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ELŐSZÓ

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 2008-ban indult központi diplomás pályaköve-
tő programot kezdettől fogva több törekvés övezte. A gyakorlati, program szintű hasznosulás 
szempontjai egy általános, a kutatási eredmények szervezeti beépülését és kommunikációját 
integrálni tudó intézményi pályakövető modell kidolgozását, szakmai támogatását és nyomon 
követését ölelték fel. Ezt a vonulatot erősítette, támogatta a pályakövetés országos kutatási 
programja, amely során a hallgatók és frissdiplomások körében nyílt lehetőség nagymintás 
adatfelvételekre. E kutatások hozadékai az egyes szférákban más-más szempontból hasznosul-
hatnak.
 Az eredmények gyakorlati beépülése kapcsán fontos hangsúlyoznunk a nemzetközi és hazai 
felsőoktatási irodalomban mind gyakrabban előforduló evidence based fogalmat, amely lénye-
gében a tényeken, kutatási eredményeken alapuló döntéshozatalt jelenti, ily módon a tudomá-
nyos bizonyítékokon alapuló oktatáspolitikának is szinonimája lehet. Bár sokak szerint e téren 
még csak a kezdeti lépéseknél tartunk, kirajzolódóban már az a tendencia is, mely során a fel-
sőoktatásban az intézményi és ágazati döntések hátterében egyre nagyobb hangsúly helyeződik 
a tényekre, adatokra, legyenek azok vezetői információk, statisztikai adatok vagy kutatási ered-
mények. A végzettek pályafutásának követéséből származó adatok, információk – korántsem 
kizárólagos, ám fontos – mutatói lehetnek a felsőoktatás kimeneti teljesítményének intézményi 
és ágazati szinten egyaránt. Miközben mindehhez egyre több statisztikai adat áll rendelkezésre, 
a folyamatok, jelenségek mögötti mélyebb összefüggéseket feltárni tudó empirikus kutatásokra 
is nagy szükség van. A végzettek karrierjének követése az abból származó eredmények a felső-
oktatási szereplők igen széles köre számára nyújtanak hasznos információkat. Az egyetemek és 
főiskolák számára egykori hallgatóik munkába állása, munkaerő-piaci beválásuk, megszerzett 
ismereteik alkalmazhatósága, továbbképzési igényeik olyan – semmi mással nem pótolható – 
visszacsatolást biztosítanak, amely a fejlődés, fejlesztés fontos alapja lehet. A végzettek elhe-
lyezkedésének sikeressége mindemellett nagyon fontos támpontot jelenhet a leendő hallgatók 
számára a pályaorientáció, intézmény- és szakválasztás során. Az ágazati, kormányzati szerep-
lőknek a képzési kínálat kialakításához, tervezéséhez fontos kimeneti mutatókat jelenthet a 
végzettekre épülő adatgyűjtés, de a pályakövetés eredményei hasznos információt biztosítanak 
a munkaerő-piaci szereplők számára is a felsőoktatási intézményekben folyó képzésről. A fen-
tiekkel is magyarázható, hogy a felsőoktatásról szóló szélesebb közéleti diskurzus egyik kedvelt 
témája a „mennyit és mit ér a diploma?” kissé leegyszerűsített kérdése. A sajtóhíreket böngész-
ve ezzel kapcsolatban rengeteg állítás hangzik el, amelyek azonban a legtöbb esetben csak 
vélekedések, és a tényadatok hiányának is köszönhetően igen gyorsan terjednek, s nem egy 
esetben oktatáspolitikai döntések mögött felsorakoztatott érvek között láthatjuk őket viszont. 
Mindezek különösen alátámasztják annak igényét, hogy végre tisztábban lássunk a tekintetben, 
hogy intézményi és ágazati szinten milyen tendenciák jellemzik a diplomások elhelyezkedését, 
munkaerőpiacra történő belépését.
 Mindezen, a pályakövetési kutatások fontosságát, létjogosultságát alátámasztó szempontok-
tól vezérelve azonban e kötet elsősorban nem az eredmények felhasználói oldala, sokkal inkább 
az azok értelmezésén dolgozó szakma szférája felé fordul. A pályakövetés hazai programjának 
megvalósításán dolgozó szakmai csapat a pályakövetés általános elméleti és módszertani meg-
alapozásának érdekében az országos kutatások eredményeinek tudományos igényű feldolgo-
zását is felvállalta. Az elmúlt évtized legnagyobb diplomás pályakövető kutatási programja, a 
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FIDÉV-kutatás1 után 2010-ben nyílt újra lehetőség országos szinten a frissdiplomások elhe-
lyezkedési lehetőségeinek, munkaerő-piaci státuszának vizsgálatára. A 3 éve a munkaerőpiacon 
lévő diplomások körében zajlott „Diplomás kutatás 2010” reményeink szerint nem csupán az 
adatok frissessége miatt érdemes a szakmai figyelemre, hanem új nézőponttal is gazdagíthatja 
a hazai pályakövetési kutatások sorát, rámutatva a munkaerő-piaci sikeresség számos, ezidáig 
kevéssé vizsgált aspektusára. Ennek érdekében, a pályakövetés hazai kutatási programját a 
nemzetközi kutatási vonulatba is becsatornázva a munkaerő-piaci sikeresség sokdimenziós, 
szubjektív aspektusokra is reflektáló koncepciójára alapozva indítottuk útjára.
 Mindemellett e kötet, amely a frissdiplomások körében zajlott kutatás eredményeinek tu-
dományos igényű interpretálását vállalja fel, talán más szempontból is értékes lehet. Alapvető 
szerkesztői törekvésünk volt, hogy a kötet tanulmányai az országos volumenű kutatás adat-
bázisán a hazai felsőoktatás-kutatásban dolgozó legszélesebb szakmai kör közreműködésével 
születhessenek meg. Ritka talán az olyan tudományos célú kiadvány, amely egyetlen adatbázis 
ilyen sok szempontú feldolgozását vállalja fel, szándékoltan vonva a pályakövetés kiépülő-
ben lévő kutatási programja köré a téma legtapasztaltabb kutatóit és a fiatal generáció tagjait 
egyaránt. A frissdiplomások munkaerő-piaci beválását övező kérdések, problémák, kutatási 
aspektusok mindegyikének feltárásához olyan szerzőkkel dolgozhattunk együtt, akik az adott 
téma tapasztalt kutatói. Munkájukat mindemellett az egyes szakterületeken szakmai lektorok 
együttműködése is segítette, támogatta. 
 Abban bízunk, hogy a kötet, amely a hazai diplomás pályakövetés legfrissebb teljesítménye-
ként megszületett, felkeltheti a téma iránti kutatói érdeklődést, rámutatva a pályakövetésben 
rejlő tudományos potenciálra. Mindez, úgy véljük, kulcsfontosságú a pályakövetés országos 
rendszerének hosszú távú sikerességében: a rendszeres országos frissdiplomás adatgyűjtés, 
amelyre a program révén az elkövetkező években lehetőség nyílik csakis egy erős szakmai, el-
méleti bázison teljesedhet ki és nőheti ki magát hosszú távon is életképes, nemzetközi színtéren 
is megmérethető kutatási programmá. Így, e ponton kapcsolódik tehát össze egymást kölcsö-
nösen erősítve a pályakövetés két aspektusa: a program gyakorlatának sikere és a tudományos 
szempontból is megerősített szakmai bázis. 

Kötetünk célja, hogy e törekvés kézzel fogható eredményét öntsük formába. 

a Szerkesztők

1 Galasi P.–Nagy Gy.–Varga J. (2004): Fiatal diplomások munkaerő-piaci helyzetének változása 1999–2003.
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BEVEZETÉS

A „Frissdiplomások 2010” tanulmánykötetet két tartalmi blokkra osztottuk fel. Az első nagy 
fejezet tanulmányai egy-egy fontos, a pályakövetési vizsgálatok során gyakorta vizsgált prob-
léma kapcsán közelítik meg a 2007-ben diplomát szerzettek munkaerő-piaci beválásának ala-
kulását, az azt befolyásoló tényezőket, míg a második rész képzési területek szerint vizsgálja 
a munkaerő-piaci elhelyezkedés, integráció néhány főbb kérdését. A kötet szerkesztése során 
arra törekedtünk, hogy az egyes témák feldolgozására olyan szerzőket, lektorokat kérjünk fel, 
akik más adatbázisokon, esetleg más kontextusban már szakmai tapasztalattal és ezen nyugvó 
szemléletmóddal rendelkeznek a probléma vizsgálatában, másfelől – s épp ezért is tartjuk olyan 
fontosnak a munkák lektori támogatását – a témák egy részét fiatal kutatók „kezébe adtuk”, 
akik szakmai fejlődésükben maguk is hasznosítani tudták a kapott segítséget. Ezt a döntést 
elsősorban a Diplomás Pályakövetési Rendszer programján dolgozó szakmai csapat felépítése, 
szemlélete indokolta. A kötet alapjául szolgáló kutatás, s maga a hazai rendszeres diplomáskö-
vetési rendszer is egy fiatal kutatókból álló csapat munkája, amelynek legfontosabb alapelve a 
szakmai nyitottság, melynek része a témában már zajlott kutatások eredményeinek hasznosí-
tása, az azokhoz kapcsolódó elméletek és gyakorlatok folytonos újraértelmezése és mindennek 
érdekében együttműködések kialakítása a témakör emblematikus szereplőivel. Mondhatjuk 
akár azt is, hogy a kötet szerkesztésekor a teljességre törekedtünk; ha nem is tematikai, de 
kutatói oldalról mindenképp – ezt mi sem bizonyítja jobban mint a bevont szerzők és lektorok 
köre. 
 A kötet első részének tanulmányai a frissdiplomások vizsgálatához kapcsolódó számos le-
hetséges kérdésfeltevés közül olyan szempontokkal foglalkoznak, mint a sikerességet megha-
tározó tényezők, a jövedelmi helyzet, a munkaerő-piaci beilleszkedés nehézségei, a kompe-
tenciák szerepe, a képzési motivációk, a nemzetközi mobilitás mintázatai illetve az átmenet 
időszaka. A cél az volt, hogy az e témákkal foglalkozó tanulmányok mindegyike a kutatási 
eredmények magas szintű feldolgozása mellett a vizsgált problémát releváns elméleti közegben 
is láttassa, belehelyezve vizsgálatunkat a diplomás-kutatások hazai és nemzetközi vonalába. A 
szerzőink által képviselt sajátos szemléletmódokat, fogalmi és módszertani megközelítéseket a 
kötet erényének tartjuk, amely a kutatói szabadságot hangsúlyozó tudatos szerkesztői törekvé-
sünket tükrözi. 
 Kötetünk második részében az egyes képzési területek vonatkozásában mutatjuk be a pá-
lyakövetési vizsgálat főbb eredményeit, tanulságait. Ahogy az első résznél, itt is arra töreked-
tünk, hogy a leíró jellegű statisztikai adatközlések, a kutatási adatokat „végigelemző” írások 
helyett problémacentrikus, egy-egy terület legfontosabb kérdéseire reflektáló tanulmányok 
szülessenek. Ebből is következően a képzési területi blokk írásai nem egységes szerkezetűek, 
nem feltétlenül egyezik meg a vizsgált kérdések köre. A cikkek érintik a jövedelmi viszonyo-
kat, a munkaerő-piaci státus alakulását, az elhelyezkedés körülményeit, de egy-egy szakterület 
esetében foglalkoznak mobilitási kérdésekkel, a szülői háttér és a kibocsátó intézmény elhe-
lyezkedésre gyakorolt hatásával, vagy éppen a végzettek elégedettségével, további terveivel és 
várakozásaival. 
 A kötet tematikai gazdagsága azonban korántsem jelent, nem is jelenthet teljességet. E téren 
mozgásterünket egyfelől a terjedelemi korlátok szűkítik, másfelől a hazai és nemzetközi kutatá-
si előzmények, a bevonható szerzők, lektorok köre jelölte ki az egyes témák prioritását. Épp a 
fentiek okán igyekszünk a szakma számára nyitva hagyni a lehetőségeket, lehetővé téve a hazai 
szakembereknek az adatbázis oktatási, vagy kutatási célú felhasználását, ezáltal is segítve és 
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figyelemmel kísérve a diplomás pályakövetésben rejlő szakmai, tudományos lehetőségek minél 
gazdagabb feltárását. 
 Ha a korábbiakban a tematikai korlátokról esett szó, nem kerülhetjük meg a módszertani 
problémák számba vételét sem. Ezek közt a legnagyobb kétségtelenül a megkérdezettek eléré-
sében mutatkozó esetlegesség, amely minden bizonnyal torzítja a kutatási eredményeket, ám 
hogy milyen irányban, arról inkább csak feltevéseink, semmint ellenőrizhető állításaink lehet-
nek. A diplomásokat három évvel a végzettség megszerzése után személyesen megkereső kuta-
tásnak számolnia kell azzal, hogy – még ha egy lényegében teljes címlista is áll rendelkezésre, 
mint a mi esetünkben – a mintába bekerült potenciális válaszadók egy része nem lesz elérhető, 
vagy nem kíván együttműködni. A problémát tetézi, hogy mindkét típusú adathiány mögött 
tendenciózusságot sejthetünk. Csak példaképp: a külföldön munkát vállalók nyilvánvalóan 
személyes megkereséssel alig érhetőek el, s a legsikeresebb, vagy épp a leginkább sikertelen 
diplomások válaszadási hajlandósága is nagymértékben eltérhet. Sajnos azonban a kutatás jel-
legéből és az egyéb, külső kontroll adatok hiányából adódóan e tendenciák feltárása és vissza-
menőleges korrigálása egyaránt megoldhatatlan. 
 Másik, szintén a diplomások pályakövetésével kapcsolatos módszertani dilemma a min-
ta kiválasztásának, tehát az azt leképező főbb paramétereknek a természete. A minta terve-
zésekor ugyanis főként képzési és esetleg demográfiai adatok állnak rendelkezésre (pl. szak, 
intézmény, tagozat, nem). Ezeknek a felsőoktatási kategóriáknak vagyunk tehát kénytelenek 
– munkaerőpiaci jellemzők híján – meghatározó erőt tulajdonítani akkor, amikor egy másik 
szférában, a munka világának területén végzünk kutatást. Ezzel a pályakövetési kutatások 
kényszerűen mintegy feltételezik is, hogy a felsőoktatási jellemzők a munkaerő-piaci teljesít-
mény releváns meghatározói.
 Felismerve és tudomásul véve a diplomás pályakövetési vizsgálat módszertani korlátait, 
az olvasókat arra ösztönözzük, hogy mindezek figyelembe vétele mellett is érdeklődéssel és 
továbbgondolásra készen fogadja a kötet tanulmányait. 
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VEROSZTA ZSUZSANNA

A MUNKAERŐ-PIACI SIKERESSÉG DIMENZIÓI  
FRISSDIPLOMÁSOK KÖRÉBEN1 

A hazai gyakorlatban a frissdiplomások munkaerő-piaci sikerességének mérését klasszikus 
közgazdaságtani mutatók dominálják, a kutatások alapvetően a jövedelemre, illetve foglalkoz-
tatottá válás esélyére fókuszálnak.2 Miközben a sokféleség a felsőoktatás világában egyre inkább 
elfogadott vizsgálati kiindulópont,3 mintha a szakma és a társadalom a beválás, tehát a foglal-
koztathatóság tekintetében keményebb mércével mérne. Az emberi tőke elméletből4, 5 kiinduló 
kutatások a felsőoktatást olyan beruházásként értelmezik, amelynek sikerességét kilépés utáni 
megtérülési rátája mutatja. Azt is tudjuk e kutatási adatokból, hogy ez a megtérülés, a diploma 
megszerzéséhez kapcsolódó haszon mind a jövedelem, mind a foglalkoztatottság kapcsán reali-
zálható a munkaerőpiacon a magyar frissdiplomások körében.6 A frissen induló magyarországi 
pályakövetési rendszer7 elméleti megalapozása során mindezen mutatók megtartása mellett egy 
olyan értelmezési közeg kialakítására törekszünk, amely a munkaerő-piaci sikeresség többdi-
menziós jellegét hangsúlyozza. A frissdiplomások foglalkoztatottságának feltárása és elemzé-
se során tehát azokat a nézőpontokat keressük ahonnan a sikeresség, beválás megragadható. 
A hangsúly itt célzottan került a többes számra: arra törekszünk, hogy a munkaerő-piaci sike-
resség többdimenziós jellegét tárjuk fel, azt tételezve, hogy a siker a végzettek oldaláról vizs-
gálva sokszínű lehet, amelynek értelmezésében „helyettük” nem dönthet sem a munkaerőpiac, 
sem a társadalom, sem a felsőoktatás, de még a társadalomkutatók sem.8 
 Elemzésünk során először is a fenti vizsgálati nézőpont elméleti hátterének felvázolására 
vállalkozunk, feltárva a foglalkoztathatóság, a munkaerő-piaci átmenet fogalmi készletét és 
megközelítési módjait. Következő lépésként számba vesszük az elmúlt évtizedekben a friss-
diplomások foglalkoztathatóságának vizsgálatát megcélzó hazai és nemzetközi jelentős kutatá-
si programokat, különös tekintettel ezek elméleti megfontolásaira. Ezt követően a tanulmány 
empirikus szakaszában három feladatot vállaltunk fel. Először ismertetjük a frissdiplomások 

1 A tanulmány szakmai lektorálását Sági Matild végezte, akinek a szerző ezúton fejezi ki külön köszönetét a szakmai támogatás 
mellett az elemzésre szánt közös munkáért is.

2 Ezen az elvi alapon nyugszik a legjelentősebb hazai frissdiplomás munkaerő-piaci adatfelvétel, a Fidév-kutatás, amelynek 
eredményeire a tanulmány során rendre hivatkozunk a továbbiakban. A kutatás ismertetésére a későbbiekben kitérünk. Bőveb-
ben a főbb eredményekről lásd pl. Galasi P. –Varga J. (2005): Munkaerőpiac és oktatás, MTA Közgazdaságtudományi Intézet. 
Budapest

3 Hrubos I. (2009): A sokféleség értelmezése és mérése. Kísérlet az európai felsőoktatási intézmények osztályozására. Educatio 
2009/2.

4 Becker, G. S. (1964, 1993, 3rd ed.): Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. 
Chicago, University of Chicago Press

5 Mincer, J. (1974): School, experience and earnings. National Bureau of Economic Research, Inc., New York
6 A diplomához kötődő bérelőnyről és magasabb foglalkoztatottságról lásd pl. Galasi P. (2004): Valóban leértékelődtek a felsőfokú 

diplomák? A munkahelyi követelmények változása és a felsőfokú végzettségű munkavállalók reallokációja Magyarországon 
1994–2002. BWP. 2004/3., illetve Galasi P.–Varga J. (2005): Munkaerőpiac és oktatás, MTA Közgazdaságtudományi Intézet. 
Budapest

7 A 2006-ban indult Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) program kidolgozását, megvalósításának koordinálását és szakmai 
támogatását az Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztálya végzi. A program finanszírozása a TÁMOP 4.1.3 számú, „A fel-
sőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése kiemelt projekt keretében zajlik. A DPR programról részletesen lásd: Fábri 
I. –Horváth T.–Kiss L.–Nyerges A. (2008): (szerk.) Diplomás pályakövetés 1. Hazai és nemzetközi tendenciák. Educatio Társa-
dalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. – Országos Felsőoktatási Információs Központ.

8 Ez az elméleti alapvetés természetesen nem jelenti a közgazdaságtani orientációjú foglalkoztatási kutatások relevanciájának 
megkérdőjelezését, pusztán a kutatási nézőpont eltérő megválasztását.



DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. – TEMATIKUS TANULMÁNYOK

12

foglalkoztathatóságára vonatkozó friss kutatási eredményeket. Másodszor kísérletet teszünk 
arra, hogy azonosítsuk és definiáljuk a munkaerő-piaci sikeresség dimenzióit. Végül pedig a 
sikeresség egyes dimenziót alakító tényezők feltárását és hatásuk vizsgálatát végezzük el magya-
rázó modellek keretében. 

A foglalkoztathatóság fogalmi kezeléséről

A felsőoktatás felől nézve a kibocsátás – a diplomások – foglalkoztathatóságának kérdése erő-
sen átértékelődött és új aspektusokkal telítődött az utóbbi évtizedekben. E tendenciák9 lénye-
gében összekapcsolódnak az Európai Felsőoktatási Térség megteremtéséért folyó törekvések-
kel10, tehát éppen nem a „bolognai folyamat” által kiváltottak, sokkal inkább táplálói annak. Az 
egyik ilyen tendencia, amely átrendezte mindazt, amit a felsőoktatás és a foglalkoztathatóság 
kapcsolatáról azidáig gondoltak, természetesen a felsőoktatás tömegessé válása. Ezzel párhuza-
mosan azonban a betölthető munkakörök, a piac szerkezete is erős diverzifikálódáson ment át, 
a folyamatok immár a tudás alapú társadalom felé fordították a koncentrált figyelmet. Átrende-
ződtek a munkához kapcsolódó értékek, motivációk is, a munkabiztonság mellett a kockázat, 
rugalmasság, mobilitás fogalmait juttatva előtérbe. Mindez egyenesen vezetett az oktatás által 
átadandó tudás átértékeléséhez is, amelynek során az ismeretek átadásáról a kompetenciákra, 
készségek fejlesztésére helyeződött nagyobb hangsúly. A kompetenciák, a tanulás képességé-
nek megszerzése annál is inkább fontossá vált, mert a felsőoktatás és a munka világa közti éles 
határok, a kimeneti pontok is elmosódottabbá váltak, amely hatványozottan érzékelhető az 
élethosszig tartó tanulás (LLL) előtérbe kerülésében. Vegyük mindehhez hozzá, hogy mind-
eközben maga a felsőoktatás is nagymértékben átalalkult és máris érzékelhetjük, hogy miért 
olyan nehéz kapaszkodókat találniuk a foglalkoztathatóságra vonatkozó elvárásoknak. 
 A felsőoktatás és munkaerőpiac kapcsolatának tiszta leírása az előzőekben említett folya-
matok közepette igencsak kétséges vállalkozás volna, és ez nemcsak a felsőoktatás Huisman11 
által leírt diverzifikálódási tendenciái miatt van így, hanem a munka világának átalakulása 
miatt is, amelynek elméletei, víziói a „posztindusztrális társadalom”, „globalizálódó társada-
lom” „a munka alapú társadalom hanyatlása” felől egészen a „kockázat-társadalom”12, az „in-
formációs társadalom”, a „magasan képzett társadalom”13 vagy a „tudás alapú társadalom” felé 
tartanak.14 
 A foglalkoztathatóság fogalmáról (vagy akár elvárásáról) mindezek után legalábbis azt 
mondhatjuk, hogy számos aspektust sűríthet magába, melyek közös eleme hogy a felsőoktatás 
és a munkaerőpiac közti kapcsolatból táplálkozik. Az (uniós) foglalkoztatáspolitika számára a 
fogalom elsősorban a munkához jutás esélyének növelését testesíti meg, ugyanakkor például a 
felsőoktatás világában magába foglalja a munkához jutáshoz szükséges készségek, információk 
megszerzését is. A foglalkoztathatóság mindemellett vonatkozhat magára a képzés és munka 
közötti átmenetre, annak esetleges problémáira, vagy éppen gördülékenységére. Tekinthetünk 
emellett a foglalkoztathatóságra úgy is, mint amely egyfajta mutatója, mérőszáma a tanulmá-

9  Teichler, U. (2004): Changes in the Relationships Between Higher Education and the World of Work on the Way Towards the 
European Higher Education Area. EUA Conference “University and Society: Engaging Stakeholders”, Marseille, 1–3 April 2004

10 Hrubos I. (2010): A foglalkoztathatóság kérdése az európai felsőoktatási térségben. Educatio, 2010/3.
11 Huisman, J. (1995). Differentiation, Diversity and Dependency in Higher Education. Utrecht, Lemma
12 Beck, U. (2003): A kockázat-társadalom avagy út egy másik modernitásba. Századvég kiadó, Budapest
13 Teichler, U. (1991): Towards a Highly Educated Society, Higher Education Policy 4.
14  Ezen összegzés forrása: Teichler, U. (2000): New Perspectives of the Relationships Between Higher Education and Employment. 
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nyok sikeres átváltásának, munkaerő-piaci konvertálásának. Ez egyfelől a munkaerő-piaci si-
ker számos mutatójában testesülhet meg, másfelől mindezt kitágíthatjuk az ehhez szükséges 
egyéni hozzájárulások (háttér, kompetenciák) beemelésével is. Sőt, a fogalom definíciós körébe 
bevonhatjuk a képzés profilja és a munka közti egyezés, kapcsolódás mértékét is. E számos di-
menzióból összeálló foglalkoztathatóság fogalomra15 irányuló megnövekedett figyelem egyéb-
ként különösen a felsőoktatási intézmények szerepének értelmezését terheli meg, azt a képet 
sugallva, mintha a felsőoktatás feladata kizárólag a munkaerőpiacon jól elhelyezhető végzettek 
kibocsátása, a tanulmányok konvertálása volna.
 Áttekintve a felsőoktatás és munkaerőpiac közötti kapcsolat elméleteit, két fő irányvonalat 
érdemes kiemelni. Ezek egyike a szakértelem, kompetenciák és tudás döntő szerepére vonatko-
zik (a „professional society” épülésének irányába hat tehát), míg a másik nagy elmélet a képzés 
meritokratikus tendenciáin alapul (azon tehát, hogy a magasabb szintű képzés önmagában 
vezet nagyobb sikerhez). Teichler16 szerint e két tényező együttesen determinálja a munkaerő-
piaci sikerességet. E kettősséget a terület két fő közgazdaságtani elméletére fordítva át17 a már 
hivatkozott emberi tőke elmélet a neoklasszikus közgazdaságtan talaján állva a nagyobb beru-
házást (több tudás megszerzését) követő nagyobb munkaerő-piaci megtérüléssel magyarázza a 
felsőfokú végzettséghez kötődő bértöbbletet. A „szűrőelmélet” ugyanakkor a megszerzett tudás 
helyett a végzettség státuszt biztosító hatását hangsúlyozza. Az utóbbihoz kapcsolódó egyéb 
elméletek pedig – mint a bizonyítvány-hipotézis (kredencializmus)18 vagy a sorban állási elmé-
let (queuing theory)19 – mindezt a tömegessé vált felsőoktatás és megnövekedett kibocsájtás 
viszonyaira vonatkoztatva ragadják meg. Ezek közül az előbbi elmélet a bizonyítvány alapú 
munkaerő-piaci értékelés tömegessé válása révén bekövetkező inflálódását írja le, míg a sorban 
állási modell egymás mellett létező munkaerő-piaci hierarchiákat tételez, melyek egyfelől az 
állások státusa, másfelől a jelentkezők végzettsége alapján rendezik sorba a belépőket és alakít-
ják a piac dinamikáját.20 A felsőoktatás és munkaerőpiac kapcsolatának a társadalmi, politikai, 
gazdasági közeg változásával együtt alakuló kulcskérdéseiből, elméleteiből21 a frissebb teóriák 
közül érdemes kiemelnünk talán a téma egyik jelentős oktatásszociológiai megközelítését – 
Teichler „magasan képzett társadalom (highly educated society)” elméletét.22 E koncepció a 
kérdést a munkaerőpiac felől a felsőoktatás felé fordulva vizsgálja, hangsúlyozva, hogy a tudás 
alapú társadalom kiépülésében a felsőoktatás által kibocsátott képzett munkaerő alapvető fon-
tossággal bír, de csak akkor, ha a készségek és tudások a megfelelő szinten tudnak hasznosulni, 
beleértve ebbe a középszintű végzettségek megfelelő munkaerő-piaci értékelését is. Teichler 
ezirányú megfontolásai egyébként a gyakorlati kutatások szintjén a munkaerő-piaci illeszkedés 
vizsgálataiban is gyümölcsözőnek mutatkoztak. 

15  Teichler, U. (2004): Changes in the Relationships Between Higher Education and the World of Work on the Way Towards the 
European Higher Education Area. EUA Conference “University and Society: Engaging Stakeholders”, Marseille, 1–3 April 2004

16  Teichler, U. (2002): Graduate Employment and Work in Europe: Diverse Situations and Common Perceptions. Tertiary Educa-
tion and Management 8.

17  A vonatkozó közgazdasági elméletek részletes ismertetését lásd: Varga J. (1998): Oktatás-gazdaságtan. Közgazdasági Szemle 
Alapítvány, Budapest

18 Collins, R. (1979): The credential society. A historical sociology of education and stratification. New York, Academic Press
19 Thurow, L. C. (1976): Generating inequality. London, Macmillan
20  Lásd erről: Sági, M. (2003): Az iskolaválasztás oksági modellje a racionáliscselekvés-elmélet alapján. In: Hogyan tovább? Pálya-

választási elképzelések Magyarországon. Országos Közoktatási Intézet, Budapest 
21  E jellegzetes témákról és hátterükről részletes összegzést tartalmaz Ulrich Teichler tanulmánykötete: Teichler, U. (2009): Higher 

Education and the World of Work: conceptual frameworks, comparative perspectives, empirical findings. Rotterdam/Taipei: 
Sense Publisher

22  Teichler, U.–Kehm, B. (1995): Towards a New Understanding of the Relationships between Higher Education and Employment. 
European Journal of Education, 30
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Az átmenet teóriái

A foglalkoztathatóság – mint láthattuk – elméleti értelemben korántsem koherens képét a pá-
lyakövetési vizsgálatok esetében tovább színezi az oktatás és munka világa közti átmenet speci-
ális kezelése is. Az átmenet megragadása a közgazdaságtani irányultságú elméletek számára jó-
részt ismét a beruházás elméletek köré szerveződik, a szociológia felől a tőke-konverzió kaphat 
különös figyelmet, míg a társadalompolitikai indíttatás gyakran a (friss)diplomás munkanélkü-
liség problémájának feltáráshoz vezet.23 Az átmenettel foglalkozó gazdag irodalomnak csupán 
markánsabb vonulatait tudjuk az alábbiakban kiemelni. Ezek közül is az egyik jelentős irányzat 
az ifjúságkutatás terepéről, az ifjúsági korszakváltás elméletéből táplálkozik. Zinnecker24 nagy 
hatású elmélete szerint az indusztriális társadalmak fiatalságára jellemző, az ifjúkort erős ha-
tárokkal elkülönítő átmeneti ifjúsági korszakot a posztindusztriális társadalmakban az iskolai 
ifjúsági korszak váltja fel. Utóbbi egy meghosszabbodott ifjúsági életszakaszként kitágítja és 
egyben elmosódottabbá teszi az ifjúkor határait, amelyeket már nem csak a formális képzésben 
való részvétel jelöl ki, hanem az ifjúsági életmód és kultúra is.25 Miután ilyen értelemben a tár-
sadalom a fiatalokat e szakaszban „felmenti” mind a családalapítás, mind a teljes értékű munka-
erő-piaci betagozódás alól, a foglalkoztathatóság tekintetében is speciális életciklus hatásokkal 
kell számolnunk. Ezeket a fiatalok, friss kilépők speciális munkaerő-piaci helyzetét magukba 
sűrítő foglalkozásokat nevezhetjük „életciklus-foglalkozásoknak”26 és ilyen értelemben a pálya-
követési vizsgálatok speciális fókuszának fontos alkotóelemei.27 A frissdiplomások foglalkoz-
tathatóságának vizsgálataiban azért is fontos ezt hangsúlyoznunk, mert a fiatalok életútjának 
diverzifikálódása és individualizálódása miatt a munkaerő-piaci életút kezelése is komplexebbé 
válik. A Beck28 által is leírt meghosszabbodott ifjúkor esetében a normalizált, egymás utáni 
eseményeken alapuló életrajzot az életesemények felcserélhetőségét megengedő választásos 
életrajz váltja fel, átgondolásra késztetve a kutatókat a munkaerő-piaci életút definiálásában. 
 Mindezek a megfontolások afelé mutatnak, hogy a frissdiplomások munkaerő-piaci sike-
rességének feltárása során az átmenetet külön is érdemes megvizsgálni. E speciális helykeresési 
periódus „pillanatfelvétele” ugyanis mutathat relatív sikertelenséget, a várakozásokhoz képesti 
alulteljesítést, vagy éppen nem megfelelő illeszkedést, jóllehet hosszú távon egy sikeres munka-
erő-piaci karrierbe épül bele.29 Másfelől az is gyakran látszik, hogy a kilépés a formálisan kevés-
bé képzett hallgatók sikerét hozza, ezáltal mutatva rá a piac másfajta igényeire és visszaigazoló 
mechanizmusára, valamint arra is, hogy a felsőoktatásnak magára a kilépésre, az átmenetre 
is fel kell készítenie a hallgatókat.30 Maguk a hallgatók is tisztában vannak egyébként ezen 

23  Róbert P. (2002): Átmenet az iskolából a munkaerőpiacra. In: Társadalmi riport 2002, Kolosi T.–Tóth I. Gy.–Vukovich Gy. 
(szerk.). Budapest, TÁRKI

24  Zinnecker, J. (1993): Gyermekkor, ifjúság és szociokulturális változások a Németországi Szövetségi Köztársaságban. In: Gábor 
K. (szerk.): Civilizációs korszakváltás és ifjúság, Miniszterelnöki Hivatal Ifjúsági Koordinációs Titkársága, Szeged

25  Az ifjúsági korszakváltás és a posztadoleszcencia hazai elemzői köréből lásd pl. Gábor K. (1996): Társadalmi átalakulás és ifjúsági 
korszakváltás. Educatio Füzetek, 2., illetve Somlai P. et.al. (2007): Új ifjúság. Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekről. 
Napvilág Kiadó, Budapest, 2007

26  Oppenheimer, V. K.–Kalmijn, M. (1995): Life-cycle jobs. Research in social stratification and mobility 14. Hivatkozik rá: Róbert 
Péter (2002): Átmenet az iskolából a munkaerőpiacra. In: Társadalmi riport 2002, Kolosi Tamás, Tóth István György, Vukovich 
György (szerk.). Budapest, TÁRKI

27 Kihatva például arra a kutatási döntésre, hogy a végzést követően hány évvel érdemes vizsgálni a diplomásokat.
28 Beck, U.: A kockázat-társadalom, avagy út egy másik modernitásba. Századvég Kiadó, Budapest, 2003
29  Teichler, U. (2002): Graduate Employment and Work in Europe: Diverse Situations and Common Perceptions. Tertiary Educa-

tion and Management 8.
30  Bowers, N.–Sonnet, A.–Bardone, L. (1999): Giving Young People a Good Start: The Experience of OECD Countries. In: OECD 

(ed.): Preparing Youth for the 21st Century. Paris, OECD
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időszak speciális voltával, a hallgatói várakozásokra irányuló kutatások31 szerint ők is a végzés 
utáni kb. három évben definiálják az átmeneti időszak lezárulását, az az alatt lezajlódó mun-
kaerő-piaci próbálkozásokra helykeresésként, egyfajta lépcsőfokként (stepping stone) tekintve. 
Az átmenet éles határai elmosódottságának, a képzési idő megnyúlásának kevésbé optimista 
interpretációja e tendenciákban a felsőoktatásból kikerülő fiatalok sérülékenységét, problémás-
nak mutatkozó munkaerő-piaci betagozódásuk elodázásának stratégiáját – olykor konkrétan 
a munkanélküliségből való menekülés egy útját – látja.32 Az átmenet speciális kutatási terüle-
tének kiterjedt szakirodalmáról33 és kutatási programjairól rendkívül átfogó összegzését nyújt 
Lindberg,34 aminek alapján kiemelhetünk néhány, témánk szempontjából különösen fontos 
további megközelítést. Miként Lindberg is rámutat, az átmenet kérdésköre koncentráltan az 
ún. „School-to-Work” megközelítésben és a ráépülő kutatásokban tematizálódik.35 E kutatási 
vonulat fő jellemzője a nagyléptékű, nemzetközi fókuszú adatfelvételek36 vagy adatelemzések 
mellett a vizsgálatokba bevontak köre is, amely nem kizárólag – sőt alapértelmezetten nem – a 
felsőfokú végzettséggel kilépőket jelenti. Mindazonáltal a School-to-Work koncepció tudomá-
nyos hozadéka jól hasznosulhat a diplomás pályakövetés kutatásaiban is. 
 Az átmenet elméleti megragadásakor két fő irányzat bontakozik ki, amely lényegében a 
determinisztikus és a kaotikus szemléletben (megjósolhatóság, előreláthatóság alapján defini-
álva) ragadható meg. Előző esetben az átmenet folyamatát és a munkaerő-piaci beépülést tár-
sadalmi, demográfiai, képzési tényezők dominálják, utóbbiban mindez a dinamika nem követ 
előre megjósolható ívet. A két szélső álláspont között aztán az átmenet-elméletek egész sora 
elhelyezhető. Ilyen például Ulrich Teichler37 megközelítése, amely inkább a determinizmust 
elvető álláspont felé elmozdulva ha nem is kaotikusnak, de a felsőoktatás és munkaerőpiac 
közti térben „autonómnak” tekinti az átmenet időszakát, amely a lehetőségek, véletlenek, utak 
sokféleségéből áll össze.38 Annak vizsgálatában, hogy – a determinisztikus modell felől szem-
lélve – a különböző társadalmi-demográfiai meghatározottságok hogyan hatnak ki (kihatnak-e) 
a munkaerő-piaci sikerességre, az átmenet egyéni stratégiáinak feltárása tűnik különösen fon-
tosnak. Az átmeneti időszak feltárásában persze a végzettek hátterébe maga a felsőoktatás is 
beletartozik, amely differenciálódott képzési programjai és kimenetei révén a tradicionális hall-
gatók mellett munkaerő-piaci szempontból nehezebben kategorizálható és kevésbé tömeg-jel-
lemzőkkel bíró nem-tradicionális (atipikus, nem konvencionális stb.) hallgatókat is kibocsájt. 
Az atipikus kibocsátás megragadásához épp a tradicionális, tömeges kimenet definiálása révén 
juthatunk csak el, azt feltárva, hogy mi az ami nem jellemző a tradicionális hallgatókra életkori, 

31 Emma Pollard–Peter Bates (2005): A graduated labour market? Employment Studies no.2. Institute for Employment Studies. ill. 
 Carvajal, M. J. –Bendana, D.–Bozorgmanesh, A.–Castillo, M.A.–Pourmasiha, K.–Rao, P.–Torres, J. A. (2000): Inter-gender 

differentials between college students’ earnings expectations and the experience of recent graduates, Economics of Education 
Review 19

32 Furlong, A.–Stalder, B.–Azzopardi, A. (2003): Sebezhető Ifjúság. Sebezhetőség az oktatásban, a munkavállalásban és a szabad-
időben Európában. Belvedere Meridionale. ill.

