Szakközépiskola, technikum
[4 -] Gimnázium
[5 -] Főiskola
[6 -] Egyetem
[7 -] Nem tudja, nem ismerte, nem élt

7.10.  Összességében hogyan ítéli meg családja anyagi helyzetét akkor, 
amikor Ön 14 éves volt?

[1 -] Az átlagosnál sokkal jobb
[2 -] Az átlagosnál valamivel jobb
[3 -] Nagyjából átlagos
[4 -] Az átlagosnál valamivel rosszabb
[5 -] Az átlagosnál sokkal rosszabb

7.11.  Van-e a családjában az Önéhez hasonló szakterületen végzettséget 
szerzett, e szakterületen dolgozó családtag? Kérjük, ne a végzettség 
szintjére, hanem az esetleges szakmai kapcsolódásra gondoljon! Kérjük, a szülő 
és nagyszülői körre gondoljon!

[1 -] Igen, szülők és nagyszülők közt is van kapcsolódó szakmájú családtag
[2 -] Igen, csak a szülők között
[3 -] Igen, csak a nagyszülők között
[4 -] Nincsen
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