 Szűcs I. (2005): Kényszerből a felsőoktatásba. Kevésbé egyenlő diplomák és diplomások. Kutatási beszámoló. Echo Survey 
Szociológiai Kutatóintézet

33 A pályakezdés hazai elemzését lásd pl. Róbert P. (2002): Átmenet az iskolából a munkaerőpiacra. In: Társadalmi riport 2002, 
Kolosi T.–Tóth I. Gy.–Vukovich Gy. (szerk.). Budapest, TÁRKI.

34 Lindberg, M. (2008): Diverse Routes from School via Higher Education to Employment. A Comparison of Nine European 
Countries. Research Unit for the Sociology of Education – RUSE, UNIPRINT, Turku

35 Lindberg megállapítása szerint a a téma legteljesebb konceptualizálása Paul Ryan nevéhez köthető. Lásd. pl. Ryan, P. (2001): The 
School-to-Work Transition: A Cross-National Perspective. Journal of Economic Literature, 29.

36 Erről a következő fejezetben részletesen szót ejtünk majd.
37 Teichler, U. (1998): The Transition from Higher Education to Employment in Europe. Higher Education in Europe, 23(4)
38 A Teichler által vezetett nemzetközi összehasonlító kutatási programról a következő fejezetben lesz szó.
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munkavállalási, tanulmányi jellemzőiket tekintve.39 Az atipikus képzési kibocsátás és foglal-
koztathatóság mellett egyes szerzők már a pályaelhagyásról, mint trendről beszélnek, beemelve 
a szakirodalomba a „hetero-foglalkoztathatóság” fogalmát.40

A frissdiplomás foglalkoztathatóság kutatási programjai

A foglalkoztathatóság és átmenet megragadásának elméleti feltárása után az alábbiakban azo-
kat a jelentősebb empirikus kutatási programokat mutatjuk be röviden, amelyek alapvetően 
meghatározzák az elmúlt évtizedek frissdiplomás foglalkoztathatósággal kapcsolatos szakmai 
és oktatáspolitikai diskurzusait és a diplomás pályakövetési rendszer módszertanának kidol-
gozásához is nagyon fontos muníciót szolgáltattak. A cél a kutatások főbb kereteinek, vizsgá-
lati területének megragadása, a konkrét eredmények ismertetésére, összevetésére vagy akár a 
Diplomás kutatás 2010 eredményeivel történő számszerű ütköztetésére e helyt nem vállalko-
zunk.41 Az egyes vizsgálatokat sorra véve a bemutatás hangsúlyát e tanulmány keretei között a 
munkaerő-piaci sikeresség kezelésére, az ahhoz kapcsolódó kutatási koncepcióra helyezzük.42 

A CHEERS-projekt

A hazai Diplomás Pályakövetési Rendszer kutatási koncepcióját tekintve legszorosabban a 
Kasseli Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatóközpontjának (International Centre for 
Higher Educational Research – INCHER Kassel) irányítása alatt lezajlott CHEERS (Careers after 
Higher Education: An European Research Survey) kutatási projekthez kapcsolódik. A Központ 
két vezetője, Harald Schomburg és Ulrich Teichler által vezetett nemzetközi kutatási program43 
során 1999-ben 36 ezer frissdiplomás postai kérdőíves adatfelvételére került sor a végzés után 
négy évvel tizenegy európai országban,44 valamint Japánban. A nemzetközi kutatási program 
koncepciója a munkaerő-piaci sikeresség sokdimenziós jellegén alapul, szemben a korábbi ku-
tatási programokban bevett objektív (közgazdaságtani) mutatók kizárólagosságával a képzés és 
munka összetettebb kapcsolatát feltételezve.45 Ebből kiindulva a kutatási program a szakmai 
sikeresség feltérképezésében olyan mutatókkal dolgozik, mint az átmenet folyamatának zök-
kenőmentessége, a státusz, jövedelem, és a szakmai sikeresség objektív dimenziói, a siker a 
munka természetét tekintve (pl. a tudás alkalmazása és a munkára jellemző önállóság, vagy a 
kihívás), a foglalkoztatás és a munka átfogó értékelése.46 A sikerességet mérő függő változókat 
ennek megfelelően objektív és szubjektív komponensekre bontották fel, ahol objektív muta-

39 Lindberg, M. (2005): Is It Worth Being ‘Traditional’ in An Era of Mass Individualization? Higher Education in Europe, 30 (3–4)
40 Kostoglou, V. and Paloukis, S. (2007): Graduates’ Employment in European Union. Proceedings of the 5th International 

Conference “New Horizons in Industry, Business and Education” (NHIBE 2007), Rhodes, Greece.
41 Ugyanakkor a hivatkozott kutatások által feltárt főbb tendenciákra kutatási adataink interpretálása során rendre hivatkozunk 

majd.
42 A frissdiplomások elmúlt évtizedekben lezajlott jelentősebb felméréseiről az alábbi tanulmánykötet nyújt átfogó képet: Fábri 

I. –Horváth T.–Kiss L.–Nyerges A. (2008): (szerk.) Diplomás pályakövetés 1. Hazai és nemzetközi tendenciák. Educatio Társa-
dalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. – Országos Felsőoktatási Információs Központ

43 A CHEERS-kutatás módszertanát és főbb eredményeit tartalmazó tanulmánykötet: Schomburg, H.–Teichler, U. (2006): Higher 
Education and Graduate Employment in Europe. Results of Graduate Surveys from Twelve Countries. Dordrecht, Springer. 
Higher Education Dynamics, vol. 15.

44 A részt vevő európai országok: Ausztria, Csehország, Finnország, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Norvé-
gia, Spanyolország, Svédország, valamint az Egyesült Királyság.

45 Teichler, U. (1999): Higher Education Policy and the World of Work: Changing Conditions and Challenges, Higher Education 
Policy, 12.

46 A változókészlet részletes bemutatásáról lásd Harald Schomburg magyarul is megjelent tanulmányát: Schomburg, H. (2010): 
Felsőfokú diplomások szakmai sikeressége. Felsőoktatási Műhely 2010/1.
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tóként az első állásig eltelt a várakozási és keresési idő, illetve a jövedelem és pozíció szolgált, 
míg a szubjektív sikeresség-mutatók köre a státuszra és karrierre, a tudás használatára, a kép-
zettségnek megfelelő pozícióra, a munka önállóságára és a munkahelyi elégedettségre terjedt 
ki. A hazai Diplomás kutatás 2010 pályakövetési vizsgálat mind a sikeresség megragadásának 
tekintetében, mind a bevont magyarázó változók kapcsán (alapvetően társadalmi-demográfiai, 
változók valamint az intézményi és képzési háttér) hasonló készlettel dolgozik.

A REFLEX-HEGESCO-projekt
A REFLEX-projektre lényegében a CHEERS folytatásaként került sor 2004 és 2007 között, ez-
úttal a Maastrichti Egyetem Oktatási és Munkaerőpiaci Kutatóközpontjának (Research Centre 
for Education and the Labour Market – Maastricht University – ROA) szakmai koordinálásá-
ban, Rolf van der Velden vezetésével.47 Az európai szintű összefogással lebonyolított kutatásba 
folyamatosan bővülő részvétellel összesen 15 országot48 sikerült integrálni, elérve a hetvenezres 
válaszolói létszámot. Az adatfelvételre a végzést követő ötödik évben került sor. A REFLEX-
projekt kiterjesztése döntően az új uniós tagállamokra a REFLEX-HEGESCO (Higher Educati-
on as a Generator of Strategic Competences) elnevezést kapta.49 A kezdeményezéshez összesen 
öt ország50 csatlakozott, közöttük Magyarország is.51 A 2008-ban lezajlott adatfelvételek a REF-
LEX tematikájához és koncepciójához igazodtak, az adatok nemzetközi összevethetőségének 
szem előtt tartásával. 
 Jóllehet a REFLEX-kutatás koncepciójában a CHEERS-hez hasonlóan a munkaerő-piaci si-
keresség sokdimenziós jellegén alapul, központi kérdésfeltevése némileg módosult, amennyi-
ben különösen nagy hangsúlyt fektet a szaktudáson kívüli képzettégek, kompetenciák feltárá-
sára (Milyen kompetenciák kellenek ahhoz, hogy a végzettek elláthassák szakmai feladataikat? 
Milyen szerepet játszanak az oktatási intézmények ezen kompetenciák fejlesztésében?), illetve 
oktatáspolitikai vonatkozásokra is kiterjedt (Milyen konfliktusok alakulhatnak ki a végzett dip-
lomások, a munkáltatók és más munkaerő-piaci szereplők között, és hogyan lehet ezeket a 
konfliktusokat megszüntetni?)
 Míg a CHEERS-kutatás alapkoncepcióját tekintve meghatározó vizsgálatunk során, a 
REFLEX-projekt esetében a kutatási eredmények feldolgozásában találtunk fontos vonatkozá-
si pontként szolgáló elemet. A kutatás fentebb idézett zárójelentésében a Liv Anne Støren és 
Clara Åse Arnesen által jegyzett fejezet52 a munkaerő-piaci siker szubjektív dimenziójában tíz 
munkaértékben elvégzett faktoranalízis eredményeit ismereti, illetve a talált faktorok átlagá-
nak eltéréseit a releváns háttérváltozók viszonylatában. Elemzésünk a későbbiekben mind az 

47 A REFLEX-projekt módszertanának és eredményeinek részletes bemutatását lásd: Allen, J. – van der Velden, R. (2007): The 
Flexible Professional inthe Knowledge Society: General Results of the REFLEX Project. Research Centre for Education and the 
Labour Market, Maastricht University, The Netherlands

48 A részt vevő országok: Ausztria, Finnország, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Spanyolország, 
Nagy-Britannia, Belgium, Csehország, Portugália, Svájc, Japán és Észtország

49 A kutatási központ a Ljubljanai Egyetem Társadalomtudományi Kara, a program koordinátora Samo Pavlin. A HEGESCO-kutatás 
eredményeiről lásd: Allen, J. –van der Velden, R. (eds.) (2009): Report on the Large-Scale Graduate Survey: Competencies and 
Early Labour Market Careers of Higher Education Graduates. University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Slovenia

50 A HEGESCO-projekt részt vevő országai: Litvánia, Lengyelország, Magyarország, Szlovénia és Törökország
51 A REFLEX-HEGESCO program hazai vezetője Róbert Péter és Sági Matild, a kutatás magyarországi háttérintézete a TÁRKI 

Társadalomkutatási Intézete. A HEGESCO-kutatás eredményeiről lásd: Róbert P. (2010): Öt évvel végzés után: diplomás pá-
lyakezdés nemzetközi összehasonlításban. In: Kolosi T.– Tóth I. Gy. (szerk.): Társadalmi riport 2010, illetve: Sagi, M. (2009): 
Integrated Report: The Findings of the Hegesco Project, TARKI Social Research Institute

52 Støren, L. A.– Arnesen, C. Å. (2007): Winners and Loosers. In: Allen, J. –van der Velden, R. (eds.) (2007): The Flexible Profes-
sional inthe Knowledge Society: General Results of the REFLEX-project. Research Centre for Education and the Labour Market, 
Maastricht University, The Netherland
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adatfeldolgozási koncepció, mind a talált eredmények tekintetében több szálon kapcsolódik az 
előbbi tanulmányhoz. 

A „School-to-Work” kutatási program
A „School-to-Work transitions in Europe” kutatási program a Mannheimi Egyetem Európai 
Társadalomkutatási Központja kutatóinak, Walter Müllernek és Irena Kogannak a szakmai 
irányítása alatt 2000-ben lezajlott nemzetközi adatfelvétel,53 amely 20 európai uniós ország-
ra terjedt ki. Az adatfelvétel módszere az előzőektől eltérően nem önálló kutatás, hanem az 
EUROSTAT rendszeres European Union Labour Force Survey (EULFS) kérdőívéhez csatolt 
speciális, az átmenetre fókuszáló kérdőívblokk (ad hoc module) volt. Ez a konstrukció lehetővé 
tette, hogy a célzott információgyűjtés mellett a feldolgozás az EULFS bevett háttérváltozóira 
támaszkodhasson. A School-to-Work kutatás alapsokaságában is eltér a nemzetközi pályaköve-
tési kutatási iránytól, amennyiben nem korlátozódik a felsőfokú végzettségűekre, a bekerülés 
kritériuma alapvetően az életkor. A kutatás a 15–35 éves, 10 éves viszonylatban befejezett kép-
zéssel rendelkezőket vizsgálja. A főbb témakörök az első álláshoz jutást, a további képzéseket, 
az esetleges munkanélküliségi periódusokat fedik le. Ennyiben tehát a School-to-Work kutatás 
a foglalkoztathatóság objektív mutatóira fókuszál. 
 Elemzésünk során a School-to-Work kutatási programhoz különösen a foglalkoztatható-
ságra ható főbb háttérváltozók (családi képzettségi háttér, nemi különbségek, képzési terület) 
kezelésében és hatásuk értelmezésében fordulunk. 

A FIDÉV életpálya-vizsgálatok
A Fiatal Diplomások Életpálya Vizsgálata kétségtelenül a frissdiplomások foglalkoztathatósá-
gára vonatkozó legjelentősebb hazai kutatási program. A felsőfokú oktatási kibocsátás munka-
erő-piaci érvényesülését vizsgáló nagyívű kutatássorozat adatfelvételeire 1999-ben, 2000-ben, 
valamint 2004-ben került sor. A kutatást a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazga-
tási Egyetem Emberi Erőforrások Tanszékének FIDÉV kutatócsoportja végezte, vezető kutatói 
Galasi Péter, Nagy Gyula, Varga Júlia. A vizsgálat során az első szakaszban (1999-ben) az állami 
felsőoktatás nappali tagozatán 1998-ban végzett fiatalok megkeresése zajlott, majd egy évvel 
később az 1999-es végzettek munkaerő-piaci helyzetét tárták fel,54 ezúttal már a nem állami 
intézmények végzetteinek körét is bevonva. A két kutatási szakasz adatait aztán a 2004-ben 
lefolytatott FIDÉV 3. kutatás eredményeivel vetették össze, amely lényegében az első két évben 
bevont két kohorsz (1998-ban, illetve 1999-ben végzettek) megismételt vizsgálata volt, immár 
5-6 évvel a végzettség megszerzése után. A FIDÉV-kutatás által érintett kérdések alapvetően a 
humántőke elmélet talaján álló kutatási koncepcióhoz igazodva a hagyományos munkaerő-
piaci mutatókra – jövedelem és foglalkoztatottság –, valamint az ezeket feltehetőleg domináló 
képzési és szocio-demográfiai háttérváltozókra irányultak. 
 A FIDÉV kutatási program a Diplomás pályakövetés 2010 kutatás adatainak feldolgozásá-
ban kiemelten hasznosnak bizonyult egyrészt a hazai eredmények összevethetőségében, az egy 
évtized alatt lezajlott változások főbb irányainak azonosításában, másrészt a háttérváltozók és 
a munkaerő-piaci sikeresség-mutatók közti kapcsolat statisztikai feltárása is mintaként szolgált 
elemzésünk számára. 

53 A kutatás eredményeit és módszertanát részletesen ismertető kutatási jelentés: Kogan, I. –Müller, W (eds.) (2002): School-to-
Work Transitions in Europe: Analyses of the EULFS 2000 Ad hoc Module, MZES Working papers 45–49., Mannheim

54 E két kutatási szakasz eredményeit összegző kutatási jelentés: Galasi P.–Nagy Gy.–Varga J. (2004): Fiatal diplomások munka-
erő-piaci helyzetének változása 1999-2003. Jelentés a FIDÉV-kutatás első követéses felvételének eredményeiről, Budapest
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2007-ben végzettek munkaerő-piaci sikeressége

A hazai diplomás pályakövetés a foglalkoztathatóság megközelítésében a német modellekhez 
(CHEERS, REFLEX) kötődve az objektív és szubjektív sikeresség-mutatók fontosságát egyaránt 
hangsúlyozza. Ehhez a koncepcióhoz igazodva az alábbiakban áttekintjük a Diplomás kutatás 
2010 eredményeinek leíró statisztikáját a sikeresség e két szegmensében.55 

Objektív mutatók
A sikeresség objektív mutatói közül az átmenet folytonosságára utalók a diploma megszerzése 
utáni első munka megtalálásának időszakát fedik le. Adataink szerint (1. táblázat) a 2007-ben 
végzettek 41 százaléka a diploma megszerzésekor már dolgozott. Ez a magas arány elsősorban 
a jellemzően munka mellett tanuló levelező, esti vagy távoktatási tagozatok hallgatónak tud-
ható be, akik között a tanulmányok alatti munkavégzés meghaladja a 80 százalékot. A nappali 
tagozatos hallgatók esetében 16,4 százalék azok aránya, akik 2007-es diplomázásukkor foglal-
koztatottak voltak. A tanulmányok és a munka átfedése jól példázza az átmenet folytonosságát 
a munkaerő-piaci életútban. Az utóbbi – tehát tanulás mellett főállásban dolgozó – végzett 
csoportokon kívül az átmenet zökkenőmentességét a diploma megszerzésétől az első állás be-
töltéséig eltelt idő mutatja. A végzettség után munkát keresők körében az átlagos munkába 
állási idő 3,6 hónap. 
 A végzettek 56 százaléka ennél is hamarabb jutott álláshoz a munkaerőpiacra kilépve.56 
A felsőoktatásból nem foglalkoztatottként kilépők körében mindössze 2,7 százalékos a tartósan 
sikertelenül állást keresők aránya – ők azok, akiknek 2007 óta nem sikerült a munkaerő-piaci 
betagozódás. Ez a frissdiplomások 1,4%-át teszi ki, ami lényegesen alacsonyabb arány, mint a 
felnőtt népesség körében ismert 10,9%-os munkanélküliségi ráta.57 A vizsgálatunk által befogott 
három évre kiterjedő frissdiplomás életút során a végzettek 7,1 százalékának volt munkanélküli 
periódus az életében. Fontos látnunk, hogy e téren vizsgálatunk nem pusztán a regisztrált mun-
kanélküli időszakok rögzítésére terjedt ki, hanem az állás, foglalkoztatottság nélkül töltött, szub-
jektíve munkanélküliségnek megélt időt is munkanélküliségi periódusnak definiáltuk. A hiva-
talos és szubjektív munkanélküliséget megéltek aránya egyébként nagyságrendileg azonos, ez is 
indokolja a munkanélküliség tágabb definíciójának használatát. Az e mellett szóló másik érv az 
átmenet időszakának fentiekben utalt kevéssé rögzíthető, állandó mozgásra épülő sajátossága, 
amit épp a hivatalossá tett – regisztrált – életút-elemek csekélyebb szerepe jellemez. 
 A fentiekben tárgyalt, a beckeri humántőke elméleten alapuló bevett objektív sikeressé-
gi mutatók a foglalkoztatottság, valamint a jövedelem. Ezek az átmenet helyett a 3 év utáni 
aktuális munkaerő-piaci helyzet értékelésére alkalmas mérőszámok a Diplomás kutatás 2010 
adatbázisán 83,5 százalékos foglalkoztatottságot58 és 136 100 forintos havi nettó jövedelmet 

55 Az adatok megjelenítésében természetesen a hazai kutatás kérdéseihez igazodunk, ugyanakkor ahol lehetséges törekszünk az 
eredményeket a CHEERS-kutatás adataival is összevetni hivatkozott források alapján.

56 A CHEERS 1999-es kutatási adatai átlagosan 5,9 hónapos munkakeresési időtartamot mutatnak. Ugyanakkor e kutatás már a 
diploma megszerzése előtti időszakban megkezdett keresésre szánt hónapokkal is számol. A CHEERS-eredményekből nemcsak 
az látszik, hogy az álláskeresés mérésében érdemes lehet egy diploma által kevésé lehatárolt mérés alkalmazása is, hanem az is, 
hogy a keresés időtartamának mérése nagyon hatékonyan kombinálható az intenzitásra vonatkozó kérdéssel (a keresés időtar-
tama alatt hány munkáltatóval vett fel kapcsolatot a jelölt). Forrás: Schomburg, H. - Teichler, U. (2006): Higher Education and 
Graduate Employment in Europe. Results of Graduate Surveys from Twelve Countries. Dordrecht, Springer. Higher Education 
Dynamics, vol. 15.

57 2010. július–szeptemberi adatok. Forrás: KSH
58 Ez az eredmény egyébként megegyezik a CHEERS-kutatásban 1999-ben mért európai átlaggal (84%). Forrás: Schomburg, H. 

(2010): Felsőfokú diplomások szakmai sikeressége. Felsőoktatási Műhely 2010/1.
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mutatnak a választ adók körében.59 A nem foglalkoztatottak jó részét a teljes időben, nappali 
tagozaton tanulók teszik ki, arányuk a teljes mintán 6,7 százalék. A végzést követő harmadik 
évben 2,4 százalékos munkanélküliségi arányt mértünk.60 
 Az objektív mutatók harmadik köreként vizsgálatunkba a betöltött pozícióra vonatkozó 
szempontokat is beépítettük. A vezető pozíció betöltésének megragadásához egy cégmérettel 
és vezetői szinttel kombinált mutatót hoztunk létre. Eszerint a „nagyvezetőnek” mondható, 
100 főnél több foglalkoztatottal működő cégek közép- vagy felsőszintű vezetői pozícióját elért 
végzettek aránya 6 százalék a 2007 óta legalább egy alkalommal foglalkoztatottak (a munka-
erőpiacra kilépettek) körében – ez az eredmény a jelenlegi/utolsó munkahelyen betöltött pozí-
cióra vonatkozik. A „kisvezetők” körébe soroltuk azokat az aktív válaszadókat, akik alsó szintű 
vezetők bármilyen foglalkoztatónál, avagy 100 főnél kisebb cégek közép-, illetve felső szintű 
vezetői. Arányuk a 2007 óta legalább egy alkalommal foglalkoztatottak körében 15,4 százalék. 
A két vezető kategórián túl fennmaradó majd 80 százalékot egyébként döntően az alkalmazotti 
státuszban foglalkoztatottak teszik ki. 

1. táblázat. 2007-ben végzettek szakmai sikeressége – objektív mutatók

a sikeresség objektív  
mutatói

releváns alapsokaság  
definíciója és esetszáma

releváns alap-
sokaságon  

belüli aránya

a teljes mintán 
belüli aránya 

(N=4509)

diploma megszerzésekor már 
dolgozott

a teljes minta (N=4509) 40,8% 40,8%

diplomázás óta keresett, de nem 
talált munkát

a diplomázás után állást kere-
sők körében (N=2436)

  2,7%   1,4%

az átlagos időnél hamarabb talált 
állást (a végzést követő 1-2 hónap 
alatt) (átlag=3,6 hónap)

a diplomázás után sikere-
sen állást találók körében 

(N=2371)
56,1% 29,5%

az átlagnál lassabban talált állást 
(a végzést követő 5 vagy több 
hónap alatt) (átlag=3,6 hónap)

a diplomázás után sikere-
sen állást találók körében 

(N=2371)
22,3% 11,7%

diplomázása (2007) óta volt mun-
kanélküli életszakasza

a teljes minta (N=4509)   7,1%   7,1%

teljes idejű foglalkoztatottság 
(alkalmazott vagy vállalkozó)

jelenlegi foglalkoztatási stá-
tuszt feltüntetők körében 

(N=3492)
83,5% 64,6%

főfoglalkozásban tanul
jelenlegi foglalkoztatási stá-
tuszt feltüntetők körében 

(N=3492)
  6,7%   5,2%

59 A végzettek körében mért nettó havi átlagkereset lényegében a KSH által 2010 első félévében, tehát az adatfelvétel időpontjában 
nemzetgazdasági szinten regisztrált átlagos nettó keresethez hasonló (132 400 Ft). Míg a KSH adata azonban az aktív fizikai 
és szellemi foglalkozásúak adatait egyaránt tartalmazza, az általunk vizsgált csoport a frissen végzett szellemi foglalkozásúaké. 
A KSH a szellemi foglalkozásúak körében 170 100 forintos, a fizikai dolgozók körében 96 600 Ft-os nettó átlagjövedelmet mér. 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Gyorstájékoztató 2010. október 19.

60 A CHEERS 1999-es kutatási adatai a végzést követő negyedik évben átlagosan 3-4 százalékos munkanélküliségi arányt mutat-
nak, szintén szubjektív meghatározás alapján. Forrás: Schomburg, H. – Teichler, U. (2006): Higher Education and Graduate 
Employment in Europe. Results of Graduate Surveys from Twelve Countries. Dordrecht, Springer. Higher Education Dynamics, 
vol. 15.
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a sikeresség objektív  
mutatói

releváns alapsokaság  
definíciója és esetszáma

releváns alap-
sokaságon  

belüli aránya

a teljes mintán 
belüli aránya 

(N=4509)

munkanélküli
jelenlegi foglalkoztatási stá-
tuszt feltüntetők körében 

(N=3492)
2,4% 1,8%

„nagyvezető” (felső, vagy közép-
vezető 100 főnél nagyobb cégben)

a munkaerőpiacra kilépett 
válaszolók körében (N=4106)

6,0% 5,4%

„kisvezető” (100 főnél kisebb cég 
vezetője, vagy 100 főnél nagyobb 
cégben alsó szintű vezető)

a munkaerőpiacra kilépett 
válaszolók körében (N=4106)

15,4% 14,0%

átlagos havi nettó jövedelem
a jövedelmi adatot feltüntetők 

körében (N=2691)
136 100 Ft

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Szubjektív mutatók
A frissdiplomások sikerességének szubjektív szempontokon alapuló mérése kutatásunkban 
négy fő komponensből áll. Az egyik, általánosan bevett szempont az illeszkedés („matching”), 
amely a Diplomás kutatás 2010 kérdőívében a jelenlegi/utolsó munka és a végzettség területé-
nek a válaszadó által megítélt kapcsolódása.61 E szempontból főképp az illeszkedés két pólusa, 
annak teljes hiánya, illetve a teljes megfeleltethetőség érdemes figyelemre. A kérdőíves vizsgá-
latban részt vevő végzettek 14,4 százaléka nyilatkozott úgy, hogy olyan munkát végez, amely 
egyáltalán nem kapcsolódik végzettségének szakterületéhez. Ilyen értelemben tehát őket pálya-
elhagyónak minősíthetjük – a fogalom szubjektív megítélésen alapuló megragadását alkalmaz-
va.62 Megoszlásuk különösen képzési területi bontásban mutat jelentős szórást. E csoporton túl 
az illeszkedés mértékében általánosságban is a szakmaspecifikus jellemzők nagy hatását kell 
látnunk,63 valamint azt a tényt, hogy a felsőoktatási végzettségek és a munkaerőpiac kapcso-
latában az illeszkedés mértéke nem feltétlenül hordoz magában hierarchikus aspektust. A tel-
jes (nagyon nagy mértékű) illeszkedés ennyiben nem tekinthető kívánatosabbnak a részleges 
egyezésnél, hiszen míg az előbbi becsatornázottabb, jobban hasznosuló jellege például az elhe-
lyezkedési mozgástér beszűkülésével járhat, addig az utóbbinál a nehezebb konvertálhatóságot 
esetleg ellensúlyozza az elhelyezkedési lehetőségek szélesebb palettája. (Remekül példázhatja 
ezt az orvosi vs. bölcsész diplomával kikerülők jellegzetes életpályájának összevetése.)
 A szubjektív sikeresség másik általunk alkalmazott mutatója a mobilitási tervekkel kapcsola-
tos. A foglalkoztatásban álló végzettek több mint fele három évvel a végzés után is első munka-
helyén dolgozik és nem is tervez váltást. Ezt a stratégiát egyébként – mint majd látni fogjuk – az 
elégedettség és a biztonságra törekvés egyaránt dominálhatja. A mobilitási hajlandóság másik 

61 Az illeszkedés megragadása tehát annak horizontális dimenzióját fedi le. A Diplomás kutatás 2010 a vertikális illeszkedést 
(amely a végzettségi szint és a végzett munka illeszkedése) szubjektív megítélés alapján nem vizsgálta. A vertikális illeszkedés 
objektív megragadására e helyen nem nyílik keret, de a téma jelentősége egyértelmű: ez lehet ugyanis a túlképzettség mérésének 
fontos eszköze. A CHEERS-kutatás e két tényezőt (szaktudás és végzettségi szint illeszkedése) egyaránt beépíti, módszertanában 
a magyar adatfelvételhez hasonlóan a válaszadó szubjektív visszajelzésére alapozva. Forrás: Schomburg, H. (2010): Felsőfokú 
diplomások szakmai sikeressége. Felsőoktatási Műhely 2010/1.

62 Az illeszkedés objektív mutatókon alapuló megragadásának módszereiről lásd: Róbert P. (2010): Öt évvel végzés után: diplomás 
pályakezdés nemzetközi összehasonlításban. In: Kolosi T.–Tóth I. Gy. (szerk.): Társadalmi riport 2010

63 Az illeszkedésről és a túlképzés megragadásáról a FIDÉV-kutatás adatai alapján lásd: Galasi P. (2004): Túlképzés, alulképzés és 
bérhozam a munkaerőpiacon (1994–2002). Közgazdasági Szemle, No. 5.
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pólusán helyezkednek el azok, akik határozott célként jelölték meg a munkahely változtatást. 
Arányuk a vizsgálatban részt vevő foglalkoztatottak körében 29%. 
 A szubjektív sikerességben a presztízs tényezőkre kiemelt figyelmet kell fordítanunk. A mun-
ka presztízsének megítélését egyfelől önálló értékelési szempontként vontuk be az elemzésbe, 
másfelől külön mutatót dolgoztunk ki a munkahelynek tulajdonított szubjektív presztízs mé-
résére is. A végzettek számára képzési területenként specifikus munkahely-tipológiák álltak 
rendelkezésre, amelyet egyrészt a munkahelyi önbesorolásra használtunk fel, másrészt arra, 
hogy a válaszadó megjelölhesse saját képzési területének három legmagasabb presztízsűnek 
és egy legalacsonyabb presztízsűnek tartott munkahely-típusát. Ezt a két adatot (saját mun-
kahelye típusa vs. szakterületének magas, illetve alacsony presztízsűnek tartott munkahelyei) 
ütköztetve hoztunk létre két szubjektív sikerességre vonatkozó kategóriát. Ezek közül az egyik 
azt jelöli, ha a végzett a képzési területén legmagasabb presztízsűnek tartott három munkahely 
valamelyikén dolgozik (ennek aránya a végzettek körében 43,5 százalék), a másik pedig az el-
lenkező póluson azt, ha az általa legkevésbé elismert munkahely-típusban foglalkoztatják (ez a 
végzettek 5,9 százalékát jellemzi). 
 A sikeresség megítélésének leginkább kézenfekvő módja az, ha megkérdezzük a válaszadót, 
hogy ő maga mennyire elégedett munkahelyi státuszának különböző aspektusaival. A Diplomás 
kutatás 2010 az elégedettség megragadására hat szempontot lefedő ötfokozatú skálát hasz-
nált. Ezek közül az elégedett végzettek aránya64 a munka tartalma, személyi és tárgyi körülmé-
nyei tekintetében a legmagasabb (az elégedettek aránya e szempontokból 70 százalék körüli). 
A végzettek a jövedelmet és a munkájuk által biztosított karrierlehetőségeket értékelték a leg-
alacsonyabbra (37, illetve 49 százalékos elégedettség) (2. táblázat).   

2. táblázat. 2007-ben végzettek szakmai sikeressége – szubjektív mutatók

a sikeresség szubjektív  
mutatói

releváns alapsokaság  
definíciója és esetszáma

releváns alap-
sokaságon  

belüli aránya

a teljes mintán 
belüli aránya 

(N=4509)

munkája egyáltalán nem kapcso-
lódik végzettségének szakterületé-
hez (megítélése szerint)

a munkaerőpiacra kilépett 
válaszolók körében (N=4343)

14,4% 13,9%

munkája nagyon nagy mértékben 
kapcsolódik végzettségének szak-
területéhez (megítélése szerint)

a munkaerőpiacra kilépett 
válaszolók körében (N=4343)

44,4% 42,7%

stabil munkahely (első munka-
helyén dolgozik és nem tervez 
váltást)

a foglalkoztatottak körében 
(N=3883)

51,9% 44,7%

munkahelyváltási szándék
a foglalkoztatottak körében 

(N=3883)
29,0% 24,9%

64 Az eredmények feldolgozásában ismét a CHEERS-kutatás adatkezelésére apellálunk, ahol az elégedettség megragadására egy 
általános változót alkalmaztak, amelynek felső két kategóriájának (esetünkben akik 4-es, 5-ös értékelést adtak) kiemelésével 
különítették el és vizsgálták tovább az elégedettek csoportját, e formában emelve be a változót az alkalmazott magyarázó mo-
dellekbe. A CHEERS eredményei szerint egyébként átlagosan a végzettek 64 százaléka volt jellemezhető magas elégedettségi 
szinttel. Forrás: Schomburg, H. (2010): Felsőfokú diplomások szakmai sikeressége. Felsőoktatási Műhely 2010/1.
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a sikeresség szubjektív  
mutatói

releváns alapsokaság  
definíciója és esetszáma

releváns alap-
sokaságon  

belüli aránya

a teljes mintán 
belüli aránya 

(N=4509)

szubjektív megítélése alapján 
szakmája három legelismertebb 
munkahely-típusának valamelyi-
kén dolgozik

a teljes minta (N=4509) 43,5% 43,5%

szubjektív megítélése alapján 
szakmája legkevésbé elismert 
munkahely-típusában dolgozik

a teljes minta (N=4509)   5,9%   5,9%

elégedett (ill. nagyon elégedett) 
munkája szakmai, tartalmi ré-
szével

a munkaerőpiacra kilépett 
válaszolók körében (N=4343)

75,2% 72,2%

elégedett (ill. nagyon elégedett) az 
előrelépési-, illetve karrierlehető-
ségekkel

a munkaerőpiacra kilépett 
válaszolók körében (N=4296)

49,1% 46,8%

elégedett (ill. nagyon elégedett) 
munkája presztízsével

a munkaerőpiacra kilépett 
válaszolók körében (N=4320)

54,3% 52,0%

elégedett (ill. nagyon elégedett) a 
jövedelemmel, juttatásokkal

a munkaerőpiacra kilépett 
válaszolók körében (N=4317)

36,7% 35,2%

elégedett (ill. nagyon elégedett) a 
munka személyi körülményeivel

a munkaerőpiacra kilépett 
válaszolók körében (N=4329)

71,6% 68,7%

elégedett (ill. nagyon elégedett) a 
munka tárgyi körülményeivel

a munkaerőpiacra kilépett vá-
laszolók körében  (N=4331)

67,2% 64,6%

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A sikeresség dimenziói

Igazodva elemzésünk kiinduló tételéhez, amely a munkaerő-piaci sikeresség többdimenzi-
ós jellegét hangsúlyozza, az alábbi fejezetben a sikeresség mögött meghúzódó faktorok fel-
tárására törekszünk. A cél a fentiekben specifikált sikerességet mérő változószettből olyan 
faktorok előállítása, amelyek a frissdiplomás sikeresség különböző aspektusait fedik le. Ez a 
vállalkozás két szempontból is előremutató lehet a munkaerő-piaci sikeresség megértésében. 
Egyfelől megláthatjuk, hogy a végzettek foglalkoztathatóságáról tett értékelő megállapításaink 
során milyen siker-interpretációkban érdemes gondolkodnunk, rámutatva arra, hogy a siker-
nek nincs „abszolút értéke”, számos interpretációja létezhet, amiknek pontos meghatározása65 
elkerülhetetlen a foglalkoztathatósággal kapcsolatos kutatásokban. Másfelől, látnunk kell azt 
is, hogy ha a sikeresség önmagában is többféle lehet, akkor feltehetőleg az azt befolyásoló hát-
tértényezők – mitől lesz valaki sikeres – úgyszintén máshogy hatnak/hathatnak a különböző 
„sikerfajtákra”.66 

65 Ezt példázzák a FIDÉV kutatási program adatain alapuló elemzések is, amelyek rendre a munkaerő-piaci sikerességmutatók 
közgazdaságtani megalapozású definiálásával kezdődnek.

66 Ezeknek a hatásoknak a feltárását segítik majd a következő fejezet magyarázó modelljei.
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 Elemzési törekvésünkhöz illeszkedő gyakorlatot találunk a REFLEX-kutatás adatainak in-
terpretálásában,67 amelyben a munkaorientációk faktoranalízisének eredményeképpen létrejött 
három munkaérték-faktor meghatározóit vizsgálták. A faktorelemzés ez esetben a munkával 
kapcsolatban értékelésre felkínált tíz munkaorientáció három fő dimenziójaként a karrier/stá-
tuszorientációt, a szakmai/innovatív orientációt és a szociális orientációt azonosította. A mun-
kaorientációk elméleti kapcsolódásaként a szerzők a posztmodern társadalom értékkészleté-
nek jelentős elméletalkotójára, Inglehartra68 hivatkozva69 keresik a posztmodern társadalom 
munkához fűződő értékeiben a fenntartáshoz kapcsolódó (materialista) értékek helyett az ön-
megvalósítási (posztmaterialista) aspektusok erőteljes megnyilvánulását. Ez utóbbi tendenciát 
kötik a szakmai-innovatív munkaorientációhoz, míg a karrierorientáció kapcsán a fenntartás 
aspektusait hangsúlyozzák. E megközelítésben a szociális orientáció mindkét ingleharti típust 
magában hordozza, hiszen mind az életmódra, mind a társadalmi, családi megfelelésre vonat-
kozó orientációkat magába sűríti. Ezek után a szerzők a háttérváltozók különböző kategóriái-
ban vizsgálva a faktorsúlyok átlagának alakulását az egyes dimenziókon belüli „nyertesek” és 
„vesztesek” definiálását végezték el.
 Jóllehet elemzésünk elve és módszere a fentiekhez hasonló lesz, a sikeresség dimenzióinak 
keresésében a munkaorientációk helyett a sikerességet mérő objektív és szubjektív változókra 
támaszkodunk. A rendelkezésünkre álló sikerességet mutató változószett esetében a metrikus 
jellegű jövedelemváltozó mellett a többi mutatót dummy változóként készítettük elő a fak-
torelemzésre.70 A végül általunk elfogadott modellből az alapkészlet változóinak egy részét 
alacsony sajátértékük, illetve nem egyértelmű hozzárendelhetőségük miatt ki kellett hagynunk. 
A modell végül a kiinduló 24-ből 13 sikerességváltozó adatait tartalmazza.  
 A bevont változók az alábbiak: jövedelem: átlagos havi nettó jövedelem ezer forintban; 
nagyvezető: felső, középvezető 100 főnél nagyobb cégnél, nincs illeszkedés: végzettségé-
nek szakterülete egyáltalán nem kapcsolódik munkájához; erős illeszkedés: végzettségének 
szakterülete nagyon nagy mértékben kapcsolódik munkájához; stabil munkahely: jelenleg 
is a diplomázása utáni első munkahelyén dolgozik és a közeljövőben nem tervez munkahely-
váltást; munkahelyváltás: a közeljövőben munkahelyváltást tervez; elégedett: szakmaiság: 
nagyon elégedett/elégedett munkája szakmai, tartalmi részével; elégedett: karrier: nagyon 
elégedett/elégedett az előrelépési-, karrier-lehetőségekkel; elégedett: presztízs: nagyon elé-
gedett/elégedett munkája presztízsével; elégedett: jövedelem: nagyon elégedett/elégedett jö-
vedelmével, juttatásaival; elégedett: személyi: nagyon elégedett/elégedett munkája személyi 
körülményeivel; elégedett: tárgyi: nagyon elégedett/elégedett munkája tárgyi körülményeivel; 
leg elismertebb munkahely: a saját szakterületén általa 1–3. legnagyobb presztízsűnek mon-
dott munkahelyek valamelyikén dolgozik.
 A fenti változókészlet elemei közti kapcsolatok feltérképezése céljából alkalmazott faktor-
analízis révén a munkaerő-piaci sikeresség négy faktorát tudtuk azonosítani (3. táblázat).

67 Støren, L. A.–Arnesen, C. Å. (2007): Winners and Loosers. In: Allen, J. –van der Velden, R. (szerk.) (2007): The Flexible Profes-
sional inthe Knowledge Society: General Results of the REFLEX Project. Research Centre for Education and the Labour Market, 
Maastricht University, The Netherlands

68 Inglehart társadalomelméletének kifejtését lásd: Inglehart, R. (1997): Modernization and Postmodernization: Cultural, Eco no-
mic and Political Change in 43 Societies. Princeton: Princeton University Press.

69 A Støren – Arnesen által hivatkozott tanulmány: Inglehart, R. - Basáñes, M.–Díez-Medrano, J. –Halman, L.–R. Luijkx (eds.) 
(2004): Human Beliefs and Values. A cross-cultural sourcebook based on the 1999–2002. values surveys. Mexico, D. F: Siglio 
veintiuno editores

70 A bevont változók faktoranalízisben lehetséges alkalmazhatóságáról mind a Bartlett-teszt szignifikancia-mutatója, mind a KMO-
kritérium alapján meggyőződtünk. (KMO = 0,775, a Bartlett’s test szignifikanciája = 0,00)
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3. táblázat. A munkaerő-piaci sikeresség dimenziói

Rotált faktorsúlymátrix71 

1. faktor:  
közeg

2. faktor:  
karrier

3. faktor:  
stabilitás

4. faktor:  
szakmaiság

elégedett: személyi 0,693628 0,193725 0,137111 0,132312

elégedett: tárgyi 0,812834 0,148564 0,022717 0,030516

elégedett: karrier 0,180258 0,582875 0,194733 0,331613

elégedett: presztízs 0,306121 0,585651 0,150015 0,311753

elégedett: jövedelem 0,316554 0,500996 0,048767 0,004269

jövedelem 0,193556 0,386127 0,008131 0,003878

nagyvezető –0,04501 0,252762 0,029365 –0,04965

stabil munkahely 0,079092 0,085695 0,638793 0,179999

munkahelyváltás –0,05314 –0,11328 –0,80631 –0,10123

nincs illeszkedés 0,004856 0,038673 –0,13712 –0,47375

erős illeszkedés –0,00343 –0,07343 0,114746 0,636336

elégedett: szakmaiság 0,224125 0,319489 0,265251 0,454109

megmagyarázott variancia
összesen: 40,15%

11,3% 10,4% 9,6% 8,9%

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A frissdiplomások munkaerő-piaci sikerességének feltárása során azonosított faktorok közül a 
sikeresség „közeg” faktora egyértelműen posztmaterialista értékeket hordoz magában, megraj-
zolva egy, a munka tárgyi és személyi körülményei által meghatározott sikertípust. 
 Ettől épp ellenkező képet festve a materialista értékeket testesíti meg a „karrier” sikeresség-
faktor, amely a presztízsre, jövedelemre, előrejutásra vonatkozó elégedettséget és a magasabb 
jövedelmi és pozicionális státust tömöríti. 
 A sikeresség „stabilitás” faktora a foglalkoztathatóság biztonsággal összefonódó tényezői-
ből épül fel, a munkahelyváltás és az ehhez kapcsolódó tervek csekély voltából. 
 A „szakmaiság”, mint negyedik sikerességfaktor interpretálása során ugyancsak visszatér-
hetünk az ingleharti tipológiához, ez a sikerdimenzió ugyanis a posztmaterialista értékként 
megfogalmazható, szakmai értelemben vett önmegvalósítással rokonítható.
 Mindezek az eredmények megerősítenek minket abban a kiinduló, a hazai diplomás pá-
lyakövetés koncepcióját meghatározó feltevésben, hogy a frissdiplomások sikeressége több 
dimenzióban értelmezhető. A „hagyományos” magas jövedelemmel és pozícióval járó karrier 
mellett, siker lehet egy jó közegben végzett munka, egy stabil munkahely, vagy a szakmai ki-
teljesedés is. A továbbiakban vizsgálatunk arra irányul, hogy mi határozza meg a sikeresség e 
különböző faktorait.

71 A faktoranalízist Maximum Likelihood módszerrel végeztük el, a rotáláshoz a Varimax rotációs módszert alkalmaztuk.
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A sikert elősegítő tényezők

Faktoranalízisünk eredményeképpen tehát négy sikerességtípust különböztettünk meg. A  to-
vábbiakban e „sikerességtípusok” befolyásoló tényezőit elemezzük OLS-regresszióanalízis al-
kalmazásával. Regressziós modellsorozatot építettünk fel, amely esetében az egyes sikeresség-
típusokat a fenti faktor-score-okkal, mint függő változókkal operacionalizáltuk. Modell-soro-
zatunkban először ugyanazon magyarázó tényezőcsoportok önmagában való befolyásoló ha-
tását elemeztük külön-külön a négy „sikerességtípusra”. Ezt követően elemeztük a különböző 
befolyásoló tényezőcsoportok kombinációiból előálló regressziós modellek főbb eredményeit. 
Harmadik lépésben pedig az összes általunk figyelembe vett magyarázó tényező együttes hatását 
elemeztük külön-külön a 4 sikerességmutatóra felépített OLS-regresszióanalízis segítségével.
 Elemzésünk során a lehetséges magyarázó tényezők 5 csoportját különböztettük meg: de-
mográfiai jellemzők, családi/társadalmi háttér, képzési háttér, képzési többlet és szakterületi 
többlet (4. táblázat).
 A sikeresség különböző faktorait meghatározó tényezők oksági elemzéséhez regressziós 
modelleket alkottunk, amelyek mindegyike egy-egy tényezőcsoport sikerességdimenziókra 
gyakorolt hatását vizsgálja. A sikeresség viszonylatában relevánsnak tételezett jellemzők kivá-
lasztásában egyrészt a Diplomás kutatás 2010 által felmért tényezőkhöz igazodtunk, másrészt 
tekintetbe vettük a fentiekben vázolt nemzetközi és hazai pályakövetési vizsgálatok gyakorlatát. 
Az alábbiakban a magyarázó tényezők öt csoportjának frissdiplomás sikerességben betöltött 
szerepét vizsgáljuk, hivatkozva egyúttal a téma kutatási előzményeiben feltárt eredményekre. 
A mintaként beemelt hazai és nemzetközi kutatások – CHEERS,72 REFLEX, School-to-Work, 
FIDÉV – mind kiterjedt háttérváltozó-készletet vetnek be a jövedelem, foglalkoztatottá válási 
esély, az átmenet vagy a sikeresség tágabban értelmezett fogalmának magyarázatára. 
Elemzésünk magyarázó modelljei az alábbi tényezőkön alapulnak: 

4. táblázat. A sikerességet befolyásoló tényezők változókészlete

1. modell: demográfiai háttér modell
aránya a mintában 

(%) N=4509

30 éves vagy feletti 39,9

egyedülálló 42,4

férfi 33,7

fővárosi 25,4

községben lakik 20,3

van gyermeke 30,8

2. modell: társadalmi háttér modell
aránya a mintában 

(%) N=4509

átlagnál jobb anyagi helyzetű család 20,6

átlagnál rosszabb anyagi helyzetű család   9,1

családi szakmai kapcsolódás 19,4

mindkét szülő felsőfokú végzettségű 16,9

72 A CHEERS-kutatás legfőbb független változói pl. a társadalmi-élettörténeti háttér, az intézmény és képzési program (ország, 
szakterület és elismertség) jellemzői, a diplomaszerzésig elsajátított kompetenciák, valamint a diplomaszerzés utáni foglalkoz-
tatási feltételek és szakmai tapasztalatok. Schomburg, H. (2010): Felsőfokú diplomások szakmai sikeressége. Felsőoktatási 
Műhely 2010/1
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csak az anya felsőfokú végzettségű   8,9

csak az apa felsőfokú végzettségű   8,8

3. modell: képzési háttér modell
aránya a mintában 

(%) N=4509

államilag finanszírozott képzés 66,5

egyetemi végzettség 33,5

új típusú, 6, 8 osztályos vagy kéttannyelvű gimnáziumban végzett 11,8

szakközépiskolában, technikumban érettségizett 34,4

első helyen megjelölt képzésre vették fel 79,7

érdeklődés alapú szakválasztás 76,1

előírt idő alatt végzett 78,3

budapesti székhelyű intézmény 40,4

4. modell: képzési többlet modell
aránya a mintában 

(%) N=4509

külföldi tapasztalat   6,0

teljesen megfelelőnek tartott nyelvtudás 25,2

további tanulmányokat tervez 35,4

szakmai tapasztalat 55,8

5. modell: szakterület modell
aránya a mintában 

(%) N=4509

agrár (referencia: műszaki)   7,9

bölcsészettudomány 15,4

gazdaságtudományok 23,3

informatika   6,7

jogi és igazgatási   7,5

orvos- és egészségtudomány   6,5

pedagógusképzés   7,6

természettudomány   4,0

társadalomtudomány   9,1

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Az 1. modell, a demográfiai háttér modell esetében különösen a munkaerő-piaci beválás 
nemi és életkori különbségei tárgyaltak nagy gyakorisággal. A School-to-Work kutatási prog-
ram ennek kapcsán főképp a képzési területek közötti nemi arányok eltérésére – a szakmai 
szegregációra – vezeti vissza a különbségeket.73 A CHEERS eredményeinek értékelése során 
kimondottan az átmenet sikerességére vonatkoztatva az elemzések a férfiak és az idősebb kor-
ban kilépők előnyét mutatták ki.74 A CHEERS adatai azt is mutatják, hogy jóllehet a férfiak 

73 Smyth, E. (2002): Gender Differentiation and Early Labour Market Integration Across Europe. In: Kogan, I. –Müller, W (eds.) 
(2002): School-to-Work Transitions in Europe: Analyses of the EULFS 2000 Ad hoc Module, MZES Working papers 45–49., 
Mannheim

74 Salas-Velasco, M. (2007): The transition from higher education to employment in Europe: the analysis of the time to obtain the 
first job. Higher Education Volume 54, Number 3.



DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. – TEMATIKUS TANULMÁNYOK

28

jövedelmi előnye egyöntetűnek látszik, egyes országokban a szakmai sikeresség más dimenziói 
inkább kedveznek a nőknek – ők jellemzően könnyebben kezelik például az átmenet idősza-
kát.75 Életkori jellemzők tekintetében a CHEERS mérései szerint a fiatalabbként kilépők sike-
resebbnek mutatkoznak, különösen a jövedelem terén. 
 A 2. magyarázó modellünkbe, a társadalmi háttér modellbe a családi anyagi és képzési 
jellemzőket emeltük be, melyet a családi háttér képzési és kibocsátási sikerességére vonatkozó 
meghatározó elméletek76 indokoltak. A hivatkozott kutatási programok eredményei egyönte-
tűek a tekintetben, hogy mind a munkaerő-piaci beválásban, mind az átmenet sikerességét te-
kintve előnyösebb a magasabban képzett szülők gyermekeinek helyzete, sőt a School-to-Work 
kutatások eredményei szerint77 a szülői végzettség hatása Európa keleti régióiban erősebb. Mo-
dellünkbe a szülői végzettségi hátteret az anya és apa végzettségének szétválasztásával emeltük 
be, keresve az erősebb szülői hatást. 
 A 3. modellként alkalmazott képzési háttér modell a kibocsátó intézmény szervezeti jel-
lemzőit foglalja magába. A CHEERS-kutatások mind a közép-, mind a felsőfokú képzési háttér 
szerepét vizsgálták a frissdiplomások munkaerő-piaci sikerességében, és lényegében nem tudtak 
egyértelmű és erős hatást kimutatni. A téma hazai kutatási előzményeiben a FIDÉV adatainak 
elemzése során az egyetemi végzettséghez kötődő kimutatható kereseti előny78 mellett idővel a 
főiskolai és egyetemi végzettségűek jövedelme közti eltérések csökkenése is látszik.79 Finanszí-
rozási forma tekintetében a szerzők nem mutattak ki érdemi hatást a jövedelmekre nézve.80 
 A 4. képzési többlet modellt négy olyan meghatározó képzési jellemző alkotja, amelyek 
a felsőfokú képzés keretein túli többlettel bírnak. A külföldi tanulmányok és a magas szintű 
nyelvtudás mellett ide emeltük be a tanulmányi motivációkat és a releváns szakmai tapasztala-
tot mérő változót is. A szakmai tapasztalat sikerességre gyakorolt hatását különösen fontosnak 
tartjuk megvizsgálni. A FIDÉV-kutatás adatai azt mutatják,81 hogy a munkaerő-piaci gyakorlat 
révén felhalmozott tapasztalati tőke nem eredményez egyértelmű keresetnövekedést, ugyanak-
kor bizonyos „korszerű ismeretek” (számítógépes ismeret, angol nyelvtudás) jövedelemnövelő 
hatását ki tudták mutatni. A szakmai munkavégzés kapcsán a CHEERS-kutatás sem tudott 
egyértelmű sikerességre gyakorolt pozitív hatásról beszámolni.82 
 Az 5. modellünk szakterületi modellként a képzési területeket építi be a háttérváltozók 
közé. Egyetértés mutatkozik abban, hogy a tudományterületek, szakok, szakterületek alapvető 
fontosságúak a munkaerő-piaci sikeresség esetében. Az ebből fakadó különbségeket a CHEERS 
adatai is igazolták, rámutatva ugyanakkor arra, hogy e háttér főként a jövedelmet és az elhe-
lyezkedés esélyét – a klasszikus közgazdaságtani sikerességmutatókat – dominálja, a sikeres 

75 Schomburg, H. (2010): Felsőfokú diplomások szakmai sikeressége. Felsőoktatási Műhely 2010/1
76 Az iskolázás és későbbi sikeresség kapcsolatának elemzései rendszerint egyfelől a társadalmi háttér átörökítését hangsúlyozó 

Bourdieu-féle tőkeelméleten alapulnak, avagy másfelől Treiman iparosodási tézisére alapozva vizsgálják az iskolázottság sze-
repének előtérbe kerülését a társadalmi meghatározottságokhoz képest. Bourdieu P.–Passeron J. C. (1977): Reproduction in 
education, sociely and culture. London, Sage; illetve: Treiman, D. (1970): Industrialization and Social Stratification. In Laumann, 
O. E. (ed.): Social stratification: research and theory for the 1970’s. Indianapolis, New York, The Bobbs-Merrill Company

77 Iannelli, C. (2002): Parental Education and Young People’s Educational and Labour Market Outcomes: A Comparison across 
Europe. In: Kogan, I. –Müller, W. (eds.) (2002): School-to-Work Transitions in Europe: Analyses of the EULFS 2000 Ad hoc 
Module, MZES Working Papers 45–49., Mannheim

78 Galasi P.–Varga J. (2005): Munkaerőpiac és oktatás, MTA Közgazdaságtudományi Intézet. Budapest, 2005
79 Galasi P.–Vagy Gy. (2006): A fiatal diplomások munkaerő-piaci helyzetének változása 1999–2003. Educatio 2.
80 Galasi P. (2004): A felsőfokú végzettségű pályakezdők munkaerő-piaci sikeressége. In: Varga J. (szerk.): Munkaerő-piaci tükör 

2004. Közelkép. MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest
81 Galasi P. (2004): A felsőfokú végzettségű pályakezdők munkaerő-piaci sikeressége. In: Varga J. (szerk.): Munkaerő-piaci tükör 
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82 Schomburg, H. (2010): Felsőfokú diplomások szakmai sikeressége. Felsőoktatási Műhely 2010/1
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ség, elégedettség egyéb dimenzióira, például a kihívásra, munkakörülményekre nem feltétlenül 
hat.83 A hazai adatokra támaszkodó FIDÉV-kutatás mind a jövedelem, mind az illeszkedés te-
kintetében a szakterületi különbségek meghatározó voltát hangsúlyozza.84 
 Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy a sikeresség egyes faktoraiból az öt modellbe sűrített 
tényezők hány százalékot tudnak magyarázni. A regressziós elemzés eredményei általánosan 
alacsony megmagyarázott hányadot eredményeztek, jóllehet az összefüggések mindegyike szig-
nifikánsnak bizonyult. Az alacsony magyarázó erő nem is nagyon lepheti meg a munkaerő-pi-
aci sikerességgel foglalkozó társadalomkutatókat, nemcsak azért, mert a sikert befolyásoló hát-
tértényezők száma és kombinációja szinte végtelen, hanem ami a legfontosabb, modellünkben 
a siker legfőbb meghatározói, a személyes tényezők, az egyéni jellemvonások, kompetenciák, 
motivációk nem szerepelnek. A sikerességet befolyásoló vizsgált tényezők alapján azt mondhat-
juk, hogy mind a szocio-demográfiai, mind a képzési háttér leginkább a stabilitás sikerére hat. 
A demográfiai és társadalmi háttér hatása a legkevésbé a siker szakmai dimenzióira hat ki, ez az 
a faktor, amelyet leginkább a szakterületi háttér dominál. A sikeresség közeg faktorát a szakte-
rületi és a demográfiai jellemzők alakítják legerősebben. A hagyományos sikerképet leginkább 
lefedő karrierfaktorra is főképpen e két tényező van hatással. 

5. táblázat. A sikeresség faktorain az egyes háttérváltozós modellek által magyarázott hányad 

A megmagyarázott variancia %-a regressziós elemzésben (R² értékek alapján)

modellek közeg karrier stabilitás szakmaiság

1. demográfiai háttér 2,7 3,2 5,4 1,0

2. társadalmi háttér 1,6 1,0 2,2 0,5

3. képzési háttér 1,4 1,3 4,5 2,8

4. képzési többlet 1,1 1,3 2,8 2,6

5. szakterület 3,6 2,9 2,2 5,7

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Amennyiben az egyes modellek magyarázó erejének együttes hatását vizsgáljuk, többlépcsős 
regressziós elemzésünk legnagyobb magyarázó erőt a szakmaiság tekintetében mutatott ki 
(10,2%). A bevont tényezők legkevésbé a közeg és a karrier sikerességdimenziókra hatnak 
(6,1, illetve 6,2%). A modellek egymás utáni beemelésével kapott kép az alábbi főbb megálla-
pításokba sűríthető: 
 Ahhoz, hogy egy frissdiplomás munkája közegét tekintve sikeres legyen, a leginkább az 
a szakterület segítheti hozzá, amelyen végzettségét megszerezte. A közeg alapú sikerben köz-
rejátszhatnak még demográfiai meghatározottságok is, de például a származás, az elvégzett 
képzés intézményi jellemzői, vagy a képzésbe fektetett többletenergia nem segíti érdemben a 
sikeresebb munkavégzési közeg elérését. 
 A sikeres karrier eléréséről azt mondhatjuk, hogy az előbbiekhez hasonlóan alakul, hiszen 
főképp a demográfiai meghatározottságok és a választott szakterület jellemzői vezethetnek ha-
gyományos értelemben vett karrierhez. A szociális háttér, intézményi jellemzők és pluszisme-
retek hatása nem bizonyult jelentősnek. 

83 Schomburg, H. (2010): Felsőfokú diplomások szakmai sikeressége. Felsőoktatási Műhely 2010/1
84 Galasi P. (2004): Túlképzés, alulképzés és bérhozam a munkaerőpiacon (1994–2002). Közgazdasági Szemle, No. 5.
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 A sikeresség stabilitással kapcsolatos szempontjait határozzák meg legerősebben a demo-
gráfiai adottságok. A biztonsághoz kapcsolódó sikerdimenziót ezen kívül a képzés intézményi 
háttér-meghatározottságai is erősen befolyásolják. A stabilitásra hat legerősebben a társadalmi 
háttér, s a képzésbe befektetett többletenergia is ebben a dimenzióban térül meg leginkább. 
 A szakmaiság alapú siker talán legfőbb jellemzője, hogy nagyon kevéssé múlik az egyéntől 
lényegében független demográfiai, vagy társadalmi meghatározottságoktól. Ilyen értelemben a 
siker a szakmaiság tekintetében egyéni választás és érdem alapú, az elvégzett képzés, intézmény 
jellemzőitől, valamint a választott szakterülettől függ leginkább és attól, hogy az egyén milyen 
tudástöbbletet halmoz fel. 

6. táblázat. A sikeresség egyes faktorainak magyarázata a háttérváltozós modellek együttes hatásával

A megmagyarázott variancia %-a regressziós elemzésben (R² értékek alapján)

modellek közeg karrier stabilitás szakmaiság

1. modell: 
demográfiai háttér

2,7 3,2 5,4   1,0

1+2. modell:
demográfiai háttér
társadalmi háttér

3,3 3,7 6,2   1,7

1+2+3. modell:
demográfiai háttér
társadalmi háttér 
képzési háttér

3,5 4,0 7,5   4,5

1+2+3+4. modell:
demográfiai háttér
társadalmi háttér 
képzési háttér
képzési többlet

4,1 4,9 8,7   6,9

1+2+3+4+5. modell:
demográfiai háttér
társadalmi háttér 
képzési háttér
képzési többlet
szakterület

6,1 6,5 9,3 11,4

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Az alábbiakban a sikeresség faktorain a modelleket alkotó egyes tényezők saját hatásait vizsgál-
va az alábbi főbb következtetéseket tehetjük: 
 A sikeres közeg elérésének esélye nagyobb a fővárosban élő, jobb anyagi családi háttérrel és 
megfelelő nyelvtudással rendelkező végzetteknél, s e sikertípus főként az informatika területén 
végzetteket jellemzi. Az orvos- és egészségtudomány, a pedagógusképzés és a társadalomtudo-
mány végzettek esélye erre a sikertípusra csekélyebb. 
 A sikeres karrierre, tehát a jövedelem és pozíció alapú sikerre nagyobb az esélye a férfi-
aknak, a budapestieknek és azoknak, akiknek családi háttere jobb az átlagosnál. A megfelelő 
nyelvtudás mellett a külföldi munkatapasztalat is növeli a sikeres karrier esélyét. A műszaki 
terület végzettjeit tekintve referenciacsoportként, kisebb az esélyük a sikeres karrierre az orvos- 
és egészségtudományi, pedagógusi, természet- és társadalomtudományi pályákon. 
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 A stabilitás alapú sikeresség gyakoribb az idősebb korosztály körében, illetve azok közt, 
akik kistelepüléseken élnek, vagy gyermeket nevelnek. A munkaerő-piaci biztonsággal kapcso-
latos sikertípus ritkább azok között, akiknek szülei felsőfokú végzettségűek, az anya felsőfokú 
végzettségének negatív hatása külön is érzékelhető. A stabilitás sikeressége az átlagnál cse-
kélyebb a külföldi munkatapasztalattal, vagy további tanulmányi motivációkkal rendelkezők 
körében, de a nyelvtudás pozitívan befolyásolja. 
 A szakmaiság sikerfaktora gyengébb a fővárosban élőknél és az alacsonyabb státusú csa-
ládi háttérrel rendelkezők körében, ugyanakkor nagyobb esélye van erre a sikerre azoknak, 
akik egyetemi szintű végzettséget szereztek, szakjukat érdeklődésük alapján választották meg, 
képzésüket az előírt idő alatt befejezték és nyelvtudásuk is megfelelő. E sikerességben számít 
az egyéni tanulmányi többletbefektetés, a szakmai gyakorlat és a megfelelő nyelvtudás meg-
szerzése. A szakmai sikeresség az orvos- és egészségtudomány, a jogi és igazgatási, valamint 
pedagógusképzés területek végzettjeit az átlagnál jobban jellemzi. 

7. táblázat. A sikeresség faktorainak magyarázata a demográfiai, társadalmi, képzési, saját képzési hozzá-
járulási és szakterületi háttér szerint

Standard regressziós együtthatók többszörös regressziós elemzésben

közeg karrier stabilitás
szakmai-

ság

demográfiai 
háttér

30 éves vagy feletti 0,003 –0,011 0,080** 0,022

egyedülálló 0,011 –0,024 –0,027 –0,019

férfi 0,001 0,118 –0,031 0,010

fővárosi (referencia: vidéki 
városban lakik)

0,073** 0,071** 0,002 –0,071**

községben lakik –0,006 0,004 0,040* 0,024

van gyermeke –0,032 0,003 0,054* –0,002

társadalmi 
háttér

átlagnál jobb anyagi helyzetű 
család (referencia: átlagos anyagi 
helyzetű család)

0,054** 0,057** 0,011 –0,007

átlagnál rosszabb anyagi helyze-
tű család

0,001 –0,019 –0,028 –0,046*

családi szakmai kapcsolódás 0,020 –0,035 0,008 0,037*

mindkét szülő felsőfokú vég-
zettségű (referencia: maximum 
középfokú végzettségű szülők)

0,010 –0,036 –0,073** 0,021

csak az anya felsőfokú végzett-
ségű

0,004 –0,022 –0,050* 0,020

csak az apa felsőfokú végzett-
ségű

–0,016 –0,018 –0,030 –0,016
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közeg karrier stabilitás
szakmai-

ság

képzési  
háttér

államilag finanszírozott képzés –0,012 0,019 0,034 –0,002

egyetemi végzettség 0,019 0,021 0,009 0,075**

új típusú, 6, 8 osztályos vagy 
kéttannyelvű gimnáziumban 
végzett (referencia: hagyomá-
nyos gimnázium)

0,010 0,018 –0,035 –0,007

szakközépiskolában, techni-
kumban érettségizett

0,013 –0,018 –0,036 –0,024

első helyen megjelölt képzésre 
vették fel

–0,019 0,028 0,046* –0,010

érdeklődés alapú szakválasztás 0,009 –0,004 0,027 0,081**

előírt idő alatt végzett 0,046* 0,028 0,054** 0,085**

budapesti székhelyű intézmény 0,017 0,006 –0,040 0,030

képzési  
többlet

külföldi tapasztalat 0,016 0,044* –0,040* –0,050*

teljesen megfelelőnek tartott 
nyelvtudás

0,066** 0,063** 0,039* 0,106**

további tanulmányokat tervez –0,014 0,018 –0,098** 0,025

szakmai tapasztalatot szerzett –0,008 0,052* 0,010 0,122**

szakterület

agrár (referencia: műszaki) –0,039 –0,017 –0,018 –0,097**

bölcsészettudomány –0,043 –0,112** –0,032 –0,024

gazdaságtudományok 0,023 0,016 –0,045 –0,049

informatika 0,066** –0,040 0,007 0,030

jogi és igazgatási 0,016 –0,028 0,007 0,050*

orvos- és egészségtudomány –0,105** –0,061** 0,035 0,141**

pedagógusképzés –0,057* –0,066* 0,019 0,091**

társadalomtudomány –0,060* –0,080** –0,029 –0,023

természettudomány –0,033 –0,059** 0,001 –0,014

R² 6,1 6,5 9,3 11,4

Sig. 0,000 0,000 0,000 0,000

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
*0,05 kritériumszint mellett szignifikáns kapcsolat

**0,01 kritériumszint mellett szignifikáns kapcsolat

Miután áttekintettük a sikerességhez vezető tényezőket, érdemes azt is látnunk, hogy eredmé-
nyeink alapján mi nem vezet sikerhez.
 A demográfiai meghatározottságok a végzettek sikerességében egyértelműen fontosnak tűn-
nek, itt főként a fővárosiak előnyösebb helyzetét érdemes hangsúlyoznunk, ám a sikeresség szá-
mos faktorára sem a nem, sem az életkor, sőt a családi helyzet sincs egyértelmű hatással. A szin-
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tén meghatározottságnak tekinthető társadalmi háttér esetében a család anyagi helyzete tűnik a 
legerősebb hatásúnak, a szülői végzettség ennél lényegesen kisebb hatású a későbbi sikerben. A 
képzési szervezeti háttér meglehetősen gyengén dominálja a sikert. Azt látjuk, hogy sem a finan-
szírozási forma, sem a középiskolai háttér, sem pedig az intézmény székhelye nem növeli megbíz-
hatóan a munkaerő-piaci sikeresség esélyét. Számíthat viszont, hogy valaki az előírt képzési idő 
alatt be tudta fejezni tanulmányait. A képzési területi háttér hatását általában erősnek láthatjuk 
a sikerben. Ezen belül a műszaki terület végzettjeihez viszonyítva azt látjuk, hogy a bölcsészet- 
és gazdaságtudományi végzettek sikeresélyei nem kiugróak az egyes faktorokon. A legerősebb 
sikermeghatározottságot informatikai és az orvos- és egészségtudományi végzettségek mutatják, 
valamint negatív előjellel a pedagógusképzés és a társadalomtudományi végzettség. 

Összegzés: mi a siker és ezt ki dönti el?

A frissdiplomás karrier elemzésével mindenekelőtt a siker sokdimenziós jellegének igazolását 
és feltárását céloztuk meg. Alapfeltevésünket, mely szerint a munkaerő-piaci sikeresség muta-
tói között a közgazdaságtani jellegű szempontok mellett az objektív és szubjektív aspektusok 
egész sorának releváns helye van, visszaigazolták a feltáruló sikerességfaktorok. Miközben az 
objektív mutatók azt tételezik, hogy a siker sokféle lehet, a szubjektív mutatók ennél is tovább 
vezetnek: a siker személyes megélésének területe felé. Az eredmények a siker színes képét 
nyújtják, rámutatva arra, hogy a hagyományos karriermutatók (foglalkoztatottság és jövede-
lem) mellett a „poszt-materialista” aspektusok, a megfelelő munkaközeg, a foglalkoztatás biz-
tonsága és a szakmai szempontok is releváns siker-interpretációk lehetnek. 
 A kirajzolódó sikerességfaktorok létjogosultságát alátámasztják az őket alakító tényezők kö-
zötti eltérések is, hiszen amellett, hogy e tényezők hatásai között általános tendenciákat fedez-
hetünk fel, az egyes sikerfaktorokra eltérő erősséggel ható aspektusokat is azonosíthatunk. Az 
általános hatások között különösen fontosnak a társadalmi háttér gyenge befolyásoló szerepe 
mutatkozik a siker minden faktorában. Az egyes tényezők relevanciáját tekintve nagyon mar-
káns a demográfiai – nemi, települési – háttér karrierre és stabilitásra gyakorolt hatása. Ugyan-
csak fontos, hogy az általánosan is erős hatású szakterületi különbségek főként a szakmaiság és 
közeg alapú sikerességet segítik elő. A felsőfokú tanulmányok alatti többletbefektetések (nyelv-
tudás, szakmai tapasztalat) leginkább a szakmaiság és a stabilitás tekintetében hoznak sikert, 
kevéssé hatnak ki például a siker klasszikus dimenziójára. 
 Miért fontos mindezt látnunk? A sikeresség sokdimenziós kezelése a társadalomkutató-
kat kétségtelenül bizonytalanabbá, vagy ha úgy tetszik „megengedőbbé” teheti akkor, amikor 
a főszereplők (az oktatási kormányzat, intézmények, munkaadók, vagy akár a társadalom) a 
végzettek munkaerő-piaci beválásának értékelését várja tőlük. Fontosnak tartjuk, hogy a nyil-
vánvalóan jogos eredményességi elvárások ellenére a frissdiplomás átmenet kérdésköréhez a 
hagyományos mérőszámok összevethető publikálása mellett egy sokszempontú megközelítés is 
kapcsolódjon, amely a sikeresség sokféleségére építve annak szerkezetét és dinamikáját állítja a 
vizsgálat fókuszába. A diverzifikálódó felsőoktatás egy nem kevésbé diverzifikált és térbelileg is 
táguló munkaerőpiaccal találkozva az érvényesülés végtelen mintázatát produkálja. A releváns 
vizsgálati nézőpontoknak ehhez a szerkezetben és térben folyamatosan változó közeghez kell 
rugalmasan alkalmazkodnia, amelyet fokoz az élethosszig tartó tanulási trend elterjedése kö-
vetkeztében a munka és képzés közti határvonalak elmosódása is.
 A hazai diplomás pályakövetési koncepció fentiekben vázolt elméleti megfontolásai ehhez a 
megközelítéshez kívánják megadni az első kereteket. 
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GYÖRGYI ZOLTÁN 

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI 
STRA TÉ GIÁK1

Bevezetés

Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag köny-
nyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük is lényegesen meghaladja a középfokú végzettség-
gel rendelkezők jövedelmét, hanem azt is, hogy a felsőfokú tanulás hozadéka mind a foglal-
koztatottságban, mind a jövedelmeket tekintve nemzetközi összehasonlításban is igen magas 
Magyarországon.2 Mindez nem jelenti azt, hogy a foglalkoztatottságban ne lennének gondok: 
főként az ezredforduló óta nehezebbé vált a frissdiplomások elhelyezkedése, bár ez nem ve-
zetett tömeges munkanélküliséghez, hanem inkább csak nehézkesebb, s esetleg a végzettség-
hez kevésbé igazodó elhelyezkedéshez.3 A diplomás munkaerőpiac fokozatos telítődésére utal, 
hogy a diploma bérhozama fokozatosan csökkent.4 
 A viszonylag kedvező foglalkoztatottsági helyzet ellenére a képzés szerkezetét sok kritika 
érte már az ezredforduló idején is. A képzési szerkezet kritikusai elsősorban a nemzetközi 
összehasonlításokra hagyatkozhattak, s hagyatkozhatnak mind a mai napig.5 Ezek alapján va-
lóban kimutatható volt a strukturális eltérés a nemzetközi „átlagtól”, ugyanakkor ez az átlag 
nehezen volt értelmezhető, mivel nem többé-kevésbé tipikus képzési szerkezeten alapultak, 
hanem egymástól gyökeresen eltérő arányokon, hiszen az egyes országok képzési szerkezete 
jelentősen eltért egymástól. Ez arra utalt, hogy nem volt, s nincs egyértelmű mérce ebben a 
tekintetben. Egyrészt a hazainál az esetek jelentős részében magasabb diplomás munkanél-
küliség miatt, másrészt pedig az egyes nemzeti munkaerőpiacok sajátosságai miatt. A hazai 
munkaerőpiac jelzései sem egyértelműek. Inkább csak néhány műszaki, esetleg közgazdasági 
szakterületen beszélhetünk egyértelműen munkaerőhiányról, de egyes esetekben itt is főként 
minőségi problémákról (kevés például az idegen nyelvet jól beszélő mérnök), illetve a munka-
erőpiac kereslet-kínálatának, térbeni struktúrájának eltéréséről beszélhetünk (kínálat a centru-
mokban, kereslet a periférián).6 Mindez egyrészt azt jelenti, hogy a képzési struktúra módosí-
tása önmagában aligha jelent megoldást a többnyire lokális munkaerőhiány kezelésére, hiszen 
ez értelemszerűen a leggyengébb tanulók képzési területek közötti mozgását eredményezi, s a 
földrajzi hátterű strukturális feszültségekre esetleg jótékony hatással lehet, a minőségi problé-
mákra viszont aligha.

1 A tanulmány szakmai lektora Dr. Fehérvári Anikó (OFI)
2 Education at a glance, 2007. OECD
3 Elsősorban a főiskolai végzettségű munkanélküliek száma növekedett meg: 1998 és 2008 között 8500-ról 18 900-ra, arányuk a 

munkanélküliek között 2,7%-ról 6,5%-ra nőtt. Az egyetemet végzetteknél ugyanez 3800-ról 6000-re, 1,2%-ról 1,5%-ra emel-
kedett. Lásd: Laky T. (2005): A magyarországi munkaerőpiac 2005. Foglalkoztatási Hivatal, Országos Foglalkoztatási Közalapít-
vány, Budapest

 ill. KSH: stADAT-táblák, 2.1.11.
4 Először csak a frissdiplomások esetében, illetve a főiskolai végzettségűek körében, az évtized végére azonban már az egyetemet 

végzett felnőtt lakosság egészére nézve is. Lásd: Varga J. (2010): Mennyit ér a diploma a kétezres években Magyarországon? 
Educatio, 2010/3.

5 Pl. Ladányi A. (2003): A felsőfokú képzettségű szakemberállomány a kilencvenes években. Közgazdasági Szemle, január
6 Szerepi A. (2006): Munkaadók és fejvadászok a munkaerőpiacról és az oktatási rendszerről. In: Györgyi Z. (szerk.): Diplomával 

a munkaerőpiacon. Felsőoktatási Kutatóintézet, 2006. Felsőoktatás és munkaerőpiac
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 A diplomások elhelyezkedésére vonatkozó kedvező statisztikák mögött természetesen sok-
féle folyamat húzódik meg. Egyes szakterületeken viszonylag könnyű az elhelyezkedés, de e 
mögött az alacsony bérszínvonal, s ezzel összefüggésben a diplomásoknak a szakmából, vagy 
az országból való – nem feltétlenül a frissdiplomásokat érintő – elvándorlása is állhat. Más te-
rületeken nehezebb az elhelyezkedés, de magasabbak a bérek. Sőt vannak jelei annak is, hogy 
az elhelyezkedési nehézségek mögött a magasabb bérekre való törekvés is áll,7 főként azokon 
a területeken, amelyeken korábban kiemelkedő jövedelmet lehetett elérni, s amelyet a mun-
kavállalók megtartani igyekeznek. Színesíti a képet, hogy vannak viszonylag jól konvertálható 
szakterületek, sőt olyanok is, amelyeken sokan már eleve nem akarnak elhelyezkedni, hanem 
pusztán egy viszonylag könnyen megszerezhető végzettséget elérni. 
 Hogy összességében van-e túlképzés felsőfokon, s főként, hogy milyen mértékű ez a túl-
képzés, azt nagyon nehéz megmondani. A globális adatokat tekintve aligha. A diplomával 
betöltött munkakörök alapján lehet, lehetne erről valamilyen képet alkotni. Történt is erre 
nézve számítás,8 de nagyon nehéz definiálni a diplomát megkövetelő munkaköröket, hiszen 
egyrészt a munkakörökkel szembeni igény is fokozatosan változik, így korábban középfokú 
végzettséggel betölthető munkakörök igényelhetnek felsőfokú tudást, másrészt viszont maga 
a túlképzés is befolyással lehet az elvárt iskolai végzettségre, mivel a végzettségnek szűrő sze-
repe is van. 
 A statisztikai adatok kevéssé alkalmasak ugyanakkor arra, hogy a végzettség szakterületé-
től függően mutassák be a helyzetet, illetve hogy rámutassanak a diplomások immár nagyon 
jelentős rétegének belső strukturálódására, vagyis arra, hogy az átlagos számok mögött nagyon 
eltérő sorsok húzódhatnak meg, s ezeket az eltérő sorsokat társadalmi tényezők is okozhatják. 
Éppen ezért a kérdőíves vizsgálatok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a kereslet-kínálat alaku-
lásáról árnyaltabb képet kapjunk. A frissdiplomások munkaerő-piaci helyzetét feltáró legátfo-
góbb korábbi vizsgálat, az ún. FIDÉV-vizsgálat sok információval szolgált az érintett fiatalok 
munkaerő-piaci helyzetéről. Az azóta eltelt időszakban azonban olyan változások történtek, 
amelyek mindenképpen indokolják az aktuális helyzet leírását, értelmezését. Elég talán két 
fontos elemet kiemelnünk ebből: ha lassabban is, de folytatódott a felsőoktatás expanziója 
(1. táblázat), illetve részben emiatt, részben az gazdasági válságjelenségek miatt, átalakult a 
munkaerőpiac. A felsőoktatás expanziója azonban, mint arra Varga9 rámutat, elsősorban a fel-
sőoktatásba belépők esetében érhető tetten, a nagy arányú lemorzsolódás miatt a diplomások 
arányát tekintve egyre nő az elmaradásunk a mértékadónak számító OECD, vagy európai uniós 
országoktól.

7 Szerepi A. (2006): Munkaadók és fejvadászok a munkaerőpiacról és az oktatási rendszerről. In: Györgyi Z. (szerk.): Diplomával 
a munkaerőpiacon. Felsőoktatási Kutatóintézet, 2006. Felsőoktatás és munkaerőpiac

8 Galasi P. (2004): Valóban leértékelődtek a felsőfokú diplomák? A munkahelyi követelmények változása és a felsőfokú végzettsé-
gű munkavállalók reallokációja Magyarországon 1994–2002. Budapesti Munkagazdaságtani füzetek 3. MTA Közgazdaságtudo-
mányi Kutatóközpont – BKÁE Emberi Erőforrások Tanszék

9 Varga J. (2010): Mennyit ér a diploma a kétezres években Magyarországon? Educatio, 2010/3.
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1. táblázat. A hallgatók száma az egyetemi, főiskolai szintű oktatásban ISCED képzési területek szerint*

1990/91 2000/01 2007/08
változás 
2000/01–
2007/08

fő % fő % fő %
(2000/01 
= 100%) 

összes tagozat

tanárképzés, oktatástudomány 37 571 36,7 47 386 15,1 36 692 10,2 77,4

művészetek 1 213 1,2 4 617 1,5 6 550 1,8 141,9

humántudományok 1 992 1,9 23 196 7,4 28 491 7,9 122,8

társadalomtudományok 4 381 4,3 29 813 9,5 30 674 8,5 102,9

gazdaság és irányítás 9 471 9,3 66 943 21,4 92 517 25,7 138,2

jog 4 738 4,6 17 612 5,6 17 442 4,9 99,0

természettudományok** 1 647 1,6 5 405 1,7 10 993 3,1 203,4

informatika 2 662 2,6 25 136 8,0 14 728 4,1 58,6

műszaki tudományok 20 223 19,8 29 443 9,4 48 935 13,6 166,2

mezőgazdaság, állategészségügy 5 032 4,9 14 686 4,7 9 679 2,7 65,9

egészségügy,  
szociális gondoskodás

9 960 9,7 25 256 8,1 32 617 9,1 129,1

szolgáltatás 3 497 3,4 23 745 7,6 30 073 8,4 126,6

összesen 102 387 100,0 313 238 100,0 359 391 100,0 114,7

nappali tagozat    

tanárképzés, oktatástudomány 26 891 35,1 25 990 14,1 19 176 8,4 73,8

művészetek 1 065 1,4 4 094 2,2 5 497 2,4 134,3

humántudományok 1 182 1,5 19 110 10,4 22 675 10,0 118,7

társadalomtudományok 3 170 4,1 20 265 11,0 21 001 9,2 103,6

gazdaság és irányítás 4 755 6,2 25 562 13,9 44 968 19,8 175,9

jog 3 128 4,1 9 158 5,0 9 798 4,3 107,0

természettudományok** 1 617 2,1 5 404 2,9 10 207 4,5 188,9

informatika 1 823 2,4 11 861 6,4 11 082 4,9 93,4

műszaki tudományok 16 685 21,8 23 980 13,0 37 712 16,6 157,3

mezőgazdaság, állategészségügy 4 416 5,8 9 400 5,1 5 978 2,6 63,6

egészségügy,  
szociális gondoskodás

9 222 12,0 16 690 9,1 22 111 9,7 132,5

szolgáltatás 2 647 3,5 12 557 6,8 16 913 7,4 134,7

összesen 76 601 100,0 184 071 100,0 227 118 100,0 123,4

* Kétszakos, illetve párhuzamos képzésben részt vevő hallgatók első szakjuknál vannak számításba véve.
** Az élő természettudományok, a fizikatudományok, valamint a matematika és statisztika képzési területek együttesen.

Forrás: Statisztikai Tájékoztató – Felsőoktatás, 2003/04 és Felsőoktatási Statisztikai Adatok   
(http://db.okm.gov.hu/statisztika/fs07_fm/)
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A tanulmány keretei

A tanulmánynak nem az az elsődleges célja, hogy rámutasson azokra a szakterületekre, ame-
lyeken túlképzés10 van, illetve azokra, amelyeken könnyebb az elhelyezkedés, mert ezek töb-
bé-kevésbé ismertek. Sokkal inkább azt tekinti feladatának, hogy feltárja a különböző mun-
kaerő-piaci helyzetű képzési területeken végzettek társadalmi hátterét, illetve az e területeken 
végzettek első éveinek munkaerő-piaci helyzetét. Ehhez először meg kell vizsgálni az egyes 
képzési területeken végzettek munkavállalási gyakorlatát, majd ezeket azonosságaik alapján 
csoportosítva tudjuk a vállalt feladatot elvégezni. 
 A képzési területek tekintetében alkalmazkodtunk az oktatásstatisztikában bevett kategó-
riákhoz.11 E szakterületeket soroltuk be munkaerő-piaci helyzetük (egész pontosan: a kérde-
zettek munkaerő-piaci helyzete) alapján külön kategóriákba, amelyeket a következőkben – 
miután alapvetően munkaerő-piaci összefüggéseket érintünk – munkaerő-piaci szektoroknak 
nevezünk. 
 A besoroláshoz a kérdezettek objektív, vagyis tényleges munkaerő-piaci helyzetére vonat-
kozó, illetve percepcionális, vagyis munkaerő-piaci helyzetük megítélésére vonatkozó válto-
zókat egyaránt figyelembe vettünk. Elsősorban az adott képzési területen maradásra, illetve 
annak elhagyására utaló információkat dolgoztunk fel. Ezek az információk természetesen 
csak akkor utalnak egy-egy képzési terület munkaerő-piaci helyzetére, ha a hallgatók túl-
nyomó többsége számára az adott képzési terület munkaerőpiacán való elhelyezkedés leg-
alább alternatívaként megjelenik a tanulmányok befejezésekor, hiszen az adott képzési terület 
munkaerő-piaci helyzetére vonatkozó következtetés csak akkor állja meg helyét, ha feltételez-
zük, hogy a pályaelhagyás valóban munkaerő-piaci következmény. Adatainkból a végzettek 
ezirányú szándékait pontosan nem ismerjük ugyan, azt viszont tudjuk, hogy vannak olyan 
hallgatók, akik már eleve nem akarnak elhelyezkedni a tanult területen. A pályán maradás 
viszonylag magas arányai ennek ellenére azt jelzik, hogy azért a pályaelhagyás igénye nem 
általános. A végzettek 45%-ának teljes mértékben, további 24%-ának pedig nagymértékben 
illeszkedik jelenlegi munkaköre a végzettségéhez, s ugyanerre utal, hogy – saját megítélésük 
szerint – az első elhelyezkedésüknél 56, illetve 15%-ban (nagymértékben ill. közepesen) ját-
szott szerepet a végzett szak. A kettőt összességében vizsgálva pedig 82%-ot kapunk, vagyis a 
végzettek legalább négyötöde legalább az egyik szempont szerint ragaszkodott a szakterületé-
hez. (2. táblázat) Ez a ragaszkodás a fennmaradó 20% esetében sem zárható ki, mert – mint 
a későbbiekben kiderül – a pályaelhagyók egyes rétegeinek szakterületváltása mögött erős 
kényszerek húzódhatnak meg.

10 Túlképzésnek tekintjük, ha egy adott szakterületen sok a pályaelhagyó.
11 Agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, műszaki, orvos- és egészségtudomány, peda-

gógusképzés, társadalomtudomány, természettudomány.
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2. táblázat. A pályaváltás nyomai – Az adott szak szerepe az utolsó munkahelyéhez való hozzájutásban, 
illetve munkájának kapcsolat a végzett szakkal? 

Milyen mértékben 
kapcsolódik a szak a 
munkájához? 

szerep a mun-
kahelyhez való 
hozzájutásban:

egyálta-
lán nem 

volt
kicsi közepes nagy összesen

nincs válasz 
fő
%

1
0,0%

0
0,0%

1
0,0%

6
0,1%

8
0,2%

 egyáltalán nem
fő 
%

37
9,0%

7
1,8%

5
1,2%

8
2,0%

58
14,1%

kismértékben
fő
%

203
4,9%

106
2,5%

206
4,9%

175
4,2%

690
16,5%

nagymértékben
fő
% 

133
3,2%

50
1,2%

234
5,6%

579
13,9%

996
23,8%

nagyon nagy mértékben
fő
% 

213
5,1%

43
1,0%

151
3,6%

1490
35,7%

1897
45,4%

összesen
fő
%

928
22,2%

275
6,6%

644
15,4%

2332
55,8%

4179
100,0%

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Ahhoz, hogy az egyes képzési területek munkaerő-piaci lehetőségeit megítélhessük, öt szem-
pont szerint vizsgáltuk meg az egyes területeket a végzettek munkavállalására és továbbtanulá-
sára vonatkozó információk alapján. Ezek közé két percepcionális változó került (első, illetve 
jelenlegi munkája mennyire kapcsolódik a diploma szakterületéhez12), egy az „eredeti” képzési 
területhez képest új területen szerzett felsőfokú végzettséget szerzők arányára vonatkozik, két 
további pedig az elhelyezkedési nehézségekre utal (volt-e munkanélküli, illetve legalább négy 
hónapig tartott az első elhelyezkedés13).
 Ennek alapján azokat a képzési területeket soroltuk a különböző, az átlagtól eltérő kate-
góriákba, amelyekre az alábbi öt elhelyezkedési nehézségre, illetve könnyű elhelyezkedésre 
vonatkozó jellemző közül legalább három egy adott irányt jelez (s a maradék pedig nem jelez 
ellentétes irányt). A jellemzők: 
•  az első munkahelyük szakterülete a tanult szakhoz képest kiemelkedően magas mértékben 

nem kapcsolódik, illetve teljes mértékben kapcsolódik; 
•  a jelenlegi munkahelyük szakterülete a tanult szakhoz képest kiemelkedően magas mérték-

ben nem kapcsolódik, illetve teljes mértékben kapcsolódik;
•  az államvizsga megszerzése után legalább négy hónapot igénybe vevő elhelyezkedés ki-

emelkedően magas, illetve alacsony arányú;
•  a végzettség megszerzése óta eltelt időszakban a munkanélkülivé válás kiemelkedően magas 

ill. alacsony arányú; 
•  az eredetitől eltérő szakterületen szerzett újabb felsőfokú végzettség jelentős, illetve ala-

csony arányú.

12 A kérdezettek természetesen nem a felmérés nagy képzési területeiben gondolkodtak, így nem csak a képzési területek közötti 
mozgások jelennek meg ebben, hanem az egyes képzési területeken belüliek is.

13 A négy hónapot, mint határvonalat egyrészt három hónapos nyári szünet torzító hatása miatt húztuk meg, másrészt a statisztikák 
azt mutatják, hogy a frissen végzettek általában három hónap után, vagyis szeptemberben jelennek meg munkanélküliként, 
vagyis az első néhány hónap még átmeneti időszaknak tekinthető.
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A fent leírtak alapján a képzési területek négy csoportja (munkaerő-piaci szektor) rajzolódott ki:
•  kedvező elhelyezkedést biztosító képzési területek: orvos- és egészségtudomány, illetve jogi 

és igazgatási 
•  átlagos területek: gazdaságtudományok terület, műszaki terület, informatika; 
•  nehéz és könnyű elhelyezkedést egyaránt lehetővé tevő terület (pedagógusképzés),14 a to-

vábbiakban: vegyes munkaerő-piaci szektor;
•  a munkaerőpiacon nehezen használható (a továbbiakban: kedvezőtlen) területek: agrár, 

bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány. 

A fenti munkaerő-piaci szektorok nem mutatják részleteiben a munkaerő-piaci helyzetet. Na-
gyon nehezen lehet például szétválasztani a „nem lehet” vagy a „nem érdemes” típusú okokat 
az elhelyezkedési nehézségeket jelző szektorokban, illetve a jó helyzetet tükrözőknél sem lehet 
tudni, hogy milyen mértékben játszik szerepet a kedvezőnek látszó helyzetben a pályától való, 
vagy a külföldre történő menekülés. Vagyis a kialakult helyzetnek a munkafeltételek, a karrier-
lehetőségek, a bérviszonyok is okozói lehetnek, s mint majd látni fogjuk ténylegesen is szerepet 
játszanak. A fenti négy szektort munkakategóriaként értelmezzük, olyan kategóriaként, amely 
révén a diplomások munkaerő-piaci stratégiáiról a korábbinál árnyaltabb képet tudunk adni. 

Az egyes munkaerő-piaci szektorok néhány átfogó jellemzője

A következőkben a négy szektor munkaerő-piaci helyzetét igyekszünk részletesebben bemu-
tatni, elsősorban egymáshoz való viszonyuk alapján, abból a szempontból, hogy milyen jöve-
delem- és karrierlehetőséget nyújtanak a hozzájuk sorolt képzési területeken végzetteknek, 
illetve hogy a végzettek mennyire elégedettek munkaerő-piaci helyzetükkel. A következő pont-
ban azután az egyes szektorokat részletesen elemezzük, a lehetőségek függvényében feltárva 
rekrutációs bázisukat, a végzettek munkaerő-piaci lehetőségeit, stratégiáit, s mindezt valame-
lyest már a szektorok belső struktúrájára (képzési terület, képzési szint) tekintettel is. 
 Az egyik kulcskérdés, hogy mely szektorokban milyen jövedelmet, illetve milyen karriert 
lehet elérni. Az adatok azt jelzik, hogy a legmagasabb jövedelem az átlagos munkaerő-pia-
ci helyzetű szektorban figyelhető meg. Felvetődik, hogy az elhelyezkedési nehézségek talán 
éppen ebből adódnak, hiszen a viszonylag kedvező jövedelmek miatt sokan szeretnének itt ma-
radni, s esetleg más, a szektorhoz nem sorolt képzési területekről is érkeznek versenytársak. 
A kedvező munkaerő-piaci helyzetű szektorban ennél érzékelhetően, több mint 10%-kal 
alacsonyabb a kereset, de ugyanennyivel meghaladja a kedvezőtlennek nevezett csoportot. Ter-
mészetesen nem hagyható figyelmen kívül, hogy az ide besorolt orvosi és jogi pálya hosszabb 
távon – a megfelelő szakvizsgák letétele után – a jövedelmek felzárkózását jelentheti. A legala-
csonyabb a kereset a pedagógusok szektorában. Itt azonban nem csak az elhelyezkedési lehe-
tőségeket tekintve van nagy belső különbség, hanem a jövedelmet tekintve is: itt a legnagyobb 
a jövedelmekben a szórás. Tekintettel arra, hogy pedagógusként a közszférában elhelyezkedők 
bére között nem lehet jelentős különbség a közalkalmazotti bértábla alapján számított bérek kö-
vetkeztében, a jelentős szórást csak a pályaváltók bérjövedelmének szórásával magyarázhatjuk.15 

14 Itt a kedvező és a kedvezőtlen helyzetre utaló jeleket egyaránt találunk.
15 E helyütt utalnunk kell arra, hogy nem csak az adatok alapján kimutatható pályaváltók játszhatnak ebben szerepet, hanem azok 

is, akik nem pedagógusként, de azt érintő szakterületeken, a magánszférában, vagy a közszféra más területein – például – köz-
tisztviselőként dolgoznak, ily módon nem a közalkalmazotti bértábla szerint kapják fizetésüket. S ugyancsak a nagy szóródás 
okozója lehet a másodállásból, vagy egyéb melléktevékenységből származó jövedelem.
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3. táblázat. Az átlagos havi keresetek szektoronként

munkaerő-piaci szektor átlag N szórás

kedvező 172,4 269 72,9

átlagos 195,6 684 77,7

vegyes 138,5 142 98,7

kedvezőtlen 151,2 489 58,3

összes 172,9 1583 76,8

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Három év alatt összességében a hallgatók egy ötöde került valamilyen vezető beosztásba. Leg-
rosszabb eséllyel a pedagógusok rendelkeznek, legjobbak itt is az átlagos munkaerő-piaci po-
zíciójú szektorok szakterületei. 

1. ábra. A felmérés idején munkával rendelkezők foglalkozási státusza szektoronként

kedvező

átlagos

vegyes

kedvezőtlen

összesen

0                       20                     40                     60                      80                     100
százalék

21,8%

21,7%

12,2%

24,2%

20,7%

73,1%

75,2%

86,0%

74,1%

76,9%

9,0%

3,0%

1,7%

1,8%

2,4%

vezető

alkalmazott

önfoglalkoztató

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

4. táblázat. A kérdezettek beosztása jelenlegi/utolsó munkahelyén szektoronként

szektor beosztás
felső-
vezető

közép-
vezető

egyéb 
vezető

vezető 
összesen

alkalma-
zott

önfoglal-
koztató

összes

kedvező 
fő
%

27
3,7

75
10,4

48
6,6 20,7

556
76,9

17
2,4

723
100,0

átlagos
fő
%

65
3,7

208
11,9

150
8,6 24,2

1299
74,1

31
1,8

1753
100,0

vegyes 
fő
%

3
0,8

17
4,7

24
6,7 12,2

308
86,0

6
1,7

358
100,0

kedvezőt-
len

fő
%

71
4,8

151
10,1

103
6,9 21,8

1087
73,1

76
5,1

1488
100,0

összes
fő
%

166
3,8

451
10,4

325
7,5 21,7

3250
75,2

130
3,0

4322
100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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Mivel a jövedelem és a ranglétrán való előrejutás csak két lehetséges indikátora a munkaerő-
piaci sikerességnek, megnéztük a munkával való elégedettséget is. Azt tapasztaltuk, hogy a 
hat szempont16 szerinti elégedettség átlagában nincs szignifikáns különbség a négy szektor 
között.17 Az azonos elégedettség azt jelenti, hogy jövedelemben és az előrejutási lehetőségek te-
kintetében megfigyelhető, s részben a percepciók szerint is visszaigazolt eltéréseket más ténye-
zők (önállóság, szabadidő, a munka érdekessége, presztízse stb…) kompenzálnak. (5. táblázat) 
Mindezek természetesen nem a végzettség szakterületét minősítik közvetlenül, hanem azt a 
szakterületet, amelyen jelenleg dolgoznak a kérdezettek. Ha a kérdést azonban úgy tesszük 
fel, hogy az adott végzettség révén milyen jövedelmet, pozíciót tudnak elérni a kérdezettek, s 
ezekkel, illetve az itteni munkakörülményekkel mennyire elégedettek, akkor érzékelhető, hogy 
az összefüggés releváns.18 

5. táblázat. A kérdezettek elégedettsége jelenlegi munkájának, munkahelyének egyes elemeivel szektoron-
ként

(Az 1-től 5-ig adható értékelések átlaga)

szektor

a munka 
szakmai, 
tartalmi 
részével

a szakmai 
előmenetel-
lel, karrier-

építéssel

a szak-
mai 

presz-
tízzsel

a jövede-
lemmel, 
juttatá-
sokkal

a munka 
személyi 
körül-

ményei vel

a munka 
tárgyi 
körül-

ményei vel

átlagos 
elége-

dettség

kedvező
átlag
N
szórás

4,21
726
0,839

3,62
720
1,044

3,69
723
1,026

3,17
725
1,074

3,92
726
0,876

3,76
726
0,951

3,7

átlagos
átlag
N
szórás

4,01
1753
0,905

3,43
1742
1,117

3,63
1752
1,019

3,38
1749
0,996

3,97
1758
0,887

3,97
1758
0,893

3,7

vegyes
átlag
N
szórás

4,17
358
0,911

3,44
354
1,118

3,46
356
1,111

2,80
355
1,073

3,83
356
0,955

3,62
357
1,019

3,6

ked ve-
zőt len

átlag
N
szórás

3,95
1485
0,963

3,38
1474
1,169

3,44
1483
1,126

3,03
1481
1,073

3,86
1484
0,928

3,76
1485
0,970

3,6

összes
átlag
N
szórás

4,04
4323
0,921

3,45
4291
1,126

3,56
4314
1,070

3,18
4310
1,059

3,91
4324
0,906

3,83
4326
0,948

3,7

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Ha a fentiektől, vagyis az egyének saját helyzetének szubjektív megítélésétől elvonatkoztatunk, 
azt mondhatjuk, hogy az átlagos munkaerő-piaci helyzetű műszaki, gazdasági és informa-
tikai pályák ígérik a legjobb – jövedelemben és előrejutási lehetőségben mért – karriert. 
Igaz viszont, hogy nem, vagy nem feltétlenül mindenki számára.19 

16 1) a munka szakmai, tartalmi részével; 2) a szakmai előmenetellel, karrierépítéssel; 3) a szakmai presztízzsel; 4) a jövedelemmel, 
juttatásokkal; 5) a munka személyi körülményeivel; 6) a munka tárgyi körülményeivel.

17 Ha figyelmen kívül hagyjuk a két, objektív módon is mért szempontra, vagyis a jövedelmekre és az előrejutási lehetőségekre 
vonatkozó megítélést, akkor is ugyanezt tapasztaljuk.

18 Tegyük hozzá, hogy mivel a pályaelhagyók kisebbségben vannak, így az adatok alapvetően a saját képzési területet jellemzik.
19 Természetesen mind a kettőt, de főleg az utóbbit tekintve a végzettség megszerzését követő hosszabb idő alatt ezek a sorrendek 

megváltozhatnak.
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 A vegyes elhelyezkedési lehetőségeket kínáló pedagóguspálya ugyanakkor a legkevés-
bé megfizetett, s vezetői beosztáshoz is a legkevésbé lehet jutni. Ezek figyelembevételével 
ezt a szakterületet érdemes a legkevésbé választani, hiszen még a szerény, de biztos megélhetést 
sem feltétlenül biztosítja. 
 A kedvező elhelyezkedési lehetőségeket kínáló orvosi és jogi pályán a jövedelmek 
nem kiemelkedőek, a szakmai karrier sem könnyű. Mindent egybevetve a biztos elhelyez-
kedési lehetőség és az elfogadható jövedelmek miatt – szakmai elhivatottságtól, s az ide 
tartozó szakmák sajátos vonzerejétől, presztízsétől eltekintve is – sokak számára vonzó lehet, 
nem beszélve arról, hogy az egyes szakterületek pályaíve eltérő lehet. 
 A kedvezőtlen munkaerő-piaci pozíciójú szakterületek esetében erről, vagyis vonzó sze-
repről alig beszélhetünk. Ezek választásában sem a stabilitás, sem az elérhető jövedelem, 
vagy irányító szerep nem játszhat kiemelkedő szerepet. Sokkal inkább az érdeklődés, illetve a 
kényszer. 

6. táblázat. Az egyes munkaerő-piaci szektorok helyzete

helyzet
jövedelem  

szerint
vezető pozícióra való 

esély szerint
elégedettség  

szerint

legjobb helyen átlagos szektor átlagos szektor

nincs eltérés
2. helyen kedvező szektor kedvezőtlen szektor

3. helyen kedvezőtlen szektor kedvező szektor

utolsó helyen vegyes szektor vegyes szektor

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Mindezeknek megfelelően a munkaerő-piaci helyzet szerinti sorrend nem, vagy nem feltétlenül 
értéksorrend, vagyis nem állíthatjuk azt, hogy a szakterületi csoportok munkaerő-piaci helyze-
te szerinti sorrendje megfelelne a tanulók képességei, vagy szorgalma szerinti sorrendnek, vagy 
akár valamilyen egyértelmű társadalmi hierarchia szerinti sorrendnek. Egy ilyen összefüggést, 
vagy annak hiányát a szakokra történő bejutási pontokkal lehetne verifikálni, de ilyen adatok 
összegyűjtésére e kutatás keretei között nincs lehetőségünk. 
 Éppen ezért a fentiek alapján nehéz egyértelmű sikerszakmákról, s ezekre kerülő sikeres 
emberekről beszélni, mint ahogy a – munkaerő-piaci szempontból kudarcos pályaválasztásról 
is. Ez egyben magyarázza is valamelyest a pályaválasztást, bár nem tudjuk megmondani, hogy 
azok a szempontok, amelyeket az egyetem, főiskola befejezése után három évvel a kérdezettek 
fontosnak gondolnak, eleve adottak voltak, vagy pedig a szakmai szocializáció során kerültek 
felszínre. 

Eltérő munkaerő-piaci helyzetben
Akár a végzettségek, akár a munkakörök irányából indulunk, nagyon nehéz az egyes szektorok 
munkaerő-piaci helyzetéről érvényeset mondanunk. Ha nagyon durva kategorizálást alkalma-
zunk, annak az a veszélye, hogy összemosunk nagyon eltérő szakmákat, munkaköröket, ha 
viszont finomítunk, akkor részben az adatok megbízhatósága válik kérdésessé, részben pedig a 
szakterületek közötti átjárási lehetőségek játszhatnak nagyobb szerepet. A probléma szinte fel-
oldhatatlan: nehezen képzelhető el olyan szintű csoportosítás, amely mindkét elvárásnak meg-
felelne. A következőkben a munkaerő-piaci szektor rekrutációs bázisát, illetve az e területeken 
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végzettek munkaerő-piaci stratégiáját kívánjuk röviden bemutatni. Nem állítható, hogy ez a 
megközelítés teljes mértékben kiforrott, de úgy gondoljuk, hogy a végzettség munkaerő-piaci 
helyzete olyan hatótényező, amely ha nem is kizárólagosan, de jelentős mértékben meghatároz 
stratégiákat, e stratégiák pedig nem függetlenek attól a társadalmi helyzettől, amelyből a vég-
zettek érkeznek. Ennek ellenére igyekszünk utalni a szektorok belső strukturális eltéréseire, 
amennyiben azt fontosnak ítéljük.

A legjobb helyzetben

A tanulói bázis

A legjobb munkaerő-piaci helyzetben, mint láttuk a jogi-igazgatási végzettségűek és az egész-
ségügyi területen oklevelet szerzők találhatók. E két képzési területen szerzett diplomával lát-
szik legbiztosabbnak az elhelyezkedés, az itt végzettek közül a legkevesebben váltanak pályát. 
A kedvező helyzet azonban, ahogy arra már korábban is utaltunk, még a munkaerőpiac szem-
pontjából sem egyértelmű, mert a kereset e két területen már nem kifejezetten magas – leg-
alábbis az első három évben (s kimutatható módon). Mindkét pálya ugyanakkor közismerten 
magas presztízsű, s hosszabb távon kínál jól jövedelmező állásokat is. 
 A szektorban a nők felülreprezentáltak, de arányuk nem kiemelkedően magas. Feltételezé-
sünk szerint olyan tényezők is közrejátszhatnak ebben, amelyet a felmérés alapján nem tudunk 
ellenőrizni, mint például a tanuláshoz szükséges felvételi tárgyak, vagy a biztonságos elhelyez-
kedésre való törekvés. Az adatok azt sejtetik, hogy e két képzési terület megítélése kettős. Van-
nak jelei annak, hogy mindkettő magas presztízsű: a tudományos fokozattal rendelkező szülők 
gyerekei ezen a területen kiemelkedően felülreprezentáltak, s a csak egyetemet végzettek (de 
tudományos fokozattal nem rendelkezők) gyerekei is számarányuknál magasabb arányban ke-
rülnek ide. De ugyanígy említhetnénk, hogy a jó anyagi helyzetben lévő családok gyerekei el-
sősorban ide kerülnek. Vannak ugyanakkor jelei annak is, hogy sokan már elfordultak ezekről 
a területekről. Így például a tudományos fokozattal nem rendelkező egyetemi végzettségűek 
gyerekei más területet még inkább favorizálnak. Felvetődik a kérdés, hogy szerepe lehet ebben 
annak is, hogy a két szakterületen a szülői foglalkozások átörökítődnek, s ez okozza népsze-
rűségüket. Adataink azonban ezt nem támasztják alá. Az orvosi képzésben (tehát az egyetemi 
végzettséget adó egészségügyi képzésben) végzettek esetében ugyan magas az egészségügyi 
területen dolgozó szülők aránya, de itt is csak 26%-os. A jogászképzésben ennél lényegesen 
alacsonyabb arányú egyezést találunk. 
 Maguk a tanulók középiskolai előélete azt mutatja, hogy nem az általunk „elitgimnázium-
nak” nevezett, vagyis a szerkezetváltó és kéttannyelvű gimnáziumok adják a bázisát a szektor-
nak, hanem a hagyományos gimnáziumok.20 Nem csak abban az értelemben, hogy ezekből 
kerül ki a legtöbb tanuló (mert ez mind a négy csoportra igaz), hanem abban az értelemben is, 
hogy arányuk e szakterületeken meghaladja a gimnáziumból érkezettek átlagos arányát. 

20 Amelyek között természetesen szintén lehetnek elitgimnáziumok, de a felmérés által nem kimutatható módon.
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2. ábra. Az egyes szektorokban végzettek megoszlása az érettségit adó középiskola típusa szerint
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

7. táblázat. Az egyes szektorokban végzettek megoszlása az érettségit adó középiskola típusa szerint szek-
toronként

szektor
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gimnázium
egyéb  
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szakmai  
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egyéb iskola összes
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Kérdés azonban az is, hogy vajon az elhelyezkedési lehetőségekre utaló hasonlóságok mellett 
is kezelhető-e egységesen a két képzési terület, illetve az ezeken megszerezhető eltérő végzett-
ségek. Az adatok jelentős belső strukturális különbségekre utalnak. A jogi-közigazgatási szak-
területen például hangsúlyosabban jelennek meg az iskolázottabb szülők gyerekei, s kétszeres 
az elitgimnáziumokból érkezettek aránya is. Mind a négy szakterületi csoportban jelentős az 
eltérés a főiskolai, illetve az egyetemi végzettséggel rendelkezők háttere között, de ez az eltérés 
az egészségügyi végzettséget tekintve az átlagosnál jelentősebb. 

A munkaerő-piaci helyzet

Az elhelyezkedés technikai oldalát tekintve a két szakterületen végzettek a minta egészéhez 
hasonló szerkezetű elhelyezkedési csatornákat vettek igénybe. Az egészségügyi területen vég-
zettek esetében jelentősebb az egyetemi kapcsolatok kihasználása, a jogi, igazgatási területen 
végzettek esetében pedig a kevésbé személyes közvetítő csatornák jelentősége (hirdetés, mun-
kaközvetítő, fejvadász, önéletrajzzal történő bejelentkezés), de az átlagnál némileg magasabb 
a baráti kapcsolatok kiaknázása. Az első munkavállalásban a végzett szaknak kiemelkedő a je-
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lentősége, ami nem meglepő, hiszen e szakok kedvező munkaerő-piaci helyzete következtében 
viszonylag könnyű pályán maradni. A későbbi elhelyezkedés során – ugyanúgy, mint minden 
más képzési területen – a szakmai tapasztalat egyértelműen felértékelődik, miközben a többi 
tényező szerepe nem változik.
 A munkahelyi stabilitás ezen a területen nagyon egyértelmű. Viszonylag könnyűnek látszik 
az elhelyezkedés, de az alacsony bérek mégsem késztetnek sokakat munkahelyváltásra. 
Ebben minden bizonnyal szerepe van annak, hogy viszonylag magas – a pedagógusok csoport-
ja után a második legmagasabb (63%-os) – a közszférában dolgozók aránya, ami az általánosan 
alkalmazott bértáblázat miatt a bér inspirálta munkahelyváltást erősen korlátozza, így a karrier-
építésben ez a tényező háttérbe szorul. A kérdezettek egyébként is elégedettnek látszanak a 
munkájukkal, munkahelyükkel, legalábbis a szakmai vonatkozású részével, illetve az előmene-
teli lehetőségekkel. Ezt bizonyítja az is, hogy itt a legalacsonyabb a munkahelyet váltani kívá-
nók aránya, s ezeken belül is a legmagasabb a pályájukhoz, szakjukhoz ragaszkodók aránya, a 
tanulni kívánók között pedig a doktori képzésbe bekapcsolódni kívánóké. 
 A munkaerő-piaci helyzet azonban nagyon erős belső strukturálódásra utal. Jelentős mér-
tékben függ a végzettség szintjétől, a lakóhely típusától és a kérdezett anyjának iskolai vég-
zettségtől, mivel a főiskolát végzettek, a budapestiek, illetve az egyetemi végzettségű anyával 
rendelkezők között több a pályaváltás. 
 A munkaerő-piaci helyzet kapcsán kell említést tennünk a hallgatók nyelvtudásáról, mint 
olyan tényezőről, amely sok esetben bővíti a munkavállalók mozgásterét. A végzettek nyelvtu-
dása más szektorban tapasztaltakéhoz képest kiemelkedő, mindössze egy ötödük nem rendel-
kezik nyelvvizsgával, ugyanakkor nagyon nagy a különbség a két képzési területen végzettek 
között. A jogi-igazgatási végzettségűek között ez az arány csak 17%, az egészségügyben vég-
zettek esetében 42%. Mélyebben vizsgálva az okokat az látszik, hogy az egészségügyi területen 
végzettek között a főiskolai végzettségűek nyelvtudása kiemelkedően alacsony.
 Összességében azt mondhatjuk, hogy a pályaváltás elsősorban ott figyelhető meg, ahol a 
keresetek nagyon alacsonyak, ahol a szülői háttér viszonylag jó, s ahol az elhelyezkedési le-
hetőségek leginkább lehetővé teszik. Az eredménye pedig a lényegesen magasabb jövedelem: 
167 ezer forint helyett 217 ezer forintot érnek el a pályaváltók, akiknek aránya összességében 
14%-ot tesz ki (lásd 3. ábra). Mindezek kapcsán utalnunk kell arra, hogy a feltételezhetően 
jelentős arányú külföldi munkavállalás jövedelmi perspektívája is vonzóvá teszi a képzést, s 
csökkenti a pályán maradók, illetve a pályaváltók közötti jövedelemkülönbségeket, miközben 
összességében a jövedelmek nagyobb szóródását eredményezi. 

3. ábra. A pályaváltók és a pályán maradók havi jövedelme szektoronként
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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8. táblázat. Havi kereset (ezer Ft) aszerint, hogy a jelenlegi/utolsó munkája kapcsolódik a szakon tanult 
végzettségéhez? – szektoronként

munkahelye kapcsolódik-e 
a végzettségéhez*

kedvező átlagos vegyes kedvezőtlen

Ft N Ft N Ft N Ft N

nem 217,4 33 184,8 220 145,5 30 151,9 194

igen 166,6 233 201,3 459 136,7 112 152,3 284

összesen 173,0 267 196,0 679 138,5 142 152,1 479

* Az ábrákon a nem kapcsolódást nevezetük pályaváltásnak
Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A legrosszabb helyzetben

A legkedvezőtlenebb munkaerő-piaci helyzetű szektorba négy képzési területet soroltunk. Ide-
tartozik mindenekelőtt az agrárterület, amelynek képzési volumene a rendszerváltás előtt az 
akkori nagyüzemi mezőgazdasághoz lett kialakítva, s amelynek végzetteit a kilencvenes évek 
elején átalakult mezőgazdaság nem tudja felszívni. Ugyancsak ebbe a kategóriába kerültek a 
társadalomtudomány és a bölcsészettudomány szakokon végzettek. Azok, akik a kilencvenes 
években, amikor a diploma értéke még magas volt, könnyen elhelyezkedtek, de azóta a piac 
telítődni látszik velük, az oktatási intézmények viszont nem szívesen építik le a képzést, már 
csak azért sem, mert viszonylag olcsó, s van is rá tanulói kereslet. S ide tartozik a természettu-
dományi terület is, amelynek fontosságára uniós irányelv21 is felhívja a figyelmet, súlya a hazai 
felsőoktatáson belül nem éri el a nemzetközi átlagot, a munkaerőpiac viszont nem fo ga dó kész 
a végzettek teljes körű foglalkoztatására. 

A tanulói bázis

A tanulók között a nők felülreprezentáltak, de a négy képzési terület közül a társadalomtudo-
mánynak, illetve a bölcsészeten tanulóknak köszönhetően. A szakok társadalmi presztízsére 
utal, hogy a diplomás szülőkkel rendelkező családok gyerekei alulreprezentáltak. A négy kép-
zési terület közül a természettudományi az egyedüli kivétel, az agrárszakon tanulók családjá-
nak iskolázottsága viszont mélyen az átlag alatt van. Mint minden képzési területen, itt is a kö-
zépfokú végzettségű szülők gyerekei adják a többséget, ugyanakkor – a természettudományos 
képzést leszámítva – az egészen alacsony iskolai végzettségűek is felülreprezentáltak mindegyik 
képzésben. A szülők iskolai végzettség szerinti összetételét tükrözi a család anyagi helyzete 
is: a közepes, s az alacsony jövedelműek felülreprezentáltsága ütközik ki, a képzési területtől 
függetlenül. A középrétegesedés jegyeit mutatja, hogy az elitgimnáziumok tanulói nem ezeket 
a területeket favorizálják (lásd 2. ábra), sőt nem csak az agrárképzésben, hanem a társadalom-
tudomány képzésben is magas a szakközépiskolában érettségizettek aránya. Mindez arra utal, 
hogy az ide sorolt szakterületek – talán a természettudományos képzést leszámítva – már érzé-
kelik a munkaerő-piaci helyzet következményét, merítési bázisuk a fenti információk alapján a 
második leggyengébbnek látszik a négy munkaerő-piaci szektoron belül. 

21 A 2003. évi lisszaboni stratégia célul tűzte ki, hogy az Európai Unió átlagát tekintve a matematikai természettudományos vagy 
műszaki tudományos végzettséggel rendelkezők aránya legalább 15 százalékkal növekedjen.
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A munkaerő-piaci helyzet

Feltételezhetően az elhelyezkedés nehézségeire utal, hogy az első munkahely megszerzésében ki-
emelkedően magas a személyes kapcsolat szerepe (az átlagos 35,6% helyett 39,4%). A négy kép-
zési terület mindegyikén meghaladja teljes minta átlagát, s a természettudományos területet le-
számítva kiemelkedően magas (az agrárképzésben a 10 szakterület közül a legmagasabb: 41,1%). 

4. ábra. Az első munkahely megszerzésének módja szektoronként

(az egyes lehetőségek aránya a kérdezettekhez képest)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

9. táblázat. A diploma utáni első elhelyezkedés módja szektoronként 22

mun ka erő-
piaci pozíció

nincs 
válasz

intézményes 
segítség

önéletrajzát 
elküldte

személyes 
kapcsolat

iskolai 
segítség

egyéb N

kedvező 3,5 23,5 16,7 34,9 9,3 12,1 100 711

átlagos 0,9 36,9 13,9 31,5 7,5   9,2 100 1718

vegyes 4,0 23,5 16,3 39,4 6,0 10,9 100 350

kedvezőtlen 2,2 28,0 13,7 39,8 4,3 12,1 100 1464

összes 2,1 30,4 14,5 35,6 6,6 10,8 100 4243

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Az ide tartozó szakterületen elérhető keresetek nagyon alacsonyak, átlagosan csak 151 ezer 
forintot tesznek ki havonta. Az egyetem előnye itt a legkevesebb a főiskolához képest, s egyete-
mi végzettséggel a négy szakterületcsoport közül itt lehet a legkevesebbet keresni. Falvakban, 
kisvárosokban alig több a keresetük az itt végzetteknek, mint a pedagógusoké. Az egyetemi 

22 Az intézményes segítség kategóriába vontuk össze a hirdetésekre való jelentkezést, a munkaközvetítő iroda révén, vagy a fejva-
dász cég segítségével történő elhelyezkedést, valamint a főiskola, egyetem állásbörzéjén vagy a karrierirodáján keresztül történő 
munkavállalást. Az iskolai segítség kategóriájába a tanári segítséget, az egyeteme, főiskolája intézményes segítségét, valamint az 
oktatási intézménnyel kapcsolatban álló cégnél történő elhelyezkedést soroltuk.
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végzettséggel rendelkező szülők gyerekeinek jövedelme sem emelkedik ki, ami arra utal, hogy 
az itt végzettek számára nem a jövedelem a központi kérdés, hanem az elhelyezkedés. 
 A pályaelhagyás messze ezen a területen a legnagyobb,23 a főiskolát végzettek 43%-ának, az 
egyetemet végzettek 36%-ának munkája nem illeszkedik a végzettségéhez. E szakterületeken is 
a fővárosban élők közt van a legtöbb pályaelhagyó, kevesebb, mint a felük dolgozik a szakterü-
letéhez kötődő munkakörben. A családi háttérnek ebben sincs szerepe. 
 A pályaelhagyást ezeken a területeken alapvetően nem a pénz motiválja: a pályaelhagyók 
jövedelme pontosan annyi, mint a pályán maradóké. Tegyük hozzá: a pályaelhagyásnál sokat 
nyomhat a latban a jó nyelvtudás, s ha a pályaelhagyók a szakmájukat nem is gyakorolhatják, 
de a nyelvtudásukat feltételezhetően kamatoztatják. A nyelvtudás azonban legfeljebb eszköz le-
het a munkahely, vagy egy jobb munkahely megszerzésében, mert önmagában nem ez a döntő 
a pályaelhagyásban. A jövedelmet viszont jelentős mértékben meghatározza. 

10. táblázat. A havi jövedelem alakulása a szektoron belül a nyelvtudás függvényében a kedvezőtlen mun-
kaerő-piaci szektoron belül

a közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgák száma ezer Ft N

0 136,2   71

1 152,8 101

2 187,1   18

3–4 258,7     5

összesen 151,9 194

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A végzett hallgatók nyelvtudása átlagosnak tekinthető, azonban rendkívül nagy az eltérés a 
bölcsészettudomány vagy társadalomtudomány szakokon, illetve az agrár-természettudomány 
szakokon végzettek között, az előbbiek javára. 

Az átlagos szakterületek
Három képzési területet soroltunk ebbe a szektorba, három olyat, amelyek pályaelhagyásra uta-
ló különböző mutatókat tekintve nem utalnak szélsőséges munkaerő-piaci helyzetre. A három 
szakterületből kettő: az informatika és a gazdasági terület az utóbbi húsz évben erősödött meg, 
s a megerősödés igénye a műszaki végzettségeket tekintve is rendszeresen megfogalmazódik. 
A gazdaságtudományi területen, s kisebb mértékben az informatikában a főiskolai képzés do-
minál, műszaki területen viszont az egyetem túlsúlya jellemző.

A tanulói bázis

A négy szektor közül ez a legférfiasabb, vagyis kiemelkedően magas itt a férfiak aránya a vég-
zettek körében, de belső struktúráját tekintve nagyok a különbségek: az informatika területén 
négyötödös, műszaki területen kétharmados a férfi túlsúly, a gazdaságtudományi területen vi-
szont a nők aránya az átlagosnál is magasabb. 
 Összességében a szektorba tartozó képzési területek a legkurrensebbek a tanulók körében. 
A szülők iskolai végzettsége magas, az egyetemi végzettségűek aránya hasonló, mint a kedvező 
munkaerő-piaci helyzetű területeken, a főiskolai végzettségűeké viszont magasabb. 

23 Ami érthető, hiszen a csoportosítás egyik szempontja épp ez volt.
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 Hasonló a helyzet a kibocsájtó család anyagi helyzete tekintetében. Az összességében ked-
vező anyagi háttér alapvetően annak köszönhető, hogy a gazdaságtudományi terület főiskolai 
képzéseit végzettek családi háttere kiemelkedik: magasabb minden képzési terület végzettei-
nek, sőt az általában jobb anyagi helyzetű egyetemet végzettek családi helyzeténél. A másik 
két területen jól érzékelhető mindebben az egyetem-főiskola törésvonal, bár a különbségek 
az átlagosnál némileg kisebbek. Ennek megfelelően a gazdaságtudományok képzési terület a 
magas kulturális és anyagi tőkével rendelkezők gyűjtőhelye, míg a szektor másik két képzési 
területéről érkezők esetében inkább csak az anyagi háttér a kedvezőbb, kevésbé látszik a kul-
turális tőke szerepe. 
 Mindez arra utal, hogy nagyon sokféle képzési terület került ebbe a szektorba. A hátteret 
jelző kedvező mutatók pedig elsősorban arra vezethetők vissza, hogy egy jó anyagi helyzetű, 
jól kvalifikált réteg számára a gazdaságtudományi területen való főiskolai képzés rendkívül 
népszerű, s ennek számszerű súlya is nagy a képzési területi csoport egészén belül. Mindez vi-
szont azt is jelenti egyben, hogy ez a csoport kezelhető legkevésbé egységben, itt kell megnézni 
leginkább a belső struktúrát. 

A munkaerő-piaci helyzet

A szektor képzési területein végzettek elhelyezkedésében is a személyes kapcsolatoknak van 
kiemelkedő jelentősége, de ez minden más szektornál csekélyebb. E helyett munkaközvetí-
téshez, illetve az egyetemhez kapcsolódó elhelyezkedési utak kapnak nagyobb szerepet. Azt 
viszont egyáltalán nem lehet állítani, hogy a szülői háttérnek ne lenne szerepe, de talán nem 
ennyire közvetlenül, inkább csak áttételesen jelentkezik. Az elért jövedelmeket ugyanis kiemel-
kedően nagymértékben határozza meg az anya iskolai végzettsége: a legmagasabb végzettségű 
anyák gyerekeinek jövedelme 38%-kal haladja meg a legalacsonyabb végzettségűekét, ráadásul 
a végzettség emelkedésével fokozatosan emelkedik a jövedelem. Mindez arra utal, hogy mind 
a kulturális mind az anyagi tőkebefektetés akkor is meghozza hasznát, ha a kapcsolati tőke 
kevésbé kiemelkedő jelentőségű.

5. ábra. A havi jövedelmek alakulása (ezer forint) szektoronként az anya iskolai végzettségének függvé-
nyében
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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11. táblázat. A havi keresetek (ezer forint) az anya iskolai végzettsége szerint szektoronként

az anya végzettsége kedvező átlagos vegyes kedvezőtlen

max. ált. iskola 180 177 159 159

szakmunkásképző 162 180 123 151

érettségi 167 185 131 147

főiskola 170 209 160 148

egyetem 225 244 119 160

átlag 172 196 139 151

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A szektorban elérhető jövedelem kiemelkedően magas az egyetemet végzettek körében is, de 
a főiskolát végzettek is megelőzik minden más szektor egyetemi végzetteit is, alig lemaradva 
az előbbi csoporttól. Rendkívül nagy azonban a különbség a vidéki és a fővárosi jövedelmek 
között, természetesen az utóbbi javára. (7. ábra) 

6. ábra. A havi jövedelmek (ezer forint) a végzettség szintje szerint
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

12. táblázat. A havi kereset (ezer forint) a megszerzett végzettség szintje szerint szektoronként

a vég-
zettség 
szintje

kedvező átlagos vegyes kedvezőtlen

Ft N Ft N Ft N Ft N

egyetemi 191,5 121 204,1 157 184,0 7 160,5 206

főiskolai 156,9 148 193,1 527 136,3 136 144,4 283

összesen 172,4 269 195,6 684 138,5 142 151,2 489

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Ebben a szektorban a pénznek különös szerepe lehet. Mindebből azonban nem következik, 
hogy mindenki marad a saját képzési területéhez kötődő szakterületen, sőt – valószínűleg ép-
pen a pénztől motiváltan – e szektorban sem ritka a pályaváltás. Az egyetemet végzettek kö-
rében hasonló mértékű, mint a pedagógusok esetében, a főiskolát végzettek körében viszont 
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még azoknál is jóval magasabb, csaknem 36%-os. Minderre a lakóhelynek nincs befolyása, 
a kedvezőtlen szülői háttérnek viszont igen: az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező 
szülők gyerekei kevésbé akarnak, vagy kevésbé tudnak elhelyezkedni. Ez a pályaváltás azonban 
– a két korábban tárgyalt szektorral ellentétben – nem a pénzről szól, ugyanis a pályaváltók 
jövedelme közel 10%-kal alacsonyabb, mint a pályán maradóké. Ennek hátterében felmerülhet 
a kényszer, vagyis a megfelelő munkahely hiánya, de akár az adott képzési területről való me-
nekülés igénye is, esetleg épp a versenyszektor hátrányaitól való menekülés. Ez egyelőre csak 
feltételezés, amit a felmérés adatai alapján sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudunk. 
 A szektorba tartozó képzési területeken a legjobb a végzettek nyelvtudása, ami feltételezhe-
tően visszavezethető a családi háttérre is, de talán arra is, hogy a végzettek főként (több mint 
háromnegyed részben, s mind a három képzési területen közel hasonló arányban) a verseny-
szektorban mozognak, s ott a jobb állások betöltésének alapvető feltétele a nyelvtudás. Egyes 
szakmai részterületek (pl. külkereskedelem), illetve bizonyos munkakörök (pl. a multinaci-
onális cégek kínálta munkakörök) kifejezetten nélkülözhetetlen eleme a nyelvtudás, vagyis 
adott a perspektíva a nyelvtanuláshoz, s a kedvező családi háttér egyaránt megteremti ennek 
motivációs és anyagi hátterét. 
 A perspektívát egyrészt a nyelvtudás igénye jelzi (a nyelvi kifejezőkészséget leginkább a gaz-
dasági és az informatika területen végzettek munkahelyei várják el, de a műszaki végzettségűek 
esetében is gyakran felmerül), másrészt pedig az elérhető jövedelem.

13. táblázat. A havi jövedelem alakulása a szektoron belül a nyelvtudás függvényében

a legalább középfokú nyelvvizsgák száma átlag N

0 149,6 509

1 172,3 744

2 208,0 295

3 222,9 31

4 256,3 4

összesen 172,9 1583

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A pedagógusok speciális helyzete

A pedagógusok helyzete alapvetően eltér a másik három szektorétól. A pályán maradás és a 
pályaelhagyás tünetei egyaránt megfigyelhetők. 

A tanulói bázis
Az alacsony bérek miatt a közvélekedés szerint sokan már eleve nem is akarnak pályán ma-
radni. Közismerten és régóta elnőiesedtek az idetartozó foglalkozások, a mintánkban a végzet-
tek 93%-a nő. Anyjuk több mint 40%-ának nincs érettségije (az átlag: 30%), kevés közöttük 
a jómódú. Sokan érkeznek szakközépiskolából, s nagyon kevesen elitgimnáziumból. Sokan 
tanulnak közöttük levelező tagozaton. Mindössze 42%-uk tanul nappali tagozaton, aminek a 
háttere, hogy magas közöttük a kiegészítő képzésben résztvevők aránya: az esti és a levelező 
tagozatosok között ők teszik ki a tanulók több mint négyötödét. Hozzá kell tenni ugyanakkor 
azt, hogy a képzési területen alapvetően főiskolai szintű képzés működik, így valójában más 
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szektorok főiskolai hallgatóival érvényes igazából az összehasonlítás. Ezt megtéve azt látjuk, 
hogy egyedül az átlagos munkaerő-piaci helyzetű szakterületek társadalmi bázisa jobb egyértel-
műen. Iskolai végzettségben, vagy a családi jövedelmeket tekintve a másik két szektorhoz ha-
sonló, vagy annál jobb társadalmi helyzetű családok állnak a végzettek mögött. Az elnőiesedés, 
és kisvárosi-községi háttér viszont ebben az összehasonlításban is megállja a helyét. 

A munkaerő-piaci helyzet
Az első munkahely megszerzésében – s ez utal ennek nehézségeire – az átlagot meghaladó 
volt a személyes kapcsolat szerepe. Ugyanolyan mértékű, mint a kedvezőtlen munkaerő-piaci 
pozíciójú szektorban. 
 A jövedelmek egyértelműen e területen a legalacsonyabbak, ha csak a főiskolai végzettségű-
eket tekintjük, akkor is. Megmagyarázhatatlanok ugyanakkor a jövedelmek szülői iskolai vég-
zettség szerinti hatalmas különbségei. Településtípusok szerint hasonló jelenségek figyelhetők 
meg, mint – az átlagos pozíciójú szakterületeket leszámítva – a többi szakterületen: miközben a 
fővárosból a kistelepülések felé indulva csökkennek a jövedelmek, a kisvárosiak viszont mind-
egyiket felülmúlják. 

7. ábra. A havi jövedelmek (ezer forint) az anya iskolai végzettségének szintje szerint
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

14. táblázat. A havi kereset (ezer forint) településtípusonként és szektoronként

településtípus
kedvező átlagos vegyes kedvezőtlen

Ft N Ft N Ft N Ft N

főváros 202,8 66 227,1 273 137,6 9 173,1 103

megyei jogú város 158,9 54 169,9 121 126,8 26 145,5 92

egyéb város 167,4 86 180,3 175 151,7 64 154,4 168

község 159,8 61 171,0 114 125,5 43 133,2 125

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Ha a munkahely és a végzettség közötti tartalmi kapcsolatból indulunk ki, akkor az derül ki, 
hogy a pályaváltók aránya nagyon kevés, bár magasabb, mint a jogi-egészségügyi szektorban. 
Más szakmákkal ellentétes módon a pályaváltás nem is a fővárosra, hanem a vidéki települé-
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sekre jellemzőbb. Ennek oka további vizsgálatokat igényel. A pályaváltás kényszerű jellegére 
utal, hogy a pályaváltók jövedelme havi 9 ezer forinttal alacsonyabb, mint akiknek sikerült a 
pályán maradniuk. Úgy tűnik, hogy a hátrányos szülői háttér alapvetően érezteti hatását ennél 
a rétegnél. A munkaerőpiac kínálta – bár igencsak korlátozott – álláslehetőségek megtévesztik 
a tanulókat, elkényelmesítik őket, s egyáltalán nem készülnek fel az esetleges kényszerű pálya-
váltásra. A kisvárosi, községi hátterű családok, amelyekben a szülők nem túlságosan magasan 
iskolázottak, s éppen ezért talán nem rendelkeznek igazán jó kapcsolati tőkével, legalábbis 
településük határian túl, s az oktatási intézmények körén kívül, nem teszik lehetővé, hogy a 
pedagóguspályára készülő fiatalok akkor is megállják a helyüket a munkaerőpiacon, ha a saját 
szakmájukban nem jutnak munkához. Erre utal egy jellegzetes menekülési útvonal is: a peda-
gógusként végzettek 15%-a a felsőfokú szakképzésben szeretne tanulni, ami még a kedvezőtlen 
munkaerő-piaci pozíciójú szakterületek adatainál is magasabb. Ha más szakterületek főiskolá-
saival hasonlítjuk össze az adatot, akkor is kiemelkedően magas. 
 Mindez azt jelzi, hogy a pedagógus végzettség, legalábbis ezen a szinten egyáltalán nem 
látszik jól konvertálható szakmának. Jelentős túlképzés ugyan ma már nincs ezen a területen, 
de egyáltalán nem állíthatjuk, hogy a kiszorulók jól megállják helyüket a munkaerőpiacon. 
 Ennek egyik oka lehet a nyelvtudás hiánya, ami szűkíti munkaerő-piaci mozgásterüket. 
64%-uknak semmilyen nyelvvizsgája nincs. Ez az arány más szektorok főiskolai végzetteivel 
összehasonlítva is kiemelkedően magas. A nyelvtudás hiányát az sem magyarázza, hogy az itt 
végzettek idősebbek lennének, mint a többi szakterületen. Nehéz megítélni, hogy azért ilyen 
alacsony a nyelvtanulási hajlandóság, mert a tanításban, az óvodában nincs rá szükség, vagy 
azért kevés a pályaváltók száma, mert nincs nyelvtudásuk. 

Összefoglalás

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az egyes szakterületek munkaerő-piaci helyzete vala-
melyest feltárható egy ilyen vizsgálat alapján. A végzettek felől közelítve inkább csak a túl-
képzés jeleit lehet érzékelni, de azt is csak nagyon korlátozottan, mert bár nagy elemszámmal 
dolgozott a vizsgálat, részletes, egy-egy konkrét szakmára vonatkozó elemzésre nem alkalmas, 
egy-egy képzési területen belül pedig elmosódnak a belső különbségek. Ennek ellenére látható, 
hogy vannak olyan képzési területek, amelyeken a végzetteknek elhelyezkedési nehézségekkel 
kell szembenézniük. Ezek az elhelyezkedési nehézségek nem jelennek meg látványosan. Nincs 
hatalmas mértékű munkanélküliség, s még a pályaváltásra utaló jelek alapján is azt mondhat-
juk, hogy viszonylag szűk réteget érint. 
 Az adatok, információk értelmezésének legnagyobb gondja, hogy a jó és a nehéz elhelyez-
kedési lehetőségeket kínáló szakterületeken sok esetben közel hasonló folyamatok figyelhetők 
meg a felszínen, ami megnehezíti a munkaerő-piaci feszültségek feltárását. Pályaelhagyás nem 
csak elhelyezkedési nehézségek esetében fordulhat elő, hanem nagyon sok más szempont 
alapján is, mint ahogy új szakterületen történő tanulásba is különböző okok miatt foghatnak 
a diplomások. (A munkaerő-piaci helyzetük alapján pályán maradóknak, illetve pályaváltók-
nak tekinthető diplomások hasonló arányban tanulnak eredeti szakterületüktől eltérő képzési 
területen, vagyis az adatokban egyaránt megjelenik a pályamódosító és a kiegészítő szaktu-
dásra igényt tartó szándék.) Önmagában az elhelyezkedési nehézségekre utaló jelek sem egy-
értelműek, mivel sokan vállalhatják a néhány hónapos munkanélküli helyzetet egy jobb állás 
reményében. 
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Valójában csak a sok tényező együttes elemzése alapján tudunk, s leginkább csak jelzésszerűen 
mondani valamit arról, hogy az adott képzési területhez köthető munkaerő-piaci szegmensben 
vannak-e komolyabb elhelyezkedési nehézségek, vagy nincsenek. 
 Amit mindezek figyelembevételével lehet látni, hogy az elhelyezkedési nehézségekre reagál-
va sokan otthagyják szakterületüket, s olyan munkakörökben vállalnak munkát, amelyben a 
diploma révén megszerzett tudást nem, vagy alig tudják hasznosítani. Ennek kényszerű jelle-
gére utal, hogy a bérek nem, vagy éppen hogy csak elérik az adott szakterületen (a végzettség 
megszerzése utáni első három évben) elérhető béreket. 
 A pályaváltás egyik gyakori oka a magasabb munkabérekre való törekvés. Ott, ahol az el-
helyezkedési lehetőségek jók, de a bérek kevésbé. (Természetesen a bérek tekintetében relatív 
elmaradásról van szó, összefüggésben a munkaerőpiac más szegmenseiben elérhető bérekkel.) 
Ezekben az esetekben elsősorban azok, akik számára lehetőségek nyílnak (a munkahelyek elér-
hető távolságban vannak számukra), másodsorban azok, akik társadalmi helyzetük okán hoz-
zájutnak a megfelelő információhoz, harmadrészt pedig azok, akik a munkaerő-piaci igényei-
nek képzettségük okán megfelelnek, ott hagyják eredeti szakterületüket. Mindezek következté-
ben elsősorban a fővárosban élők, s elsősorban az iskolázottabb családi háttérrel rendelkezők, 
valamint a nyelveket beszélők vannak jelentős előnyben. 
 A nyelvtudás egyébként nem látszik a pályaváltás okának, bár kétségtelen, hogy a ked-
vező és az átlagos munkaerő-piaci helyzetű szektorban inkább a nyelvtudással rendelkezők 
némileg magasabb arányban hagyják el a pályájukat. A másik két szektorban azonban nincs 
ebben különbség. Az viszont egyértelmű, hogy a nyelvtudás révén a munkaerő-piaci pozíciók 
– akár pályaváltóként, akár pályán maradóként – lényegesen javíthatók. Tegyük viszont hozzá: 
a nyelvtudás nagyon erősen függ a családi háttértől, még akkor is, ha a családi háttérrel is ösz-
szefüggésbe hozható főiskolai és egyetemi képzést külön választjuk. 
 A családi háttér hatása a munkaerő-piaci-stratégiák (vagy egyszerűen csak: lehetőségek?) te-
kintetében nagyon erős. Elsősorban azonban ott jelentős ez, ahol viszonylag könnyűek az elhe-
lyezkedési lehetőségek, s nagyok a bérdifferenciálódás esélyei. A munkaerő-piaci szempontból 
kedvezőtlen, illetve vegyes területeken ennek nem látjuk nyomát, feltételezhetően azért, mert 
ez a nyom nem mérhető. Itt ugyanis az esetleges vagy tényleges családi szerepnek a munkahe-
lyek megszerzésében lehet óriási szerepe, nem pedig a jó munkahelyek megszerzésében, vagyis 
itt egyfajta vészmentő szerepe van a családnak.
 A felsőoktatás képzési szerkezetével kapcsolatban gyakran felmerül a végzettség konvertál-
hatóságának kérdése, s ennek kapcsán az is, hogy a pedagógusvégzettség jól konvertálható. Ezt 
a képet teljes mértékben megcáfolni nem tudjuk, mert az egyetemi végzettséggel rendelkező ta-
nárok nem különíthetők el az egyéb bölcsészvégzettségűektől. Arra viszont utalnunk kell, hogy 
ez a főiskolai szintű végzettség tekintetében alapvetően nem igaz. Természetesen ők is elhelyez-
kednek, de nem sokkal magasabb jövedelemmel, mint ha az egyébként alacsony pedagógus-
béreket kapnák. Az ezen a területen tömeges nyelvtudáshiány, amit – tekintettel a diplomához 
kötelező nyelvvizsga letételére – megmagyarázni nem tudunk, valószínűleg jelentős mértékben 
hozzájárul ahhoz, hogy a pályáról kilépők munkaerő-piaci helyzete alig javul. A képzési terület 
konvertálhatóságával kapcsolatosan megjegyzünk még annyit, hogy az agrárvégzettséggel ren-
delkezők, akik között szintén alacsony az idegennyelvtudás, sokkal jobb béreket tudnak elérni 
a munkaerőpiacon, mint a pedagógusok. 
 A szakmák, képzési területek valódi munkaerő-piaci értékének áttekintése egyébként rop-
pant nehéz egy olyan rendszerben, ahol az elhelyezkedések durván egy harmada alapvetően 
valamilyen ismeretség révén történik. Természetesen nem állítjuk, hogy a végzettségnek és a 
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különböző kompetenciáknak ilyenkor nincs szerepe, de azt igen, hogy ez utóbbiak mértékét 
nem lehet meghatározni, s az is nyilvánvaló, hogy az egyes képzési területeket favorizáló külön-
böző társadalmi rétegek érdekérvényesítési lehetőségei eltérőek. S hogy ezeknek milyen nagy 
a súlya, mutatja az a már korábban jelzett tény, hogy pont azon a területen, ahol a multinaci-
onális cégek révén leginkább jelen van egy objektív felvételi eljárásra törekvő cégkultúra, ott a 
leglátványosabb a családi háttér szerepe. Hogy ez milyen áttételeken keresztül jelenik meg, azt 
ezekből az adatokból megállapítani nem tudjuk. 
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VARGA JÚLIA

A PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁSOK KERESETE,  
MUNKAERŐ-PIACI SIKERESSÉGE A 2000-ES ÉVEK 
ELEJÉN

Bevezetés

Mennyire sikeresek a pályakezdő diplomások a munkaerő-piacon a 2000-es évek elején? Ho-
gyan változott munkaerő-piaci sikerességük az 1990-es évek végéhez képest? Milyen különb-
ségek figyelhetők meg a felsőfokú végzettségűek keresetében, foglalkoztatási arányaiban a vég-
zettség képzési területe, a kibocsájtó intézmény szerint? Ebben a fejezetben ezeket a kérdéseket 
tekintjük át a „Diplomás pályakövetés – országos kutatás 2010” adatait felhasználva. 
 E kérdések azért is érdemelhetnek különös figyelmet, mert a felsőoktatási expanzió nyomán 
a frissen végzett diplomások száma jelentősen nőtt, és folyamatosan aggodalmak fogalmazód-
nak meg, hogy túlképzés alakult ki a felsőoktatásban. A 2000-es években már 60 ezer körüli 
diplomás szerez végzettséget évente. A magyar munkaerőpiac átalakulását vizsgáló munkák1 
meggyőzően bizonyították, hogy a 2000-es évek elejéig a diplomások kínálatának növeke-
dését meghaladta a diplomás munkaerő iránti kereslet növekedése. A transzformációs sokk 
lezárulása (1995–1996) után a munkahelyek szerkezete jelentősen átalakult, és a gazdaság-
ban egyre nagyobb számban jelentek meg a diplomás munkavállalók iránt keresletet támasztó 
munkahelyek. Az 1995 és 2004 között újonnan keletkező teljes munkaidős állások majdnem 
fele diplomás foglalkozásokban jött létre,2 és a diplomások számára további álláslehetőséget 
jelentett a foglalkozások képzettségigényének emelkedése. 2005-ig a diplomások évről évre 
nagyobb arányban dolgoztak „felsőfokú foglalkozásban”, olyanban, ahol a munkáltatók magas 
bérprémiummal jutalmazták a főiskolai vagy egyetemi végzettséget.3 A felsőfokú végzettségű-
ek és különösen a fiatal, pályakezdő diplomás munkavállalók kereseti hozama folyamatosan 
emelkedett a 2000-es évek elejéig, ami azt mutatta, hogy a felsőoktatás jelentősen megnőtt 
kibocsátása ellenére a képzettebb fiatalok kínálata még mindig kisebb volt, mint a kereslete. 
2003-tól a fiatal (22–30 éves), pályakezdő, főiskolai végzettségű diplomások bérprémiuma 
már nem nőtt tovább, majd 2006 után az egyetemi végzettségűek, különösen a pályakezdők 
kereseti hozama is csökkenni kezdett.4 A hozam szintje azonban így is kiugróan magas maradt 
nemzetközi összehasonlításban. 2008-ban (az utolsó évben, amelyre vonatkozóan nemzetközi 

1 Galasi P. (2004a): Valóban leértékelődtek a felsőfokú diplomák? A munkahelyi követelmények változása és a felsőfokú végzett-
ségű munkavállalók reallokációja Magyarországon, 1994–2002. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek BWP. 2004/3.; Galasi P. 
(2004b): Túlképzés, alulképzés és bérhozam a magyar munkaerőpiacon, 1994–2002. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek 
BWP. 2004/4.; Kertesi G.–Köllő J. (2001): A gazdasági átalakulás két szakasza és az emberi tőke átértékelődése. Közgazdasági 
Szemle, XLVIII. évf. 2001. november, pp. 897–919.; Kertesi G.–Köllő J. (2006): Felsőoktatási expanzió, „diplomás munkanél-
küliség” és a diplomák piaci értéke. Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. március, pp. 201–225.; Kézdi G. (2002): Two phases 
of labor market transition in Hungary: inter-sectoral reallocation and skill-biased technological change. Budapest Working 
Papers on the Labour Market 2002/3.; Kőrösi G. (2000): A vállalatok munkaerő-kereslete. Budapesti Munkagazdaságtani Füze-
tek BWP. 2000/3.

2 Kertesi G.– Köllő J. (2006): Felsőoktatási expanzió, „diplomás munkanélküliség” és a diplomák piaci értéke. Közgazdasági 
Szemle, LIII. évf., 2006. március, pp. 201–225.

3 Galasi P. (2004b): Túlképzés, alulképzés és bérhozam a magyar munkaerőpiacon, 1994–2002. Budapesti Munkagazdaságtani 
Füzetek BWP. 2004/4.; Kertesi G.– Köllő J. (2006): Felsőoktatási expanzió, „diplomás munkanélküliség” és a diplomák piaci 
értéke. Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. március, pp. 201–225.

4 Varga J. (2010): A felsőfokú végzettségűek aránya, a felsőfokú végzettség munkaerő-piaci értéke a 2000-es években. Educatio, 
3. szám, 370–383. old.
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összehasonlítható adatok állnak rendelkezésre) Magyarországon a fiatal, 25–34 éves diplomá-
sok középiskolai végzettségűekhez viszonyított relatív kereseti előnye jóval nagyobb volt, mint 
az európai országokban vagy az OECD-országok átlagában (1. ábra).

1. ábra. A 25–34 éves diplomások keresete a 25–34 éves középiskolai végzettségűek keresetének arányában 
az európai országokban és az OECD átlagában, (%) 2008
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Forrás: Az OECD Education at a Glance 2010, A7.1. táblázat adatai alapján

A pályakezdő diplomások munkaerő-piaci helyzetének változása az 
elmúlt tíz évben

A végzettségi kategórián belül nagy a diplomások keresetének, foglalkoztatási valószínűségé-
nek szóródása. A felsőoktatási expanzió előre haladtával, ahogy nő a felsőfokú végzettségűek 
kínálata, egyre fontosabb lehet a munkaerő-piaci sikerességben, hogy milyen képzési területen 
vagy melyik intézményben szerzett valaki diplomát. 
 A pályakezdő diplomás-keresetek szóródásának, a képzési területek szerinti átlagos ke-
reseteknek és foglalkoztatási arányoknak az időbeli összehasonlítása sajnos csak korláto-
zottan lehetséges, mivel a Diplomás kutatás 2010 adatfelvétel mintája, a kérdezés módszere 
különbözik a 2000-es évek elejére vonatkozóan rendelkezésre álló adatfelvételek adataitól. 
A 2000-es évek elején két nagymintás adatfelvétel volt a pályakezdő diplomások körében. 
A FIDÉV adatfelvételek a felsőoktatás nappali tagozatán végzettek munkaerő-piaci helyzetét 
vizsgálták egy évvel és 5, illetve 6 évvel a végzés után.5 A mintában valamennyi intézmény és 
minden képzési terület reprezentálva volt. A Diplomás kutatás 2010 adatfelvétel mintájába 
valamennyi tagozaton végzettek bekerültek, az adatfelvétel 10 képzési területen végzettekre 
terjedt ki, a felsőoktatási intézmények nem teljes köre került be a mintába, és a fiatal diplo-
mások helyzetét a végzést követő harmadik évben vizsgálta a kérdezés. Ezért az összehasonlí-
táshoz a DPR adatfelvételnek csak a nappali tagozatos almintáját, a FIDÉV adatfelvételeknek 
pedig azt az almintáját tudjuk használni, mely az 1999-ben végzetteket kérdezte (ebben sze-

5 A FIDÉV-kutatás 1. felvétele az állami felsőoktatás nappali tagozatán 1998-ban végzett fiatalok 1999 szeptemberében megfi-
gyelt, a 2. felvétel a felsőoktatás nappali tagozatán 1999-ben végzett fiatalok 2000 szeptemberében megfigyelt, a 3. felvétel a két 
kohorsz (1998-ban és 1999-ben végzettek) 2004 februárjában megfigyelt munkaerő-piaci helyzetét vizsgálta.



A PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁSOK KERESETE, MUNKAERŐ-PIACI SIKERESSÉGE…

61

repelnek a nem állami intézményekben végzettek is), és azoknak a képzési területeknek az 
adatait tartalmazza, melyekre a Diplomás kutatás 2010 adatfelvétel kiterjedt. Mivel a FIDÉV 
adatfelvételek a végzést követő 1. és 5. évben kérdezte a végzetteket, a DPR adatfelvétel pe-
dig a végzést követő 3. évben, ezért sok esetben nem dönthető el, hogy a különbségek ebből 
adódnak-e.
 A 2. ábra a képzésterületenkénti átlagos kereseteket mutatja az átlagos pályakezdő kerese-
tek százalékában, a 3. ábrán pedig a pályakezdő diplomások keresete logaritmusának szórását 
tüntettem fel a végzettek összességére, valamint az egyes képzési területeken belüli szórást. 
A keresetek logaritmusának szórása jól mutatja az egyenlőtlenségek változását, mivel nem függ 
a keresetek szintjétől. A 2. ábrán látjuk, hogy 2000 és 2010 között nem változott, hogy mely 
képzési területeken végzettek jutnak az átlagos diplomás pályakezdő kereseteknél magasabb 
keresetekhez: az informatika, a gazdaságtudományok, a jogi és igazgatási és a műszaki képzés-
területeken végzettek. Az ábrán ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy csökkent az e képzés-
területeken végzettek átlaghoz viszonyított kereseti előnye. Mivel a legkisebb relatív kereseti 
előnyöket a DPR adatfelvétel adatai mutatják, kisebbeket, mint a FIDÉV 3. felvételéből szá-
mított kereseti előnyök, ezért valóságos változásról van szó, és nem egyszerűen arról, hogy a 
végzést követően, a gyakorlati idő változásával fokozatosan csökkennek a pályakezdő diplo-
mások közti kereseti különbségek. Az átlag alatti átlagos kereseteket nyújtó képzési területek 
sem változtak az elmúlt tíz évben. 2010-ben is, akárcsak 2000-ben a pedagógusképzés, bölcsé-
szettudomány, orvos és egészségtudomány, agrár, társadalomtudomány és természettudomány 
képzésterületeken végzettek számíthatnak az átlagosnál alacsonyabb keresetekre. 

2. ábra. Pályakezdő diplomás átlagkeresetek képzési területenként az átlagos pályakezdő diplomás kerese-
tek arányában (%) 
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Forrás: A FIDÉV-kutatás 2. és 3. adatfelvétele és a Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft. adatfelvétel adatai alapján
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A keresetek szóródásának alakulása nem egyértelmű a rendelkezésre álló adatok alapján az 
összes végzettet tekintve. A legnagyobb szórást a FIDÉV 2. adatfelvételéből, a legkisebbet a 
FIDÉV 3. adatfelvételéből számíthatjuk, és a DPR adatfelvétel adataiból számított szórás a ket-
tő között helyezkedik el. Lehet, hogy az adatok egyszerűen azt mutatják, hogy a gyakorlati 
idő előrehaladtával csökken a diplomás keresetek szórása, és mivel a FIDÉV 2. adatfelvétel 
a végzést követő első, a DPR adatfelvétel a végzést követő harmadik, a FIDÉV 3. adatfelvé-
tel a végzést követő ötödik évben gyűjtött adatokat a keresetekről, a különbségek egyszerűen 
a kiegyenlítődési folyamat különböző állomásait jelezhetik. Néhány képzési terület esetében 
ugyanakkor megfigyelhetőek jellemző, az előbb vázolt folyamatnak ellentmondó változások. 
Az informatika képzésterületen belül az elmúlt tíz évben csökkent a keresetek szórása, a mű-
szaki és társadalomtudomány képzési területeken belül pedig növekedett.

3. ábra. A pályakezdő diplomások (log) keresetének szóródása képzési területek szerint
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Forrás: A FIDÉV-kutatás 2. és 3. adatfelvétele és a Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft. adatfelvétel adatai alapján
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Annak eldöntését, hogy hogyan változott a foglalkoztatottak aránya a fiatal diplomások kö-
rében ugyancsak megnehezíti, hogy az egyes adatgyűjtések életpályájuk más-más pontján fi-
gyelték meg e végzetteket. A tanulásból a munkába átmenetét vizsgáló kutatások azt mutatják, 
hogy a munkaerő-piaci beilleszkedés rendszerint hosszabb időt vesz igénybe. Ha a különbsé-
gek csak ezt mutatnák, akkor azt láthatnánk, hogy a foglalkoztatottak aránya annál nagyobb, 
minél hosszabb idő telt el a diploma megszerzése óta. A 4. ábrán látjuk, hogy a legmagasabb 
foglalkoztatotti rátát a DPR adatfelvétel adatai alapján lehetett számítani, ami azt jelenti, hogy a 
2000-es évek elején megfigyelthez képest növekedett a fiatal diplomásokon belül a foglalkozta-
tottak aránya. A képzési területenkénti összehasonlításokból azt látjuk, hogy a bölcsészettudo-
mány, gazdaságtudományok és pedagógusképzés képzésterületen 2007-ben végzettek nagyobb 
arányban foglalkoztatottak, mint az 1999-ben végzettek voltak (a különbség nem a munkaerő-
piacon eltöltött időnek köszönhető, hiszen a DPR adatfelvételből mért foglalkoztatási ráták 
nagyobbak, mint a FIDÉV 3. adatfelvételéből számítottak).

4. ábra. A foglalkoztatottak aránya a pályakezdő diplomások között képzési területenként (%)
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Forrás: A FIDÉV-kutatás 2. és 3. adatfelvétele és a Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft. adatfelvétel adatai alapján.
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Pályakezdő diplomások munkaerő-piaci sikeressége 2010-ben

A „Diplomás kutatás 2010 adatfelvétel” teljes (tehát nem az előbbi összehasonlításhoz használt 
szűkített minta) mintájából három munkaerő-piaci sikerességet mérő mutató képzésterületi 
átlagait mutatja be az 1. táblázat: a nettó kereseteket, a foglalkoztatottak arányát, és hogy a 
végzést követően hány hónap alatt találtak állást a fiatal diplomások.

1. táblázat. Kereset és a foglalkoztatottak aránya tudományterületek szerint, 2010.

képzési terület
nettó kereset  

(ezer Ft)
foglalkoztatottak 

aránya (%)

a végzést követően 
hány hónap alatt 

talált állást

agrár 120 86,4 3,1

bölcsészettudomány 120 81,9 2,5

gazdaságtudományok 159 88,0 2,1

informatika 155 88,6 2,4

jogi és igazgatási 152 87,4 2,1

műszaki 145 85.9 2,5

orvos- és egészségtudomány 122 86,7 1,9

pedagógusképzés 111 83,2 2,6

társadalomtudomány 125 86,4 2,2

természettudomány 117 72,1 4,2

együtt 136 85,5 2,4

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft. 

Az egyszerű összehasonlításból azt látjuk, hogy a gazdaságtudományok, az informatika, a jogi 
és igazgatási, a műszaki képzési területen végzett pályakezdő diplomások az átlagosnál 10–15 
százalékkal jobban keresnek, a pedagógusképzés és természettudomány képzési területen vég-
zettek keresete pedig 15–20 százalékkal alacsonyabb az átlagosnál. A foglalkoztatottak aránya 
valamennyi képzési területen végzettek esetében nagy, de a gazdaságtudományok, az informa-
tika, a jogi és igazgatási képzési területen végzettek az átlagosnál is nagyobb arányban foglal-
koztatottak, míg a természettudomány képzési területen végzettek foglalkoztatási aránya jóval 
alacsonyabb az átlagosnál. 
 Átlagosan az orvos- és egészségtudomány, a gazdaságtudományok, a jogi és igazgatási és 
a társadalomtudomány képzési területen végzettek helyezkedtek el leggyorsabban a végzést 
köve tően. Az agrár és a természettudomány képzésterületeken végzettek viszont az átlagosnál 
jóval lassabban találtak állást. E mutatók alapján a legkedvezőtlenebb munkaerő-piaci helyze-
tük a természettudomány képzésterületen végzetteknek van: átlag alatti keresetek, átlag alat-
ti foglalkoztatási ráta jellemzi őket, miközben első munkahelyük megtalálása is az átlagosnál 
hosszabb időt vesz igénybe. Nagy valószínűséggel ez is meghatározó szerepet játszhat abban, 
hogy a természettudományi szakoknak kicsi a népszerűsége a továbbtanulók körében – az 
egyéb okok mellett. A legkedvezőbb munkaerő-piaci helyzetük a gazdaságtudományok, a jogi 
és igazgatási területeken végzetteknek volt 2010-ben, az itt végzettek mindhárom munkaerő-
piaci sikerességi mutatója az átlagosnál jobb volt.
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5. ábra. Nettó kereset intézményenként, képzési területek szerint
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft. 

Egy-egy képzési területen belül ugyanakkor igen jelentős különbségek mutatkoznak a fiatal 
diplomások keresetében, foglalkoztatási arányában intézmények szerint. Képzési területeken 
belül akár kétszeres kereseti különbség is megfigyelhető, attól függően, hogy melyik intéz-
ményben végzett valaki, és hasonlóan nagy különbségeket figyelhetünk meg a foglalkoztatottak 
arányában az azonos képzési területen, de különböző intézményekben végzettek között, és 
abban is, hogy mennyi idő elteltével sikerült első munkahelyüket megtalálniuk a végzetteknek. 
Az 5. ábra az intézményenkénti kereseti átlagokat mutatja be képzési területek szerint, a 6. ábra 
a foglalkoztatási arányokat, a 7. ábra pedig azt, hogy intézményenként átlagosan hány hónapot 
töltöttek a végzettek munkakereséssel.
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6. ábra. A foglalkoztatottak aránya intézményenként, képzési területek szerint
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft. 

7. ábra. Az első munkahely megtalálásáig eltelt hónapok száma intézményenként, képzési területek szerint
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft. 
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Az ábrák bemutatják, hogy mindhárom munkaerő-piaci sikermutatóban jelentős különbségek 
figyelhetőek meg az azonos képzési területen, de különböző intézményben végzett fiatal diplo-
mások között. Az intézmények közötti szórás legalább akkora, mint a képzési területek szerinti 
szórás. Az egyszerű összehasonlítás azonban csak kevéssé alkalmas a képzési területek vagy 
az intézmények hatásának megítéléséhez. Az egyes képzési területekre vagy intézményekbe a 
hallgatók nem véletlenszerűen kerülnek. Képzési területek és intézmények szerint szisztema-
tikusan különbözhetnek a hallgatók megfigyelhető és meg nem figyelhető jellemzői. A  jobb 
képességű vagy jobb tanulmányi előmenetelű hallgatók például nagyobb valószínűséggel vé-
geznek népszerűbb intézményekben, továbbá a különböző képzési területen, intézményben 
végzettek egyéb megfigyelhető és meg nem figyelhető jellemzőikben is különbözhetnek (pél-
dául társadalmi tőkéjük, szorgalmuk, motiváltságuk stb. tekintetében). E megfigyelt és meg 
nem figyelt tulajdonságok egyidejűleg befolyásolhatják azt, hogy a fiatal diplomások mely kép-
zési területen és intézményben végeztek, valamint munkaerő-piaci lehetőségeiket is. Ezért ami 
képzési területi vagy intézményi hatásnak tűnhet, az a fiatal diplomások egyéb jellemzőinek a 
hatását tükrözheti. A képzési területi és intézményi szelekció egy része a hallgatók megfigyel-
hető jellemzőivel függ össze, másik részük pedig nem megfigyelt jellemzőikkel. A tanulmány 
következő részében a képzési területi és intézményi hatásokat a megfigyelhető jellemzők sze-
rinti szelekciós torzítás hatásának kiszűrésével vizsgáljuk.

A képzési terület hatása

A képzési területek munkaerő-piaci hatásának vizsgálatakor arra keresünk választ, hogy meny-
nyire sikeresek egy adott képzési területen diplomát szerzettek a munkaerőpiacon ahhoz ké-
pest, amilyen sikeresek lettek volna akkor, ha más képzési területen szereznek végzettséget. 
Az elemzést úgynevezett propensity score párosítási modellekkel végeztem, kétféle párosítási 
módszerrel. A módszert Rosenbaum és Rubin6 fejlesztette ki, és mára elég elterjedt, elsősorban a 
programértékelési irodalomban. A modellek lényege, hogy minden, egy adott képzési területen 
diplomát szerzett diplomást (a kezelt csoportot) párosítunk egy vagy több, nem az adott képzé-
si területen végzettséget szerzett diplomással (a kontrollokkal), és a létrehozott párok keresetét, 
foglalkoztatási valószínűségét összehasonlítva jutunk el a képzési terület hatásának becslésé-
hez. A párosítást a propensity score-ok alapján végezzük el. A propensity score az adott kép-
zési területen való diplomaszerzésnek a megfigyelt változók alapján becsült valószínűsége. Az 
azonos propensity score-ral rendelkezők esetében a megfigyelhető változók eloszlása ugyanaz a 
kezelt és kontrollcsoportban, ezért a két csoport eredményeit elég egyszerűen összehasonlítani, 
mivel a párosítás során a megfigyelhető jellemzők szerinti szelekció hatását már kiszűrtük.7
 A tíz képzési területnek megfelelően tíz becslést végeztem, melyekben mindig az adott kép-
zési területen végzetteket tekintettem „kezelt” csoportnak, és az összes egyéb képzési terüle-
teken végzettek alkották a kontrollcsoportot. Mivel esetünkben tízféle kimenet lehetséges, a 
többféle kimenet együttes kezelése, a propensity score együttes becslése nagyban torzította 
volna az eredményeket, és nem is volt megvalósítható, mivel a viszonylag kis esetszám miatt 
nem lett volna elegendően nagy mintaszám a kontrollok kiválasztásához. Korábbi vizsgálatok8 

6 Rosenbaum, P.–Rubin, D. B. (1983): The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. 
Biometrika 70. pp. 41–55.

7 A módszer részletes leírását magyarul lásd: Kézdi G. (2004): Az aktív foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálatának 
módszertani kérdései. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek 2004/4.

8 Lechner, M. (2001): Program Heterogeneity and Propensity-score matching: An Application to the Evaluation of Active Labor 
Market Policies. The Review of Economics and Statistics 84(2): pp. 205–220.
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azt találták, hogy az eredményekben nem mutatkozik jelentős különbség, ha a többféle kime-
net valószínűségét együttesen becsüljük, vagy kétféle kimenetek sorozataként.
 Az oktatás-gazdaságtani és oktatásszociológiai irodalom kimerítően dokumentálta, azt, 
hogy a hallgatók milyen képzési területet választanak, alapvetően meghatározza a családi hát-
tér, az egyének tanulmányi eredményei, képességei és a nemük. Ezek a tényezők a későbbi 
munkaerő-piaci sikerességre is hatással lehetnek. Az adatokból viszonylag részletes informá-
cióval rendelkezünk a diplomások családi hátteréről és középiskolai pályafutásáról. Ismerjük 
szüleik iskolázottságát, a család jövedelmi helyzetét, lakóhelyének típusát, azt, hogy a diplomás 
szülei, nagyszülei rendelkeznek-e az adott képzési területen végzettséggel, hogy a diplomás 
milyen iskolatípusban, tagozaton szerezte meg az érettségijét, de nem ismerjük tanulmányi 
előmenetelüket. A képességek mérésére ezért két proxy változót használtam. Az egyik azt mu-
tatja, hogy a diplomás az adott képzést első helyen jelölte-e meg a felsőoktatási felvételkor, a 
másik azt mutatja, hogy a diplomás az előírt, formális tanulmányi idő alatt szerezte-e meg a 
végzettséget. Természetesen egyik változó sem méri tökéletesen a diplomások képességeit, de 
mindkettő jelezheti valamennyire. A felsőoktatási jelentkezéskor, az intézmények sorrendjének 
megjelölésekor a jelentkezők azt a stratégiát követik, hogy a legpreferáltabb intézményt jelölik 
meg elsőként, függetlenül bekerülési esélyeiktől,9 ezért feltételezhetjük, hogy aki az első helyen 
megjelölt intézménybe került be, jobb képességű, mint akit hátrább sorolt intézményben sze-
rezte végzettségét. 
 A propensity score becslését probit modellekkel végeztem, melyekben a magyarázó változók 
a következők: a diplomás neme; a korcsoportját jelző kétértékű változók (27 évesnél fiatalabb, 
27–35 éves vagy 35 évesnél idősebb); apjának és anyjának iskolai végzettségét (a diplomás 
14 éves korában) kategória szinten mutató kétértékű változók; egy kétértékű változó, mely 
azt mutatja, hogy a diplomás szülei, nagyszülei, az adott képzési területen rendelkeznek-e 
végzettséggel; egy kétértékű változó, mely azt mutatja, hogy a családnak a diplomás értékelése 
szerint az átlagosnál jobb volt-e az anyagi helyzete (a diplomás 14 éves korában); a középiskola 
típusát mutató kétértékű változók (6 vagy 8 osztályos gimnázium, 4 osztályos gimnázium, 
szakközépiskola vagy egyéb); egy kétértékű változó, mely azt mutatja, hogy az adott képzést 
első helyen jelölte-e meg felvételi jelentkezéskor a diplomás; a diplomás lakóhelyének telepü-
léstípusát kategóriánként mutató kétértékű változók és egy kétértékű változó, mely azt mutatja, 
hogy a diplomás az előírt formális képzési idő alatt megszerezte-e a végzettséget. 
 A becslések alapján kapott becsült valószínűségek, a propensity score-ok szerinti párosítást 
két módszerrel, egyrészt a legközelebbi szomszéd (nearest neighbour), másrészt rétegzett párosí-
tási (stratification method) módszerrel végeztem el.
 Az eredmények összefoglalását a 2. táblázat (a részletes becslési eredményeket a Függelék F.1 
és F.2. táblázata) közli. Csak néhány képzési területnek mutatkozott szignifikáns hatása a fiatal 
diplomások keresetére és foglalkoztatási valószínűségére, vagyis csak az ezeken a képzési terü-
leteken végzettek kerestek többet/kevesebbet, mint kerestek volna, ha más képzési területeken 
folytatnak tanulmányokat. A többi területen a kereseti különbségek a diplomások egyéb jellem-
zőihez és nem diplomájuk tudományterületéhez köthetők. Néhány esetben csak az egyik és nem 
mindkét párosítási módszer esetében volt szignifikáns a hatás: ezek a hatások bizonytalanok. 

9 Varga J. (2006): The Role of Labour Market Expectations and Admission Probability in Students Higher Education Application 
Decisions: the case of Hungary. Education Economics. 14. évf. 3. szám. 2006
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2. táblázat. A képzési területek kereseti és foglalkoztatási hatása

képzési terület kereseti hatás foglalkoztatási hatás

párosítási módszer rétegzett párosítás
legközelebbi  

szomszéd
rétegzett párosítás

legközelebbi  
szomszéd

agrár nem szignifikáns nem szignifikáns 0,105 0,149

bölcsészet-
tudomány

nem szignifikáns –0,100 nem szignifikáns –0,084

gazdaság-
tudományok

0,215 0,224 nem szignifikáns nem szignifikáns

jogi és igazgatási 0,184 0,149 nem szignifikáns nem szignifikáns

pedagógusképzés –0,142 –0,147 –0,063 –0,078

társadalom-
tudomány

–0,097 nem szignifikáns nem szignifikáns nem szignifikáns

természet-
tudomány

nem szignifikáns –0,181 nem szignifikáns nem szignifikáns

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft. 

A gazdaságtudományok képzési területen végzettek 21–22, a jogi és igazgatási képzési terüle-
ten végzettek pedig 15–19 százalékkal kerestek többet, mint kerestek volna, ha tanulmányai-
kat egyéb területen folytatják. E két képzési területen végzettek foglalkoztatási valószínűségét 
ugyanakkor nem változtatta meg, hogy ezeken a képzési területeken végeztek. A bölcsészet-
tudomány, társadalomtudomány és természettudomány képzési terület hatását csak az egyik 
párosítási módszerrel lehetett kimutatni, a társadalomtudomány képzési területen végzettek 10, 
a természettudomány képzési területen végzettek 18 százalékkal alacsonyabb keresettel voltak 
kénytelenek beérni, mint ha más képzési területet választottak volna. A bölcsész szakokon vég-
zettek 10 százalékkal kerestek kevesebbet, mint ha egyéb szakokon tanultak volna, és foglal-
koztatási valószínűségük is 8 százalékkal kisebb volt. A legkedvezőtlenebb hatása a pedagógiai 
képzési területnek van a diplomások munkaerő-piaci sikerességére. Mindkét párosítási módszer 
szerint 14 százalékkal alacsonyabb a keresetük, mint lett volna egyéb tanulmányok esetén, és 
foglalkoztatási valószínűségük is 6–8 százalékkal alacsonyabb, mint lett volna egyéb végzettség-
gel. Valamennyire meglepő, hogy a becslési eredmények szerint az agrár képzési terület javítja az 
itt végzett diplomások foglalkoztatási valószínűségét, vagyis azok, akik ezen a képzésterületen 
végeztek más irányú tanulmányok esetén kisebb arányban lennének foglalkoztatottak.
 Érdemes azt is felidézni, hogy mely képzési területeknek nem volt kimutatható szignifikáns 
hatásuk a végzettek munkaerő-piaci sikerességére. Sem az informatika, sem a műszaki képzési 
terület esetében nem találtunk szignifikáns hatást, holott az egyszerű összehasonlítás azt mutat-
ta, hogy az ezeken a képzési területeken végzetteknek az átlagosnál magasabb a keresetük. Úgy 
tűnik viszont, hogy a magasabb kereset nem a képzési területen folytatott tanulmányaiknak 
köszönhetők, hanem egyéb jellemzőikhez, például képességeikhez köthetőek. 

Az intézmények hatása
Az intézményi hatás vizsgálatakor hasonló szelekciós torzításokkal számolhatunk, mint a kép-
zési terület hatáselemzése esetén. A jobb képességű hallgatók inkább járnak olyan intézmény-
be, amelyet jobbnak tekintenek a hallgatók és munkáltatók, amely szelektívebb, ezért ami 
intézményi hatásnak tűnhet, az lehet, hogy a hallgatók képességbeli különbségének vagy egyéb 
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jellemzőinek hatását mutatja. Az intézményi hatások becslésekor ezeket a torzításokat a meg-
felelő kontrollváltozók kiválasztásával próbáltam kiszűrni. Az intézményi hatás vizsgálatához 
az intézményi állandó hatásokat vizsgáltam (a módszertan részletes leírását az 1. Függelék, a 
részletes becslési eredményeket a Függelék F.3. és F.4. és F.5. táblázata közli). Az intézményi 
minőséget közvetlenül mérő két változó (az egy minősített oktatatóra jutó hallgatók száma és a 
jelentkezettek és felvettek aránya) is szerepelt a magyarázó változók között.10 
 Az intézményi átlagos hatások vizsgálatának eredményei szerint az intézmények egy részé-
nek, a mintába került 25 intézmény közül kilencnek vagy a végzettek keresetére vagy foglal-
koztatási valószínűségére vagy mindkettőre kimutatható volt a hatása. (Referenciaintézmény-
nek a Nyugat-magyarországi Egyetemet választottam.) Azokat az intézményeket, ahol legalább 
az egyik hatás szignifikáns volt, a 8. ábrán mutatom be. 
 Egyetlen olyan intézmény volt, ahol a kereseti és foglalkoztatási hatás is szignifikánsnak 
mutatkozott, a Budapesti Gazdasági Főiskola, de míg az itt végzettek átlagosan többet keresnek 
az átlagnál, foglalkoztatási valószínűségük az átlagosnál rosszabb. Szignifikáns pozitív kereseti 
hatást lehetett kimutatni a Budapesti Műszaki Egyetem, a Dunaújvárosi Főiskola, a Budapesti 
Műszaki Főiskola és a Széchényi István Egyetem, szignifikáns negatív hatást pedig a Nyíregyhá-
zi Főiskola esetében. A Zsigmond Király Főiskolán és a Pannon Egyetemen végzettek átlagosan 
kisebb valószínűséggel foglalkoztatottak, mint az átlag, a Pécsi Tudományegyetemen szerzett 
diploma viszont szignifikánsan növeli a végzettek foglalkoztatottságának valószínűségét.
 A becslési eredményekből oktatáspolitikai relevanciája miatt érdemes megemlíteni, úgy tű-
nik, hogy a képzés minőségét és ennek nyomán a végzettek munkaerő-piaci esélyeit befolyá-
solja a minősített oktatókra jutó hallgatók száma.11 A hatás a keresetekre szignifikáns. Minél 
kevesebb hallgató jut egy minősített oktatóra, annál sikeresebbek a hallgatók a munkaerő- 
piacon, annál magasabbak a végzettek keresetei.

8. ábra. Az intézmények kereseti és foglalkoztatási hatása

bgf
zskf

pe

nyf

pte

bmf

df

bme
sze

–2                                   –1                                    0                                    1
foglalkoztatási hatás

ke
re

se
ti 

ha
tá

s

1

0,5

0

–0,5

mindkét hatás szignifikáns
szignifikáns foglalkoztatási hatás
szignifikáns kereseti hatás

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft. 
Referenciaintézmény a Nyugat-magyarországi Egyetem, referencia képzési terület: agrár képzés

10 A változók intézményi értékeit az OKM és az OFIK adatgyűjtéséből nyertük.
11 A részletes becslési eredményeket a Függelék F.4. és F.5. táblázata közli.
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Összefoglalás

A fejezetben áttekintettük a fiatal diplomások munkaerő-piaci sikerességének változását a 
2000-es évek eleje és 2010 között, és a felsőoktatási képzési területek és intézmények hatását a 
fiatal diplomások munkaerő-piaci sikerességére. Az eredmények azt mutatták, hogy ugyanazok 
a képzési területek biztosítottak átlag alatti és átlag feletti kereseteket a 2000-es évek elején is, 
mint 2010-ben, de a különbségek valamennyire mérséklődtek. A 2000-es évek elejéhez viszo-
nyítva növekedett a pályakezdő diplomások között a foglalkoztatottak aránya. 
 A „Diplomás kutatás 2010 adatfelvétel” adatai alapján a képzési területek hatásáról azt ta-
láltuk, hogy a gazdaságtudományok, a jogi és igazgatási képzési területen végzettek magasabb 
keresetekhez jutnak, mint ha más képzési ágban végeztek volna. Az informatika és műszaki 
képzési területeken végzettek keresetei viszont nem különböznek attól, amit az itt végzettek 
keresnének, ha másfajta tanulmányokat folytattak volna. Az ezekről a szakokról kikerülők 
magasabb keresete abból adódik, hogy a jobb kereseti képességűek nagyobb valószínűséggel 
választják ezeket a pályákat. A természettudomány képzés és társadalomtudomány képzés ese-
tében a kereseti hatás bizonytalannak mutatkozott. A pedagógiai képzésben végzettek keresetét 
és foglalkoztatási valószínűségét is kedvezőtlenül befolyásolja szakválasztásuk. Az intézményi 
hatásokat vizsgálva azt láttuk, hogy kimutathatóak Magyarországon is intézményi hatások, de 
ezek vagy a diplomások keresetében, vagy a foglalkoztatottság valószínűségében mutatkoznak. 
Nem találtunk viszont olyan intézményt, mely egyidejűleg javította/rontotta volna a végzettek 
kereseteit és foglalkoztatottsági valószínűségét is. A nagy presztízsű intézmények közül egyedül 
a Budapesti Műszaki Egyetem pozitív, szignifikáns kereseti hatása volt kimutatható.
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MELLÉKLETEK

1. Az intézményi hatások vizsgálatának módszere

Brunello és Cappelari12 módszerét követve az elemzést két lépésben végeztem el. Első lépésként 
a munkaerő-piaci sikerességet (yi), az intézmény/képzési terület (dINTt

i) és a diplomás egyéb 
megfigyelhető jellemzőinek Xi lineáris függvényének tekintettem:

yi = a + ∑INT ∑tdi
INTt θINTt + Xi g + µi    (i = 1…N)          (1.)

A munkaerő-piaci sikerességet két változó írta le, a nettó keresetek logaritmusa, ezt OLS-sel be-
csültem és a foglalkoztatottság valószínűsége, melynek becsléséhez probit becslést használtam. 
Ha az első becslésekből az intézmény/képzési terület becsült együtthatóit (θINTt)
qINTt-vel jelöljük, a második lépésben a következő becsléseket végeztem:

qINTt = ∑j φj tj
INTt + ∑k χkINTk

tINT + βZINTt + εINTt          (2.),

ahol tj jelöli a képzési területi kétértékű változókat (j = 1…10), INTk az intézményi kétértékű 
változókat (k = 1…25), Z pedig az intézményi minőséget mérő változókat mutatja. Az intézmé-
nyi minőséget két változóval mértem: az egy minősített oktatóra jutó nappali tagozatos hallga-
tók számával és az adott intézményben a jelentkezettek és felvettek arányával.13 Az első változó 
az oktatás minőségét méri, a második az intézményi szelekciót és az esetleges tanulótársi hatást. 
A 2. lépés becsléseit Weighted Least Squares módszerrel végeztem. Súlyoknak az (1.) becslésből 
számított qINTt varianciájának inverzét használtam, mivel a 2. lépés függő változója az 1. lépés 
becslési eredményeiből adódott. A kétértékű változók becsült együtthatói az intézményenkénti 
és képzési területek szerinti átlagos kereseti és foglalkoztatási hatást mérik. 
Az első lépésben a keresetek és a foglalkoztatottsági valószínűség becslésekor a kontroll válto-
zók között az intézmény-képzési terület párokat leíró kétértékű változók mellett a következő 
változók szerepeltek: a diplomás neme, a korcsoporthoz tartozását mutató kétértékű változók, 
munkaerő-piaci tapasztalata (dolgozott-e már tanulmányai alatt is), a végzettség szintje (egye-
temi vagy főiskolai), alapképzésben szerezte-e a diplomás a végzettségét, a családi hátterét leíró 
változók: az anya és apa végzettségi kategóriáját jelző változók, egy kétértékű változó, mely azt 
jelzi, hogy a család jövedelmi helyzete az átlagosnál jobb volt-e; a képességek mérésére pedig 
két változó: az, hogy első helyen jelentkezett-e az adott képzésre a diplomás, és megszerezte-e 
a végzettséget az előírt képzési időn belül?

12 Brunello és Cappelari (2005)
13 A változók intézményi értékeit az OKM és az OFIK adatgyűjtéséből nyertük.
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Táblázatok

F.1. táblázat. A képzési terület hatása az adott képzési területen végzettek keresetére 

kezelés referenciacsoport
páro-
sítási 

módszer

kezelt  
száma

kontroll-
száma

ATT

agrár bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
informatika
jogi és igazgatási
műszaki
orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
társadalomtudomány
természettudomány

atts 89 707 –0,116 –1,602

attnd 89 508 –0,113 1,491

bölcsészet-
tudomány

agrár
gazdaságtudományok
informatika
jogi és igazgatási
műszaki
orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
társadalomtudomány
természettudomány

atts 111 934 –0,087 –1,886

attnd 111 571 –0,100* –2,018

gazdaság-
tudományok

agrár
bölcsészettudomány
informatika
jogi és igazgatási
műszaki
orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
társadalomtudomány
természettudomány

atts 158 734 0,215* 4,933

attnd 158 550 0,224* 4,531

informatika agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
jogi és igazgatási
műszaki
orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
társadalomtudomány
természettudomány

atts 138 899 0,152 1,152

attnd 138 364 0,155 0,686

jogi és igaz-
gatási

agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
informatika
műszaki
orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
társadalomtudomány
természettudomány

atts 99 785 0,184* 3,049

attnd 99 387 0,149* 2,166
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kezelés referenciacsoport
páro-
sítási 

módszer

kezelt  
száma

kontroll-
száma

ATT

műszaki agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
informatika
jogi és igazgatási
orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
társadalomtudomány
természettudomány

atts 73 875 0,066 1,233

attnd 73 568 0,018 0,281

orvos- és 
egészség-
tudomány

agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
informatika
jogi és igazgatási
műszaki
pedagógusképzés
társadalomtudomány
természettudomány

atts 73 726 –0,065 –1,318

attnd 73 548 –0,149 –1,697

pedagógus-
képzés

agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
informatika
jogi és igazgatási
műszaki
orvos- és egészségtudomány
társadalomtudomány
természettudomány

atts 165 725 –0,142* –4,462

attnd 165 587 –0,147* –4,327

társadalom-
tudomány

agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
informatika
jogi és igazgatási
műszaki
orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
természettudomány

atts 180 737 –0,097* –3,087

attnd 180 572 –0,065 –1,894

természet-
tudomány

agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
informatika
jogi és igazgatási
műszaki
orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
társadalomtudomány

atts 98 871 –0,115 –1,377

attnd 98 210 –0,181* –3,054

* Szignifikáns 1%-os szinten

ATT = A „kezelés”átlagos hatása a „kezeltekre”
atts = Stratification method

attnd = Nearest Neighbour Matching



DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. – TEMATIKUS TANULMÁNYOK

76

F.2. táblázat. A képzési terület hatása az adott képzési területen végzettek foglalkoztatottsági valószínű-
ségére

kezelés referenciacsoport
páro-
sítási 

módszer

kezelt  
száma

kontroll-
száma

ATT

agrár bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
informatika
jogi és igazgatási
műszaki
orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
társadalomtudomány
természettudomány

atts 89 707 0,105* 3,622

attnd 89 508 0,149* 4,165

bölcsészet-
tudomány

agrár
gazdaságtudományok
informatika
jogi és igazgatási
műszaki
orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
társadalomtudomány
természettudomány

atts 111 934 –0,068 –1,791

attnd 111 571 –0,084* –2,016

gazdaság-
tudományok

agrár
bölcsészettudomány
informatika
jogi és igazgatási
műszaki
orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
társadalomtudomány
természettudomány

atts 158 734 –0,026 –0,880

attnd 158 550 –0,021 –0,599

informatika agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
jogi és igazgatási
műszaki
orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
társadalomtudomány
természettudomány

atts 138 899 0,028 0,677

attnd 138 364 –0,039 –0,733

jogi és igaz-
gatási

agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
informatika
műszaki
orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
társadalomtudomány
természettudomány

atts 99 785 0,025 0,661

attnd 99 387 0,017 0,374
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kezelés referenciacsoport
páro-
sítási 

módszer

kezelt  
száma

kontroll-
száma

ATT

műszaki agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
informatika
jogi és igazgatási
orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
társadalomtudomány
természettudomány

atts 73 875 0,028 (0,786)

attnd 73 568 0,037 0,911

orvos- és 
egészség-
tudomány

agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
informatika
jogi és igazgatási
műszaki
pedagógusképzés
társadalomtudomány
természettudomány

atts 73 726 0,060 1,995

attnd 73 548 0,051 1,631

pedagógus-
képzés

agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
informatika
jogi és igazgatási
műszaki
orvos- és egészségtudomány
társadalomtudomány
természettudomány

atts 165 725 –0,063* –2,011

attnd 165 587 –0,078* –2,381

társadalom-
tudomány

agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
informatika
jogi és igazgatási
műszaki
orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
természettudomány

atts 180 737 0,027 1,137

attnd 180 572 0,037 1,434

természet-
tudomány

agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
informatika
jogi és igazgatási
műszaki
orvos- és egészségtudomány
pedagógusképzés
társadalomtudomány

atts 98 871 –0,020 0,987

attnd 98 210 –0,012 –0,179

* Szignifikáns 1%-os szinten

ATT = A „kezelés”átlagos hatása a „kezeltekre”
atts = Stratification method

attnd = Nearest Neighbour Matching
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F. 3. táblázat. Intézményi hatások 1. lépés

becslési módszer
OLS, robusztus  

standard hibákkal
probit

függő változó (log) nettó kereset 
Foglalkoztatott  

(1=igen, 0=nem)

együttható együttható

férfi
0,1297*
(0,0295)

0,2519
(0,0712)

korcsoport, 27–29 éves
–0,0788*
(0,0283)

–0,5604
(0,0989)

korcsoport, 30–35 éves
–0,1079*
(0,0348)

–0,3543
(0,1104)

korcsoport, idősebb 35 évesnél
–0,0944*
(0,0387)

–0,3018
(0,1189)

már dolgozott tanulmányai alatt
0,0898*
(0,0282)

0,2155
(0,0742)

képzés típusa

főiskolai képzésben végzett
–0,1387*
(0,027)

0,2588*
(0,095)

alapképzésben végzett
–0,0112
(0,030)

–0,0034
0,102

állami finanszírozású képzésben végzett
0,0322
0,0295)

–0,0393
(0,0800)

családi háttér

anya érettségizett
0,0144
(0,022)

–0,1606
(0,104)

anya felsőfokú végzettségű
–0,0328
(0,0351)

–0,0963
(0,0801)

apa érettségizett
0,0099
(0,022)

–0,0127
(0,078)

apa felsőfokú végzettségű
0,0001

(0,0343)
–0,1297
(0,0810)

az átlagosnál jobb volt a jövedelmi helyzete a 
családnak

0,0708*
(0,0298)

0,0821
(0,0767)

iskolai pályafutás

középiskola: 6 vagy 8 osztályos gimnázium
0,0591

(0,0673)
–0,0567
(0,1689)

középiskola: szakközépiskola
–0,0056
(,05577)

0,1920
(0,1549)

középiskola: 4 osztályos gimnázium
0,0449

(0,0564)
0,1772 

(0,1518)
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képesség
OLS, robusztus  

standard hibákkal
probit

az előírt idő alatt szerezte meg a végzettséget
–0,0285
(0,0295)

0,1732
(0,0723)

első helyen jelentkezett a képzésre
–0,0478
(0,028)

0,1786736
(0,0773089)

a munkahelye Budapesten van
–0,1368*
–(0,0319)

0,1422
(0,0766)

intézmény-képzési terület dummyk igen igen

konstans
4,4916

(0,1033)  
0,2791

(0,9875)

N: = 2699
F(157, 2507) =    6,50

Prob > F = 0,0000
Adj R-squared = 0,2449

N: = 3203
LR chi2(118) = 256,66
Prob > chi2 = 0,0000
Pseudo R2 = 0,1965

* Szignifikáns 1%-os szinten,     ** Szignifikáns 5%-os szinten

F.4. táblázat. Intézményi átlagos kereseti hatások WLS-becslés

együttható

BCE 0,2212 (0,165)

BGF 0,7802* (0,091)

BME 0,4508* (0,097)

BMF 0,3059** (0,156)

DE 0,0478 (0,117)

DF 0,5952* (0,184)

ELTE 0,0435 (0,1243)

KE –0,1199 (0,1678)

KF –0,0622 (0,1704)

KJF 0,0942 (0,1465)

KRE 0,3940 (0,201)

KRF 0,2863 (0,155)

ME 0,09830 (0,217)

NYF –0,3302** (0,110)

PE 0,1736 (0,125)

PPKE 0,1185 (0,165)

PTE 0,1137 (0,087)

SE 0,2019 (0,368)

SZE 0,4164** (0,147)

SZF 0,007 (0,172)

SZIE –0,1170 (0,128)
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együttható

ZSKF 0,7029 (0,425)

SZTE 0,0768 (0,098)

bölcsészettudomány 0,0386 (0,087)

gazdaságtudományok 0,1738** (0,0845511)

informatika 0,1452 (0,087)

jogi és igazgatási 0,1070* (0,117)

műszaki –0,0570 (0,092)

orvos- és egészségtudomány –0,0506 (0,111)

pedagógusképzés –0,0352* (0,059)

társadalomtudomány –0,0331 (0,074)

természettudomány –0,0160 (0,022)

1 minősített oktatóra jutó hallgató –0,0317* (0,011)

jelentkezett/felvett  –0,2941 (0,375)

konstans 0,9935 (0,548)

Number of obs = 131
F( 35, 95)        = 10,98
Prob > F           = 0,0000
R-squared         = 0,8018
Adj R-squared  = 0,7288

 * Szignifikáns 1%-os szinten
  ** Szignifikáns 5%-os szinten

F.5. táblázat. Intézményi átlagos foglalkoztatási hatások WLS-becslés

együttható

BCE –0,3473 (0,529)

BGF –2,1873** (0,837)

BME –0,4579 (0,398)

BMF 0,0417 (0,472)

DE 0,3582 (0,295)

DF 0,0823 (0,415)

ELTE 0,1843 (0,344)

KE 0,5104 (0,576)

KF 0,2048 (0,462)

KJF 0,6572 (0,627)

KRE –0,5665 (0,490)

KRF –0,6223 (0,580)

ME 0,1019 (0,325)

NYF 0,1058 (0,395)

PE –1,0231** (0,523)

PPKE –0,7272 (0,532)
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együttható

PTE 0,8725** (0,307)

SE –0,2498 (1,200)

SZE –0,5806 (0,788)

SZF –0,5435 (0,427)

SZIE 0,3442 (0,403)

ZSKF –2,023*** (1,177)

SZTE 0,1590 (0,321)

bölcsészettudomány 0,0791 (0,245)

gazdaságtudományok –0,3844 (0,228)

informatika –0,0930 (0,276)

jogi és igazgatási 0,1450 (0,280)

műszaki –0,1136 (0,239)

orvos- és egészségtudomány 0,118 (0,346)

pedagógusképzés –0,1613 (0,243)

társadalomtudomány –0,1523 (0,242)

természettudomány 0,0375 (0,070)

1 minősített oktatóra jutó hallgató 0,1608 (0,0606)

jelentkezett/felvett  1,700 (1,184)

konstans –3,7875 (1,973)

Number of obs = 118
F( 34, 91)        = 1,22
Prob > F           = 0,2551
R-squared         = 0,4487
Adj R-squared  = 0,0812

 * Szignifikáns 1%-os szinten
  ** Szignifikáns 5%-os szinten
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SZEMERSZKI MARIANNA

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE  
ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI1 

Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra 
keresi a választ, hogy milyen felnőttképzési stratégiák jellemzik a 2007-ben felsőfokú végzettséget 
szerzetteket, s milyen eltérések figyelhetők meg a végzettek különböző jellemzői és a végzettségekhez 
kapcsolódó sajátosságok tekintetében. Elsőként a diplomások felnőttképzését jellemző nemzetközi és 
országos statisztikai adatokat, valamint néhány korábbi kapcsolódó kutatás eredményeit mutatjuk be, 
majd a Diplomás Pályakövetés vizsgálat végzettekre vonatkozó adatait elemezzük, figyelembe véve 
a 2009-ben ugyancsak a DPR-program keretében készült hallgatói motivációs vizsgálat eredményeit 
is. A nemzetközi összehasonlító statisztikai adatok forrása az Education at a Glance című OECD-
kiadvány, míg a hazai statisztikai adatok közül az OKM néhány adatsorát és az Országos Statisz-
tikai Adatgyűjtési Program (OSAP) 2009. évi adatbázisát használjuk. Utalunk a tanulmányban a 
HEGESCO-REFLEX nemzetközi kutatási együttműködés eredményeire, amely kutatás 2004–2008 
között a felsőfokú végzettséget szerzettek munkaerő-piaci kompetenciáit és életútját vizsgálta az egyes 
országokban 5 évvel a végzés után, s a Fiatal Diplomások Életpálya-vizsgálata (FIDÉV) kutatássoro-
zat hazai eredményeire (1999, 2000, 2004) is.

A felnőttképzésben való részvétel nemzetközi kontextusban

Az élethosszig tartó tanulás fogalma az utóbbi évtizedben kiemelkedő szerepet kapott a hazai és 
az európai uniós diskurzusokban. 2005 szeptemberében a kormány elfogadta azt a stratégiát, 
amely a jelen időszakban is érvényes dokumentumnak tekinthető, s amely a felsőoktatási intéz-
ményeknek az élethosszig tartó tanulásban játszott szerepét, illetve a diplomával rendelkezők 
felnőttképzésben való részvételének lehetőségeit és szükségességét is taglalja.2 
 Nemzetközi összehasonlításban a magyar munkavállalói életkorban lévők továbbképzési 
hajlandósága nem túlságosan magas, mind a 2001. évi adatok szerint,3 mind pedig a 2007. 
évi adatok szerint az OECD-országok utolsó harmadába tartozunk ebből a szempontból. Az 
azonban figyelemre méltó, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők részvételi arányai sokkal 
kedvezőbbek, mint a náluk alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezőké. Ez persze nem ma-
gyar sajátosság, a diplomások valamennyi országot tekintve átlagosan másfélszer olyan gyak-
ran vesznek részt valamilyen képzésben, mint a középfokú végzettségűek, s háromszor olyan 
gyakran, mint az alapfokú végzettséggel rendelkezők. Magyarországon az amúgy is alacsony 
általános részvételi adatok mellett megfigyelhető a diplomások arányaiban magasabb részvé-
teli hajlandósága, ám az összességében még mindig jóval alacsonyabb, mint az uniós vagy az 
OECD-átlag.

1  A tanulmány szakmai lektora Dr. Hrubos Ildikó (BCE)
2  A Magyar Köztársaság kormányának stratégiája az egész életen át tartó tanulásról megtekinthető a http://www.nefmi.gov.hu/

europai-unio-oktatas/egesz-eleten-at-tarto/egesz-eleten-at-tarto-090803–2 oldalon.
3 Lásd az Education at a Glance 2002 c. kiadvány C4.1. táblázatát p. 251
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1. ábra. A formális és/vagy nem formális képzésben való részvétel a 25–64 évesek körében iskolai végzett-
ségek szerint (2007, %)

alapfokú

középfokú

felsőfokú

összesen

0             10             20            30            40            50             60            70            80
százalék

Magyarország

OECD-átlag

EU19-átlag

2,6%
22,0%

19,9%

8,6%
39,7%

38,1%

19,4%
60,4%

58,9%

9,0%
40,8%

37,4%

Forrás: Education at a Glance 2010. OECD A5.1.b táblázat alapján http://www.oecd.org/document/52/0,3343,
en_2649_39263238_45897844_1_1_1_1,00.html#d

A felnőttkori továbbképzések másik sajátossága, hogy míg a két nem részvételi arányai kö-
zött alig van különbség, addig korcsoportok szerint igen markáns eltéréseket tapasztalhatunk, 
még akkor is, ha az ugyanazon a képzési szinten belüli eltéréseket nézzük. A már diplomával 
rendelkezők esetében például Magyarországon a legfiatalabb korcsoport kétszer olyan eséllyel 
vesz részt valamilyen továbbképzésben, mint a még aktív 55 évesek vagy annál idősebbek, 
míg a statisztikában szereplő uniós országok átlagát tekintve ez a többlet 1,3-1,4-szeres, azaz a 
korcsoportok közötti eltérés valamivel kevésbé markáns.4 A diplomával rendelkező foglalkoz-
tatottak is csaknem kétszer olyan gyakran vesznek részt továbbképzésen, mint azok, akik nem 
állnak munkaviszonyban: a foglalkoztatott aktív korú diplomások átlagosan 21%-a vett részt 
valamilyen képzésben, a nem foglalkoztatottaknak pedig a 12%-a.

1. táblázat. A formális és/vagy nem formális képzésben való részvétel a 25–64 éves felsőfokú végzettségűek 
körében életkor, nemek és foglalkoztatottság szerint (2007 %)

25–34 
évesek

35–44 
évesek

45–54 
évesek

55–64 
évesek

férfi nő
alkalmazás-

ban van
nincs alkal-
mazásban

Magyarország 23 23 20   9 18 21 21 12

OECD-átlag 65 63 61 47 59 62 63 44

EU19-átlag 61 60 58 42 57 61 62 41

Forrás: Education at a Glance 2010. OECD A5.1.b, A5.1c, A5.1.e táblázatok alapján saját szerkesztés
http://www.oecd.org/document/52/0,3343,en_2649_39263238_45897844_1_1_1_1,00.html#d

Nemzetközi adatokat vizsgálva utalhatunk még a REFLEX-HEGESCO5 2008. évi felmérés 
eredményeire is, amelyek alapján szintén az rajzolódik ki, hogy a végzés után 5 évvel a ma-
gyar diplomás fiatalok alacsonyabb arányban vesznek részt valamilyen továbbképzésben, mint 
más országok frissen végzett diplomásai. A 20 országra kiterjedő felmérés eredményei szerint 

4  A részletes adatokért lásd az Education at a Glance 2010 c. kiadvány A5.1c. táblázatát. Forrás: http://www.oecd.org/document/
52/0,3343,en_2649_39263238_45897844_1_1_1_1,00.html#d, Indicator A5

5  A HEGESCO-kutatás a REFLEX-kutatás folytatása. A REFLEX-kutatásban 14 európai ország és Japán vett részt, míg a 
HEGESCO-felmérés 5 közép-kelet-európai ország bevonásával készült, a végzés után 5 évvel keresve meg a hallgatókat.
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összességében a megkérdezettek 55%-a számolt be a kérdezést megelőző 12 hónapot tekint-
ve valamilyen szakmai jellegű továbbképzésről, s ezen belül a magyar fiatalok alig több mint 
egyharmada.6 A nemzetközi összehasonlításban mérhető eltérések egy része nyilvánvalóan a 
különböző országok eltérő képzési rendszeréből adódik (többek között éppen a többciklusú 
képzési rendszer bevezetésének eltérő időpontjából, illetve a felsőfokú képzések átlagos időtar-
tamából), ugyanakkor az adatok alátámasztják a már idézett nemzetközi statisztikák eltéréseit.

A diploma utáni továbbképzések típusai és megjelenési formái – hazai 
kutatások és adatgyűjtések 

Összességében tehát azt látjuk, hogy a magyar lakosság egészéhez képest, ezen belül a diplo-
más népesség egészéhez képest a fiatalabbak esetében jóval magasabb a képzésben részt vevők 
aránya. A bevezetőben említett FIDÉV-vizsgálat mindkét adatfelvételének eredményei is azt 
mutatják, hogy a pályakezdés első éveiben a nappali tagozaton végzett fiatal diplomások igen 
nagy arányban vesznek részt a különböző képzési formákban. A végzést követő 5 évben két-
ötödük már újabb felsőfokú szakképzettséget, negyedük pedig nem felsőfokú szakképzettséget 
szerzett. Munkahelyi/munka melletti képzésben pedig a fiatal diplomások csaknem ötöde ré-
szesült a második megfigyelés időpontjában.7
 Az újabb diplomát szerzők több mint fele az első diplomájától eltérő szakcsoportban, vala-
mivel kevesebb mint fele ugyanazon szakcsoportban tanult tovább felsőfokon, s ebből a szem-
pontból nem volt különbség a képzés szintje (főiskolai vagy egyetemi) szerint, annál inkább a 
képzési terület szerint. A főiskolát végzettek nagyobb eséllyel tanultak tovább egyetemi szinte-
ken, mint az egyetemi szinten végzők főiskolai szinteken, ami azt mutatja, hogy a továbbtanu-
lás szempontjából az újabb – magasabb szintű – diploma megszerzése ösztönző erőt jelent.8
 A frissen végzettek esetében a továbbképzések magas arányát számos körülmény magyaráz-
hatja. Ezek közül az egyik a diplomák és a munkaerőpiac összhangjának a kérdése, amelyről 
jól tudjuk, hogy munkakörökből lényegesen több van, mint felsőfokú végzettségekből, ebből 
adódóan értelemszerűen – még akkor is, ha a felsőoktatás a munkaerő-piaci igényeknek meg-
felelően képez, és a munkakörök időbeli változásait sem vesszük figyelembe – szükségszerűen 
adódik az, hogy a frissen végzett diplomásoknak további (munkahelyi és egyéb) képzésekre 
van szükségük. Az sem igényel különösebb magyarázatot, hogy az információs technológiák 
korában a különböző újítások, új ismeretek megkövetelik a tudáskészlet megújítását, a folya-
matos tanulást, s mindez a diplomásokra fokozottan érvényes.
 További, a képzést ösztönző körülménynek tekinthető az, hogy az ifjúsági életszakasz ki-
tolódásával, ezen belül az iskolai ifjúsági életszakasz meghosszabbodásával a fiatalok egyre 
nagyobb hányada részben valamilyen személyes ambícióból, az ifjúsági státusz meghosszab-
bításaként, részben jól felfogott gazdasági érdekből, vagy éppen a munkanélküliség elől való 
menekülésként vág bele újabb és újabb képzésekbe. A frissdiplomások elhelyezkedési esélyeit 

6  Az adatok forrása a REFLEX és a HEGESCO nemzetközi felmérések közös adatbázisa (N: 43327), amelynek rendelkezésre 
bocsátásá ért ezúton is köszönettel tartozom Sági Matildnak. A HEGESCO-felmérés céljairól és eredményeiről részletesebben 
a http://www.hegesco.org/weblapon, a REFLEX-felmérésről a http://www.fdewb.unimaas.nl/roa/reflex/index.htm weboldalon 
kapható információ.

7  A FIDÉV-kutatás első felvétele során az állami felsőoktatás nappali tagozatán 1998-ban végzett fiatalok 1999. szeptemberében 
megfigyelt, a második alkalommal a felsőoktatás nappali tagozatán 1999-ben végzett fiatalok 2000 szeptemberében megfigyelt 
munkaerő-piaci helyzetét vizsgálták, a második adatfelvételi hullámra egységesen 2004 februárjában került sor. A Fiatal diplo-
mások munkaerő-piaci helyzetének változása 1999–2003. (Jelentés a FIDÉV-kutatás első követéses felvételének eredményeiről) 
című kutatási jelentés internetes forrása: www.unipresszo.hu/cikkek/Fidev-Galasi.doc (letöltés időpontja: 2010. október 5.)

8 Galasi P.–Varga J. (2006): Hallgatói létszám és munkaerőpiac. Budapest, Felsőoktatási Kutatóintézet
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ugyanis jelentősen növeli néhány olyan kompetencia, tudás, amely az idősebb korosztályba 
tartozó foglalkoztatottak egy jelentős részénél hiányzik (pl. nyelvtudás, informatikai tudás). 
Az OECD-adatok9 azt is mutatják, hogy a diplomával rendelkezők bérelőnye Magyarországon 
még mindig jóval nagyobb, mint nemzetközi összehasonlításban, s a hazai kutatási eredmé-
nyek pedig arra adnak bizonyítékot, hogy a megszerzett végzettség szintjének is hatása van a 
bérekre: a munkaerőpiac többre becsüli az egyetemi, mint a főiskolai szintű végzettséget, s ez a 
munkanélküliségi mutatókban és a bérekben is kifejeződik.10

 A felsőfokú végzettség megszerzése utáni továbbtanulási tervekről több felmérés is készült 
a még a felsőoktatás rendszerében bent lévő hallgatók körében, s valamennyi felmérés azt 
mutatja, hogy igen nagy az igény a további tanulási formák iránt. Ez kimutatható regionális 
vizsgálatok esetében csakúgy, mint például az országos hallgatói motivációs vizsgálat eredmé-
nyeiből. Az előbbire példa a Regionális Egyetem (2003) kutatás, amely a tiszántúli régióban 
vizsgálta a hallgatók továbbtanulási terveit, még a tanulmányaik megkezdésének időszakában, 
s amely a hallgatók 4 csoportját megkülönböztetve már az első évesek körében 40–45%-ra teszi 
a végzés után felsőfokon továbbtanulni kívánók arányát. A továbbtanulási szándék szempont-
jából a szerzők megkülönböztetnek továbbtanulni nem szándékozókat, olyanokat, akik már a 
tanulmányok kezdetekor biztosak a további képzésben, ők egyfajta tudatos előőrsnek tekint-
hetők, olyanokat, akik egyelőre inkább csak tájékozódva tervezgetik későbbi tanulmányaikat, 
s olyanokat, akik egyelőre bizonytalanok, de további tanulmányokat fontolgatnak. A szerzők 
tanulmányukban azt is bemutatják – igaz csupán regionális adatokon – hogy a további tanulási 
szándék összefüggésben van a családi háttérrel és a jelenlegi felsőoktatási képzéssel, ezen belül 
a képzési területtel is.11

 Hasonló eredményre jut az a tanulmány is, amely az országos hallgatói motivációs felmérés 
(2009) adatai alapján tanulási stratégiákat vizsgál.12 A nappali tagozatosok csaknem három-
negyedénél azt találja, hogy a végzés után tovább kívánják folytatni tanulmányaikat, akár a 
felsőoktatáshoz tartozó képzés keretében, akár azon kívül. A regionális felmérés adataihoz ké-
pest magasabb továbbtanulási szándékra nem csupán az eltérő alapsokaság, illetve minta és az 
eltérő kérdésfeltevés lehet a magyarázat, hanem az is, hogy 2009-ben már olyan hallgatók is 
nagy számban voltak a megkérdezettek között, akiknél a korábbi egyetemi szintűnek megfe-
leltethető végzettség megszerzése már csak egy újabb lépcsőfok közbeiktatásával, nevezetesen 
a mesterképzésre való továbblépés keretében lehetséges. Erre utal az is, hogy a régi főiskolai 
szintű, illetve az új BA/BSc képzésben részt vevők az egyetemi szintű képzésben részt vevőknél 
jóval nagyobb arányban jeleztek továbbtanulási szándékot, ezen belül a bolognai alapszakokon 
tanulók kimagasló arányban a mesterképzés keretében. A tanulmány a továbbtanulási haj-
landóság részletes vizsgálata során megkülönböztet vertikális, horizontális és munkaerő-piaci 
képzési stratégiákat. Az első típushoz rendeli mindazokat a stratégiákat, amelyek a képzés foly-
tatásának tekinthetők (doktori képzés, szakirányú továbbképzés, az alapképzésben részt vevők 
esetében a mesterképzés), a másodikhoz a jelenlegi képzési szint alatti vagy azzal párhuzamos 
felsőoktatási képzési szinteket, formákat (külföldi tanulás, alapképzés, felsőfokú szakképzés), 
a munkaerő-piaci stratégiát pedig a felsőoktatáshoz nem kapcsolódó képzési formák alkotják 
(OKJ-képzések, vállalati képzések, nyelvi képzések stb.).13

9  Lásd ezzel kapcsolatban az OECD Education at a Glance c. kiadványának az 2010. évi A7 indikátorát: „What are the economic 
benefits of education?” címmel.

10 Györgyi Z. (2006): Diplomások és a munkaerőpiac. In: Diplomával a munkaerőpiacon. Budapest, Felsőoktatási Kutatóintézet
11 Pusztai G.–Fináncz J. (2003): A negyedik fokozat iránti társadalmi igény megjelenése. Educatio. 2003/4. pp. 618–634.
12 Veroszta Zs. (2009): A hallgatói tanulási stratégiák sokfélesége. Felsőoktatási Műhely 2009/III. pp. 27–60.
13 Veroszta Zs. (2009): A hallgatói tanulási stratégiák sokfélesége. Felsőoktatási Műhely 2009/III. pp. 27–60.
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 A diplomások magas arányú továbbtanulási szándéka tehát nem új keletű jelenség, azonban 
a munkaerő-piaci változásokkal és az iskolarendszerű képzés új formáinak megjelenésével még 
inkább bővültek a lehetőségek a korábbiakhoz képest. A diplomásoknak (és más végzettséggel 
rendelkezőknek) nyújtott továbbképzések egy része azonban nem képezi az iskolarendszer ré-
szét, azokról csak szórványosan állnak rendelkezésre adatok, holott az iskolarendszeren kívüli 
képzés adja a felnőttek szervezett tanulásának legnagyobb részét.14 Az Országos Statisztikai 
Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében ugyan sok éve folyik adatgyűjtés az iskolarendszeren 
kívüli képzésekről, azok azonban mégsem adnak pontos és teljes képet a rendszer egészéről. 
Nem is igen tehetik, hiszen az iskolarendszeren kívüli tanulási tevékenység igen változatos for-
mákat ölthet, kezdve a vállalati képzésektől, tréningektől a konferenciákon át az önképzésig.
 Jelen tanulmány fókuszában a felsőfokú végzettségűek továbbképzési lehetőségei és straté-
giái állnak, amelyek két fő típusba sorolhatók, az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli 
képzések csoportjába. A már diplomával rendelkezők továbbtanulási formáinak bemutatását 
elsőként az iskolarendszerű képzési formákkal, azon belül is a felsőoktatási szektorban kezd-
jük. A felsőoktatásban diplomát szerzettek továbbképzését abból a szempontból is érdemes 
megvizsgálni, hogy a felsőoktatási expanzió sokak számára kitágította a továbbtanulási lehe-
tőségeket, a tömegessé vált felsőfokú képzés maga után vonta az atipikus hallgatói csoportok 
és a korábbinál idősebb korosztályok megjelenését a felsőoktatásban.15 Nemzetközi összeha-
sonlításban megfigyelhető, hogy Magyarországon az elmúlt évtizedekben is magasabb volt és 
jelenleg is magasabb a nem nappali képzésben részt vevők aránya, különösen a hagyományos 
főiskolai-egyetemi szinteken (2. táblázat). Míg például 2008-ban a magyarországi hallgatók az 
OECD vagy az EU 19 országának átlagát kissé meghaladó mértékben vettek részt nem nappali 
tagozatos ISCED 5B típusú képzésben (ez a képzési szint praktikusan a felsőfokú szakképzést 
jelenti), addig az ISCED 5A szinthez tartozó hagyományos főiskolai-egyetemi (vagy jelenleg 
inkább bachelor/master-képzésben) az OECD és uniós átlagokat messze meghaladó mértékű, 
csaknem kétszeres a nem nappali jellegű képzésben részt vevők aránya.16 A magas részvételi 
arány tehát hosszú évek óta jellemzi a magyar felsőoktatást, míg azonban korábban annak oka 
elsősorban a szűk bemenetben és a felsőfokú továbbtanuláshoz való hozzáférés nehézségeiben 
volt keresendő, addig az utóbbi évtizedekben a tanulási utak meghosszabbodása, az élethosszig 
tartó tanulás ideája és a munkaerő-piaci kihívások is indokolják ezt. 

2. táblázat. A hallgatók megoszlása a képzés munkarendje szerint (%)
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Magyarország 100 – 60,1 39,9 89,4 10,6 54,9 45,1 76,8 23,2 52,9 47,1 73,4 26,6 60,4 39,6

OECD-átlag 80,1 19,9 85,1 14,9 78,9 21,1 82,9 16,1 70,9 25,1 80,2 19,8 70,9 25,3 80,4 19,6

EU19-átlag – – – – – – – – 74,8 19,0 80,5 19,5 74,2 19,1 78,9 21,1

Forrás: Education at a Glance, OECD

14 Tót É. (2010): Meddig tanul a magyar? Educatio 2010/1. pp. 65–74.
15 Szemerszki M. (2006): Hallgatók a tömegesedés időszakában. Educatio 2006/4. pp. 736–752.
16  Az Education at a Glance kiadványok az OECD honlapjáról letölthetők. A 2008. évi adatokat részletesen lásd az Education at a Glance 

c. kiadvány C1.6 táblázatában. Forrás: http://www.oecd.org/document/52/0,3343,en_2649_39263238_45897844_1_1_1_1,00.
html



DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. – TEMATIKUS TANULMÁNYOK

88

Fontos megjegyeznünk ugyanakkor, hogy a nem nappali rendszerű képzések kétharmada fő-
iskolai szintű képzést jelent (1995-ben az ilyen képzési formában tanulók 61,1%-a, 2004-ben 
70,3%-a tanult ebben a képzési formában), emellett még a (kiegészítő) egyetemi szintű képzé-
sek és a szakirányú továbbképzések aránya meghatározó. A főiskolai képzések egy igen jelentős 
része azonban részidős képzésben is első diplomáért való tanulást takar.
 A bolognai képzési struktúra bevezetése a diploma utáni felsőfokú továbbképzések szem-
pontjából is új megközelítést tesz szükségessé. Már önmagában a két ciklus megléte, továbbá 
az erre épülő doktori képzés (amely azonban a bolognai rendszer előtt is létezett), ahhoz vezet, 
hogy a már diplomát szerzett hallgatók egyre nagyobb arányban és egyre változatosabb mun-
kaerő-piaci életutat maguk mögött tudva vesznek részt újabb képzéseken. Az új, többciklusú 
képzési szerkezet szélesebb alapozású, kevésbé specializált, ily módon a szakmai specializá-
lódásra, az elmélyülésre és a magasabb végzettségi szint megszerzésére a mesterszakokon, a 
tudományos ismeretek megszerzésére pedig a mesterszak elvégzése után, a doktori képzésben 
van lehetőség. 
 A bolognai képzési szerkezetre való áttérés ugyanakkor a felsőoktatási képzési típusok át-
rendeződéséhez is vezethet, hiszen a mesterképzés elindulásával a szakirányú továbbképzések 
egy része oka fogyottá válhat.17, 18 Erre az átrendeződésre utal, hogy az utóbbi években megfi-
gyelhető a szakirányú továbbképzésben részt vevők számának csökkenése, s ezzel egyidejűleg 
a felsőfokú szakképzés korábbinál nagyobb népszerűsége. Míg korábban a felsőoktatás keretein 
belül a diplomások számára főként a szakirányú továbbképzés, illetve a kiegészítő alapképzés 
és a másoddiplomás képzés jelentett szakmai továbbképzési lehetőséget, az utóbbi évtizedben a 
továbbtanulási lehetőségek kínálatát szélesíti a felsőfokú szakképzés is. Miközben ez a képzési 
forma eredetileg a frissen érettségizettek számára nyújtott továbbtanulási lehetőséget, mára a 
képzés funkciói, terepe jelentősen kiszélesedett, kínálata a már végzettek, vagy a jelenleg hall-
gatói státuszban lévők egy része számára is vonzóvá vált. 

2. ábra. A nem egyetemi-főiskolai szintű felsőoktatási képzési formákban részt vevők száma (1990–2008)
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Forrás: Felsőoktatási Statisztikai Kiadvány 2008, http://www.nefmi.gov.hu/miniszterium/oktatasi-statisztikak/
felsooktatasi-091030-2 (letöltés: 2010. október 5.)

17 Fehérvári A.– Kocsis M. (szerk.) (2009): Felsőfokú? Szakképzés? Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
18 Veres P. (2010): A felsőoktatás kihívásai és válaszai az új évezredben. Iskolakultúra 2010/5–6. pp. 171–203.



FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI

89

A felsőfokú szakképzés nemcsak önálló képzési formát jelent, hanem a beszámíthatóság ré-
vén az alapképzés irányába való bemenetként is szolgálhat, ugyanakkor az új képzési rend-
szer biztosítja az alapképzésből a felsőfokú szakképzés irányába történő kilépés lehetőségét is. 
A felvételi adatok szerint a felsőfokú szakképzési formát választó fiatalok legalább egynegyede 
valamilyen megelőző szakképzettség, sok esetben már valamilyen megszerzett diploma birto-
kában vág bele a képzésbe.19 A képzési szintek közötti átmenet megteremtésére, a felsőoktatás 
és a (felsőfokú) szakképzés végzettségeinek összehangolására viszonylag új megközelítést jelent 
például az a kutatási terv, amely a Bologna-rendszerű alapszakok és az OKJ-képzési rendszer 
közötti átjárhatóság lehetőségeit tárta fel 2008-ban a Pécsi Tudományegyetemen.20 
 A felsőfokú szakképzés azonban nem csak a felsőoktatásban végezhető, bár az utóbbi évek-
ben számottevően megnőtt a felsőoktatásban ilyen képzést végzők száma és aránya, s itt már 
áttérünk azokra a továbbtanulási lehetőségekre, amelyek a felsőoktatás alrendszerén kívül ta-
lálhatók. Amint már jeleztük, léteznek ugyan adatok a felnőttek iskolarendszeren kívüli to-
vábbképzéseire vonatkozóan, az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) által vég-
zett adatgyűjtés azonban nem teljes. Az NSZFI honlapján hozzáférhető adatok egyrészt azt 
mutatják, hogy az adatgyűjtés, s így az adatminőség évről évre javul: míg 2000-ben összesen 
144 ezer beiratkozottról volt számszerűsíthető információ, addig 2009-ben már közel félmillió 
képzésben részt vevőről (lásd az OSAP 1665 Statisztikai Felület idősoros táblázatait az NSZFI 
honlapján), holott nyilvánvalóan a részvételi számok nem nőttek ilyen mértékben. A nem teljes 
körű adatok ellenére azonban képet kaphatunk arról valamelyest, hogy a felsőfokú végzettsé-
gűek továbbképzései mennyiben mutatnak eltéréseket más iskolázottsági csoportok regisztrált 
felnőttképzéseihez képest. Jól látható, hogy a diplomások szakmai továbbképzést jelentő kép-
zéseken, valamint nyelvi képzéseken vettek részt 2009-ben a legnagyobb arányban, s a korcso-
portok szerinti bontásból az is kirajzolódik, hogy a képzéseken részt vevők 42%-a legfeljebb 
35 éves volt. Amennyiben csak az ő képzéseiket nézzük, akkor a nyelvi képzés aránya még 
magasabb (31,6%), a szakmai továbbképzéseké pedig 31,8% volt 2009-ben. Hangsúlyozzuk 
azonban, hogy ezek az adatok csupán a regisztrált képzésekre vonatkoznak, nem tartalmazzák 
(vagy csak részben tartalmazzák) a munkahelyi képzéseket, illetve azokat a rövidebb idejű 
továbbképzéseket, amelyek a diplomások esetében (pl. egy-egy konferencia, tanulmányút ke-
retében) ugyancsak nagy súlyt képviselhetnek, nem is szólva az önképzésről, mint az ebben a 
szegmensben szintén reálisan feltételezhető továbbképzési lehetőségről.

19  Lásd ezzel kapcsolatban pl. a http://www.fsze.hu/dokumentumok.php, honlapon dr. Veres Pál: FSZ és felsőoktatás – Eredmé-
nyek és dilemmák c. előadását (2010. október 4.)

20  A kutatási jelentés „A Bologna rendszerű képzésben résztvevő hallgatók munkaerő-piaci kompetenciákra felkészítése, illetve 
pályaorientációs tanácsadó hálózat fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen” címmel olvasható az NSZFI honlapján. https://www.
nive.hu/index_sec.php (2010. október 4.)
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3. táblázat. Az OSAP-adatbázisban regisztrált felnőttképzésben részt vevők (2009)

a képzés jellege
összes  

beiratkozott

ebből felső-
fokú vég-
zettséggel 
rendelkező

diplomások 
képzéstípu-
sok szerinti 

aránya

képzéstípus 
az összes 
résztvevő 
körében

képzéstípus 
a diplomá-

sok körében

szakképesítést megalapo-
zó szakmai alapképzés

    4 799     2 131 44,4%     1,0%     1,3%

állam által elismert OKJ-
szakképesítést adó

  81 193     8 341 10,3%   17,2%     5,3%

munkakörhöz, foglalko-
záshoz szükséges nem 
OKJ-szakképesítést adó

  58 436   15 770 27,0%   12,4%   10,0%

szakmai továbbképző 150 070   61 933 41,3%   31,9%   39,2%

hátrányos helyzetűek 
felzárkóztató képzése

    2 818        135   4,8%     0,6%     0,1%

elhelyezkedést, vállalko-
zást segítő képzés

  20 811     1 547   7,4%     4,4%     1,0%

hatósági jellegű (közleke-
dési, hírközlési és vízügyi 
ágazat) képesítésre felké-
szítő képzés

  23 484        498   2,1%     5,0%     0,3%

nyelvi képzés   77 765   37 887 48,7%   16,5%   24,0%

általános felnőttképzés   50 657   16 946 33,5%   10,8%   10,7%

megváltozott munkaké-
pességűek rehabilitációs 
képzése

       708          39   5,5%     0,2%     0,0%

informatika képzések   21 090   12 819 60,8%     4,5%     8,1%

összesen 470 741 158 046 33,6% 100,0% 100,0%

Forrás: OSAP adatbázis, http://osap.nive.hu/osap_index2.php?oldal=statisztika (letöltés: 2010. október 5.)

A Diplomás Pályakövetés országos kutatás keretében megkérdezettek 
eddig megvalósult továbbképzései

A továbbiakban a DPR országos adatfelvételeinek felhasználásával tekintjük át a végzettek to-
vábbképzéseit és további tanulással kapcsolatos terveit. A 2007-ben végzett pályakezdők az 
eltelt idő rövidsége – alig 2-2,5 éves időszak – miatt nyilvánvalóan még nem igazán tudtak 
újabb megszerzett végzettségekről beszámolni, az azonban bizonyos, hogy közülük is sokan 
kezdtek már el újabb (felsőfokú) tanulmányokat. A korábbi FIDÉV-kutatás eredményeivel való 
összehasonlítás azonban nem csupán a képzés befejezése óta eltelt rövidebb időszak miatt nem 
lehetséges, hanem a kérdésfeltevés eltérő módja és az eltérő alappopuláció (a nappali tagoza-
tosok helyett a teljes alapsokaság) miatt sem. A 2007-ben végzettek kapcsán az adatfelvétel 
ugyanis – figyelembe véve a képzések és a munka világa közötti átmenet oda-vissza való moz-
gásait – kiterjedt azokra a végzettekre is, akik nem nappali tagozaton végezték el tanulmányai-
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kat, esetenként már eleve valamilyen kiegészítő képzésben.21 Szemléletesen mutatja a képzési 
utak sokszínűségét a minta összetétele is, amelyben a végzettek 13,4%-át a kiegészítő vagy 
másoddiplomás képzésekben végzettek adják. Míg a nappali tagozatosok csaknem mindegyike 
alapképzésben (azaz nem diplomás képzésben) vett részt, addig a részidős képzésben végzet-
tek közel egyharmada (29%) valamilyen diplomásoknak szóló felsőfokú képzésben (kiegészítő 
alapképzés, diplomás képzés) szerzett oklevelet.
 Ennek megfelelően a végzettek közel egyharmada több diplomáról is beszámolt akkor, ami-
kor felsőoktatási életútjáról, illetve annak főbb állomásairól kérdeztük. Természetesen azonban 
a tanulmányok befejezése óta eltelt időszakban is kezdődtek újabb képzések, tovább csökkent-
ve azoknak az arányát, akik csupán egy képzés erejéig kapcsolódtak be a felsőoktatásba. A fel-
sőoktatási karrierút főbb állomásait rögzítő adatok szerint tehát mintegy két évvel a végzés után 
a 2007-ben végzettek 61,1%-ának egy megkezdett és befejezett képzése van, 29,7% azoknak 
az aránya, akik több képzés során is eljutottak legalább az oklevélig/államvizsgáig, míg 8,2% 
azoké, akik a megkeresés alapjául szolgáló diplomájukon túlmenően rendelkeznek valamilyen 
megkezdett, de be nem fejezett felsőfokú képzéssel. Ebben a tekintetben az életkor is igen 
fontos szerepet játszik: a 35 év felettiek fele már több képzésen is túl van, míg a 27 évesnél 
fiatalabbak kevesebb, mint egyötöde jelzett több befejezett képzést. 

3. ábra. A felsőoktatási életút alakulása életkor szerint* (%)

27 évesnél 
fiatalabb

27–29 éves

30–35 éves

35 évesnél 
idősebb
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18,3%
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50,7%

68,0%

70,0%

8,2%

3,8%

7,1%

9,6%

10,8%

0,9%

0,9%

1,7%

0,5%

0,9% több megkezdett és 
befejezett képzés

egy befejezett képzés

egy befejezett és egy 
vagy több be nem fejezett 
képzés

nem sorolható be

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 4511

* a kérdezés időpontjában a felsőoktatási életút állomásait rögzítő táblázat adatai alapján

Az előzőekben jeleztük, hogy a 2007-ben diplomát kapók csaknem egytizede a kérdezés idő-
pontjáig elkezdett már valamilyen felsőfokú képzést, amelyet azonban még nem fejezett be. 
Ennél többen vannak azonban azok, akik a 2007-es végzés óta valamilyen felsőfokú képzésben 
vettek már részt, hiszen vannak, akik tanulmányaikat azóta már be is fejezték. A végzettek 
11,6%-a számolt be újabb felsőfokú tanulmányokról a 2007 óta eltelt időszakban, tehát olyan 
képzésről, amelyet legkorábban 2007-ben kezdett meg. Újabb felsőfokú tanulmányokra két-
szer akkora esélyük volt azoknak, akik annak idején gimnáziumi képzésben szereztek érett-
ségit, mint azoknak, akik szakközépiskolában érettségiztek. Ugyancsak befolyásoló ebből a 
szempontból a kérdezett életkora, lévén, hogy a fiatalabbak nagyobb valószínűséggel vágtak 
bele újabb felsőfokú tanulmányokba, s a szülői háttér is meghatározó, amennyiben a magasabb 
iskolázottságú szülők gyermekei gyakrabban kezdték el már újabb szakos vagy további tanul-
mányaikat. 

21  A mintában szereplők 62,1%-a végzett nappali tagozaton 2007-ben, egyharmadnyian levelező tagozaton, míg a többiek távok-
tatásban vagy esti képzésben vettek részt a felsőfokú tanulmányokban.
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 A további megkezdett felsőfokú tanulmányok szempontjából az eredeti végzettséget adó 
képzési terület is meghatározó: a legnagyobb arányban a bölcsészettudomány, a gazdaságtu-
dományok, a jogi ésigazgatási, a természet-, valamint társadalomtudományok volt hallgatói 
vágtak bele újabb főiskolai, egyetemi képzésbe. Ez egybecseng azokkal az adatokkal, amelyek 
a még aktív hallgatók képzési terveit jellemzik a hallgatói motivációs vizsgálatban (2009): leg-
magasabb arányban közülük is az ezeken a szakterületeken tanulók terveztek további felsőfokú 
képzéseket (kiegészítve a művészetközvetítői és sporttudományi területekkel, amelyek most 
a kis elemszám miatt nem szerepeltek a mintában). Egyedül a pedagógusképzés az a terület, 
ahol a továbbképzéseket tervező hallgatók aránya az átlagosnál magasabb volt, az ezen a te-
rületen végzettek azonban kisebb arányban jelezték felsőoktatási tanulmányaik megkezdését. 
Ennek egyik lehetséges oka, hogy a pedagógusképzés területén végzettek egynegyede már eleve 
valamilyen másoddiplomás vagy kiegészítő képzés keretében szerzett végzettséget 2007-ben, 
másrészt az alacsonyabb részvételre a pedagógusképzés bolognai rendszerbe való átültetésének 
nehézségei is hatással lehettek. 

4. ábra. A 2007-ben felsőfokú végzettséget szerzettek képzési forma szerinti megoszlása képzési területen-
ként (%)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 4511

A felsőfokú tanulmányok azonban csak egy részét adják azoknak a képzéseknek, amelyek a 
diplomások iskolázottsági életútját jellemzik, ezeken túlmenően másfajta képzések is előfor-
dultak már a végzés óta. Ezt a szempontot is figyelembe véve tovább nő azoknak az aránya, 
akik valamilyen képzési tevékenységben vettek részt. A kérdőívben a kérdés megfogalmazása 
elsősorban az adott szakhoz, szakmához kapcsolódó továbbképzésekre utalt,22 mindazonáltal 
azt tapasztalhatjuk, hogy a 3 éve végzettek 17%-a elkezdett vagy be is fejezett már valamilyen, 
a szakterületéhez kapcsolódó továbbképzést. A legnagyobb arányban az orvos- és egészség-
tudomány képzési területen végzettek válaszoltak így, ezen belül is az egyetemi szintű képzés 

22  A kérdés pontosan így hangzott: Ön részt vett-e vagy részt vesz-e jelenleg a végzett szakhoz kapcsolódó szakmai képzésen, 
gyakorlaton, továbbképzésen vagy egyéb képzésen?
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végzettjei, ami nyilvánvalóan a „szakmai gyakorlat” kérdésbe való beemelésének is köszönhető. 
Összességében is megfigyelhető, hogy az egyetemi szintű képzésben diplomát szerzők valami-
vel nagyobb arányban vállalkoztak a szakterületükön továbbképzésre, valamint a fiatalabb kor-
osztály tagjai is, az azonban nem tűnik befolyásoló szempontnak, hogy a kérdezettnek van-e 
már másik befejezett felsőfokú végzettsége.

5. ábra. A végzés után a szakhoz kapcsolódó szakmai képzésen, gyakorlaton, továbbképzésen részt vevők/
részt vettek aránya képzési területenként (%)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 4511

6. ábra. A végzés után a szakhoz kapcsolódó szakmai képzésen, gyakorlaton, továbbképzésen részt vevők/
részt vettek aránya képzési területenként a megelőző képzés szintje szerint (%)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 4511
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A már megvalósult, illetve elkezdett szakmai képzéseket kategóriákba rendezve a munkahelyi 
vagy egyéb nem OKJ-s és nem újabb felsőfokú végzettséget adó képzések aránya a legmaga-
sabb. Főleg az informatika és a pedagógusképzés területén végzettek jeleztek ilyet. Az újabb 
felsőfokú tanulmányok köréből a szakirányú továbbképzés, illetve a szakvizsgához kapcsoló-
dó kötelező képzések és szakmai gyakorlatok aránya meghatározó. Ezek a képzések az orvos- 
és egészségtudomány, a jogi és igazgatási képzési területen végzettek körében a leginkább 
elterjedtek a végzést követő 3 évben. A PhD tanulmányok megkezdése a természettudomány 
képzési területen a leggyakoribb, OKJ-s képzésekről pedig a gazdaságtudományok képzési 
területen végzettek számoltak be leggyakrabban. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a már 
elvégzett képzések besorolása nem mindig volt egyértelmű, mert a válaszadók sok esetben 
csak a képzés elnevezését, vagy esetenként a képzést végző szervezet nevét, esetleg a képzés 
helyszínét adták meg. 
 Amennyiben csak a felsőfokú képzéseket összesítjük – beleértve a szakmához kapcsolódó 
és az ahhoz nem kapcsolódó képzéseket is – a végzettek 15,4%-ánál volt fellelhető adat to-
vábbi felsőoktatási tanulmányokra. Leggyakrabban a természettudomány, az orvos- és egész-
ségtudomány, a bölcsészettudomány, a jogi és igazgatási, a társadalomtudomány, valamint a 
gazdaságtudományok területek végzettjei érintettek. További felsőoktatási tanulmányokba na-
gyobb eséllyel vágtak bele azok is, akik nappali tagozaton végeztek, illetve akik egyetemi szintű 
végzettséget szereztek, s 30 év alattiak. A kedvezőbb szülői iskolázottsági háttér is a további 
tanulmányok irányába hat és a középiskola típusa is meghatározó: a gimnáziumot végzettek 
másfélszer olyan gyakran jeleztek további felsőoktatási részvételt, mint a szakközépiskolában 
érettségizettek. 
 A felsőoktatás rendszerén kívüli szakmai képzéseket is beleszámítva (azaz a 2007 óta elkez-
dett felsőfokú tanulmányokat és a szakmához kapcsolódó továbbképzéseket együttesen nézve) 
összességében már egynegyednyire tehető azoknak az aránya, akik valamilyen megkezdett kép-
zésről, újabb tanulmányokról számoltak be a végzés óta eltelt 2-2,5 éves időszakban.

A Diplomás Pályakövetés keretében megkérdezettek további képzési 
tervei

A már megvalósult képzéseken túlmenően az adatfelvételből képet kaphatunk a tervezett to-
vábbképzésekről, azok jellegéről is. A 2007-ben végzettek 35,4%-a számolt be arról, hogy 
az elkövetkező néhány évben (újabb) tanulmányokat kezd majd, ezen belül 14,1% veszi ezt 
biztosra, 21,3%-uk pedig valószínűsíti a további tanulmányokat. Összességében tehát – a már 
megvalósult vagy folyamatban lévő képzéseket is figyelembe véve – a végzettek fele érintett, 
vagy hamarosan érintett lesz valamilyen továbbképzésben.
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7. ábra. A DPR-kutatásban megkérdettek megkezdett képzései és további képzési tervei* (%)

13,8%

24,0%

50,8%
11,4%

nem vesz/vett részt, de tervezi

részt vesz/vett és tervezi

nem vesz/vett részt és nem tervezi

részt vesz/vett és nem tervezi

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 4511

*Azokat, akik bizonytalanok voltak abban, hogy terveznek-e továbbképzést, a nem tervezi kategóriában vettük figyelembe.

A már megvalósult vagy még csak tervezett továbbképzéseket vizsgálva egyrészt szembetűnő, 
hogy a különböző képzési területek végzettjei eltérő mértékben érintettek a továbbképzések-
ben, másrészt az, hogy az orvos- és egészségtudomány képzési területen kiemelkedően ma-
gas azoknak az aránya, akik már megkezdték a további képzésüket (nyilvánvalóan közülük is 
leginkább az általános orvos szakon végzettek), a többi képzési területen – a jelenlegi tervek 
szerint – még jelentős plusz belépővel lehet számolni. 

8. ábra. A végzettek megkezdett képzései és további képzési tervei képzési területek szerint (%)
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26,8%
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19,0%
22,7%
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36,3%
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39,7%

15,5%
26,8%

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 4511
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A különböző képzési típusok közül a szakirányú továbbképzés, a mesterképzés és a felsőfokú 
szakképzés a legnépszerűbb, ezek mindegyikét egytizednyien választanák. A képzések sorá-
ban ezután a vállalat által szervezett képzések, tanfolyamok következnek, s ennél jóval kisebb 
arányban fordulnak elő a nem akkreditált képzések, illetve a doktori képzés és a szakvizsgához 
kapcsolódó kötelező képzés. A különböző képzési szinteken tanulmányaikat befejezők képzési 
stratégiái eltérőek, amennyiben a mesterképzést lényegesen nagyobb arányban választanák a 
főiskolai végzettséggel rendelkezők, míg a doktori képzést és a szakvizsgához kapcsolódó kö-
telező képzést értelemszerűen az egyetemi végzettséggel rendelkezők jelölték meg az átlagosnál 
gyakrabban.

9. ábra. A különböző képzéstípusokat tervezők aránya a végzettség szintje szerint (%)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 4511
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10. ábra. A leggyakrabban előforduló felsőoktatási képzéstípusokat tervezők képzési területek szerint (%)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 4511
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11. ábra. A munkaerő-piaci képzéstípusokat tervezők képzési területek szerint (%)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 4511

A továbbképzést tervezők 61,5%-a egy képzési formát jelölt meg, valamivel több mint egyötö-
dük azonban kétféle képzést, több mint egytizedük pedig 3 vagy annál több képzésfajtát is va-
lószínűsít az elkövetkező időszakban. A továbbképzést tervezők átlagosan 1,56 képzési formát 
jelöltek meg, s mindez azt mutatja, hogy a végzettek egy részének a továbbképzési stratégiái 
igen heterogének lehetnek. Alig látunk különbséget az átlagértékekben a végzettség szintje 
(főiskolai vagy egyetemi) és az intézmény típusa szerint, szembetűnő viszont, hogy azok, akik 
már eleve diplomásoknak szóló képzésben (kiegészítő alapképzés, diplomások képzése) vettek 
részt, kisebb arányban jelöltek meg további képzéseken való részvételt, illetve ha mégis, akkor 
jóval kevesebb típust. A képzési területek szerinti eltérések is jelentősek: a leginkább diver-
zifikáltan a társadalomtudomány, a bölcsészettudomány, a műszaki és az informatika képzési 
területen végzettek gondolkodnak. Meg kell azonban jegyezni, hogy miután a terveket egy, a 
továbbképzések szempontjából már köztesnek számító időszakban kérdeztük, ezért egyes kép-
zési területek, ahol már eleve magasabb arányban vannak a megkezdett képzések, hátrányban 
lehetnek a tervezett képzések sokfélesége szempontjából. A képzésterületek specifikáltságát is 
mutatják ugyanakkor ezek az eltérések, jelezve, hogy a különböző képzési területeken végzet-
tek lehetőségei a potenciális továbbképzések szempontjából eltérőek.
 A képzések típusba sorolásakor a már bemutatott hármas tagolást követtük: megkülönböz-
tetve a vertikális, a horizontális és a munkaerő-piaci képzéseket. A Veroszta által alkalmazott 
felosztást követve vertikális tanulási stratégiának tekintettük azokat a képzéseket, amelyek a 
jelenlegi képzés folytatásának tekinthetők. A horizontális képzési stratégia részei mindazok a 
képzések, amelyek a jelenlegi képzési szint alatti vagy azzal párhuzamos képzést jelentenek, 
míg a munkaerő-piaci stratégia azokat a tanulási formákat jelenti, amelyeket nem a felsőok-
tatás kínál a végzettek számára, hanem vállalati szinten vagy egyéb nem akkreditált képzési 
formákban valósulnak meg. A felmérésben szereplő végzettek még a régi rendszerben kerültek 
kibocsátásra, ezért egy részük számára az MA/MSc képzés szintemelő képzést jelent, míg egy 
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másik részük számára a mesterképzés lényegében nem jelent magasabb szintű végzettséget, 
csak a már meglévő egyetemi végzettség kiszélesítését, finomítását. A típusba sorolás során a 
mesterképzés esetében igyekeztünk a horizontális és vertikális továbbhaladás eme kettőssé-
gét érvényesíteni, ehhez a megkeresés alapját jelentő végzettség szintjét vettük figyelembe, s 
egyetemi végzettség esetén a tervezett mesterképzés a horizontális képzési stratégia része lett, 
míg főiskolai végzettséggel rendelkezők esetében a vertikális képzési stratégiához tartozóként 
vettük figyelembe. Mindezzel a kategóriák finomítását és minél pontosabb arányainak a meg-
határozását céloztuk, jóllehet a mesterképzést választani kívánók körében mindössze 17,3% 
volt az egyetemi végzettséggel rendelkezők aránya. Az osztatlan képzés esetében is fennáll 
természetesen ez a kettősség, ám az alacsony említési arányok miatt a képzés besorolása nem 
jelentett érdemi nehézséget, egységesen a horizontális képzési kategóriába került. Az „egyéb” 
kategóriába sorolt képzéseket sokszínűségük miatt egyik helyen sem tudtuk figyelembe ven-
ni, mert bár igen nagy hányadban nyelvi képzések voltak közöttük, akadtak e csoportban 
jellemzően a felsőoktatásban folytatott képzések (pl. MBA képzés) is, s sokan voltak, akik az 
egyéb válaszok között lényegében a már előző kategóriákba is besorolható képzések további 
pontosítását adták meg. 
 Az arányokat áttekintve első pillantásra szembetűnő, hogy a háromféle képzési stratégia 
nem zárja ki egymást. Az adatokat a hallgatói felmérés eredményeivel összevetve jóval kisebb 
arányokat találunk ugyan, de a három képzési stratégia egymáshoz viszonyított sorrendje 
ugyanaz maradt.23 Az is kirajzolódik, hogy a megszerzett végzettség szintje csak a vertikális és 
horizontális dimenziókra van hatással, a munkaerő-piaci képzési stratégia hasonló arányban 
jellemzi a főiskolai és az egyetemi szintű végzettséggel rendelkezőket.

12. ábra. A különböző képzési stratégiák aránya a végzettség szintje szerint (%)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 4511

Végezetül arra keressük a választ, hogy milyen tényezők határozzák meg azt, hogy ki milyen 
továbbképzési stratégiát követ, vállalkozott-e, illetve a jövőben vállalkozik-e továbbképzésre. 
Egy olyan modellt állítottunk fel, amely a végzés utáni továbbtanulás valószínűségét több vál-
tozó együttes bevonásával vizsgálja. A logisztikus regressziós modellben együtt szerepeltettünk 
demográfiai, az iskolai életutat leíró és a jelenlegi munkavégzésre vonatkozó változókat, va-
lamint néhány attitűd változót a diploma utáni továbbképzések megítélésével kapcsolatban. 
Mindezen változók bevonásával felállított modellünkben a továbbképzés esélyét növeli az, ha a 
végzett nő, és ha az édesapa maga is főiskolát vagy egyetemet végzett, a már meglévő gyermek 
ugyanakkor hátrányosan befolyásolja a további képzések megkezdésének esélyeit. A képzési 
terület is szignifikánsan befolyásolja a válaszokat: a bölcsészettudomány képzési területen, a 

23  A 2009. évi hallgatói véleményfelmérésben a vertikális képzést tervezők aránya 55%, a horizontális képzést tervezőké 46%, a 
munkaerő-piaci képzést tervezőké 17% volt.



DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. – TEMATIKUS TANULMÁNYOK

100

jogi és igazgatási képzési területen és az orvos- és egészségtudomány területen végzetteknek 
csaknem kétszer nagyobb az esélye a diploma utáni továbbképzéseken való részvételre, mint 
a referenciaszintet jelentő agrár képzési területen végzetteknek, a legnagyobb eséllyel pedig 
a természettudományok területén végzettek vállalkoznak további tanulmányokra. Jelentősen 
növeli a továbbképzés valószínűségét, ha a végzett már nem a végzéskori munkahelyén dol-
gozik, illetve ha az elkövetkező években munkahelyet kíván változtatni, valamint az is, ha 
a jövedelmével, juttatásaival nem teljes mértékben elégedett. A vezető beosztásban dolgozók 
esélye a továbbképzésre ugyancsak valamivel magasabb, mint az alkalmazottaké, s azoké is, 
akik legalább 50%-os külföldi tulajdonú cégnél dolgoznak. Az egyik leginkább befolyásoló 
szempontnak az mutatkozik, hogy a végzett jelenlegi munkája elvégzéséhez mennyire tartja 
fontosnak a tanulási képességet, az önképzést, illetve még inkább az az attitűdszempont, hogy 
a végzett általában mennyire látja szükségesnek a szakon végzettek szakmai továbbképzését. 
Az alábbi táblázat a logisztikus regressziós elemzés eredménytábláját és a felhasznált változók 
részletes leírását mutatja be.

4. táblázat. A felsőfokú végzettség megszerzése utáni továbbképzést befolyásoló tényezők logisztikus reg-
ressziós modellje

exp (B)

a kérdezett neme (referenciakategória: férfi) nő 1,177*

van-e gyermeke (referenciakategória: nincs) van 0,601***

apa iskolai végzettsége** 
(referenciakategória: legfeljebb 8 osztály)

szakmunkásképző 1,097

érettségi 1,179

főiskola 1,359*

egyetem 1,551**

a képzési terület*** (referenciakategória: agrár)

bölcsészettudomány 1,814***

gazdaságtudományok 1,524**

informatika 0,824

jogi és igazgatási 2,098***

műszaki 1,172

orvos- és egészségtudomány 1,915***

pedagógusképzés 1,758***

társadalomtudomány 1,566**

természettudomány 2,240***

jelenlegi beosztása (referenciakategória: alkalmazott)

vezető beosztásban dolgozik 1,190*

egyéni vállalkozó 1,086

nem dolgozik, nem válaszolt 1,046

mennyire elégedett jelenlegi/legutolsó munkahelyén a jöve-
delemmel, juttatásokkal**
(referenciakategória: egyáltalán nem)

kismértékben 1,078

közepesen 0,817

nagymértékben 0,716*

teljes mértékben 0,710*

nem tudja, nem dolgozik 0,901
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exp (B)

mekkora a külföldi tőke aránya a jelenlegi/legutolsó munka-
helyén** (referenciakategória: nincs)

max. 50% 0,960

50% felett 1,307**

mennyire fontos a jelenlegi munkájának elvégzéséhez a 
képesség a tanulásra, önképzés*** (referenciakategória: 
egyáltalán nem)

kicsit fontos 0,822

közepesen fontos 1,173

fontos 1,165

nagyon fontos 1,558*

nem tudja, nem dolgozik 1,575

a szakon végzettek számára mennyire szükséges a tovább-
képzés*** (referenciakategória: egyáltalán nem)

kismértékben 1,292

nagymértékben 2,171***

nagyon nagy mértékben 3,059***

nem tudja, nem válaszolt 1,030

tervezi-e, hogy az elkövetkező években munkahelyet vált***
(referenciakategória: biztosan nem)

valószínűleg nem 1,131

valószínűleg igen 1,790***

biztosan tervezi 2,032***

nem tudja, nem dolgozik 0,895

konstant 0,184

Nagelkerke R Square 0,123

–2 Log likelihood 5736,654

A szignifikanciaszint jelölése: *=0,05, **=0,01, ***=0,001
Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

N = 4511

A szakmai továbbképzés szükségességéről szólva a végzettek 23,7%-a nagyon nagymérték-
ben szükségesnek látja, további 42,9% pedig nagymértékben szükségesnek ítéli meg a tovább-
képzést a saját szakterületén. Természetesen a válaszok igen nagymértékben függnek az adott 
képzési területtől: a legtöbben azon a három képzési területen jelezték a továbbképzések in-
dokoltságát, ahol lényegében a meglévő képzési rendszert kiegészítő szakvizsgarendszer, köte-
lező szakmai (gyakorlati) továbbképzés létezik. A többi képzési területen végzettek közül már 
sokkal kevesebben vélik úgy, hogy valamilyen továbbképzés mindenképpen szükséges, de a 
többségi álláspont ezeken a területeken is inkább a továbbképzések fontossága irányába hat.
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13. ábra. A saját szakterületen való továbbképzés szükségességének megítélése képzési területek szerint (%)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 4511

A továbbképzés szükségességének megítélése ugyanakkor összefügg a végzettek sikeres mun-
kaerő-piaci elhelyezkedését meghatározó különböző kompetenciaterületek fontosságának 
megítélésével is, ezen belül különösen a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek fontosságá-
nak megítélésével és azokkal a képességekkel, amelyek az önálló tanulást, az új dolgok elter-
vezésének és befogadásának képességét, az új info-kommunikációs eszközök használatának 
képességét jelentik. Mindez arra utal, hogy a szakmai továbbképzést fontosnak tartó végzettek 
korántsem csak kizárólag az iskolarendszerben megszerezhető ismeretekre koncentrálnak, ha-
nem egyéb képességek, készségek fejlesztésére is hangsúlyt fektetnek. 
 Mindez azonban már átvezet ahhoz a kérdéskörhöz, amely a szakképzés, felnőttképzés 
bolognai felsőoktatási rendszerbe való illesztésével kapcsolatos. A bolognai képzési rendszer 
sok kimeneti ponttal szolgál, s változatos bemeneti lehetőségeket is kínál, beleértve a beszámít-
hatóság révén a korábbi – nem feltétlenül a felsőoktatásban szerzett – tanulmányi teljesítmé-
nyek elismertethetőségét is. A felsőfokú képzésbe való oda-vissza térés már napjaink realitása. 
A munkaerő-piaci kapcsolódás és az élethosszig tartó tanulás szempontjából nem csupán a 
fokozatot adó programok struktúrájának az átgondolása válik szükségessé, hanem a felsőfokú 
végzettséget nem adó képzési formák rendszerbe illesztése is.24

 A felsőfokú képzések munkaerő-piaci kapcsolódása egyébként is igen sokféle lehet, az egé-
szen közvetlen, direkt formáktól, amikor a felsőoktatás egy-egy cég részére képez szakembe-
reket, az általános alapozó képzésig, ami a megfelelő szakmai elméleti ismeretek és az alapké-
pességek, készségek elsajátíttatásán keresztül jól képezhető fiatal munkavállalókat bocsát ki a 
felsőoktatási intézményekből. Valószínűleg ez utóbbira van szélesebb körben igény, hiszen a 
vállalati tanfolyamok, képzések igen elterjedtek, sőt egyre inkább terjedőben vannak azok a 
munkahelyi képzések, amelyek az adott cég számára leginkább hasznosítható munkaerő szak-
mai továbbképzését jelentik a hagyományos felsőoktatási képzéstől eltérő, de mégis „egyetem-
szerű” módon (ún. „vállalati egyetemek”).25

24 Hrubos I. (2010): Bologna folytatódik. Educatio 2010/1. sz. pp. 19–33.
25 Szabó K. (2008): Tanulás a munkahelyeken és a munkahelyekért. Educatio 2008/2. sz. pp. 218–231.
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Összefoglalás

A DPR-kutatás keretében végzett adatfelvétel alátámasztja azokat a korábbi kutatási eredmé-
nyeket, amelyek a felsőfokú végzettség megszerzését követő időszak továbbképzési terveinek 
sokféleségét mutatják. Az eredmények arra is felhívják a figyelmet, hogy a továbbképzés való-
színűsége egy sokismeretlenes függvénnyel írható le leginkább, amelyben a családi háttérnek és 
a korábbi előtanulmányoknak éppúgy fontos szerepük lehet, mint a felsőoktatási életút egyes 
jellemzőinek, vagy a munkahelyi karrierút bizonyos állomásainak. 
 A bolognai képzési rendszer kapcsán nemzetközi szinten sem állnak rendelkezésre hosz-
szabb időszakra terjedő tapasztalatok arra nézve, hogy a képzés többszintűvé válása hogyan 
befolyásolja a továbbképzési hajlandóságot és stratégiákat. Jelen kutatás adatai ezzel kapcso-
latban értelemszerűen még semmilyen adatokkal nem szolgálhatnak, ugyanakkor felhívják a 
figyelmet arra, hogy az (első) diploma utáni továbbképzések nagyon fontos szerepet játszanak 
a frissen végzettek életében. A kutatás adatai alapján az is kirajzolódik, hogy a felsőoktatás és a 
munkaerő-piac kapcsolata nem egyirányú, hanem oda-vissza való mozgást is jelent, s mindez 
esetenként azzal is együtt jár, hogy bizonyos képzések funkciói is megváltoznak. Gondolunk itt 
például a felsőfokú szakképzésre, amely eredeti funkcióját tekintve az érettségizettek tovább-
tanulási lehetőségeinek bővítésére szolgált, napjainkban azonban a felsőoktatásban bent lévők 
vagy a már diplomával rendelkezők számára is vonzó alternatíva, új kihívást jelentve ezzel a 
felsőoktatás intézményrendszere számára. 
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KISS PASZKÁL

DIPLOMÁS KOMPETENCIAIGÉNY ÉS MUNKÁVAL 
VALÓ ELÉGEDETTSÉG1

Bevezetés a kompetenciáról2 

A kompetencia ma divatos és sok értelemben használt fogalom nem csak a megismeréstudományi 
alapkutatásban, de az oktatáskutatásban, sőt az oktatáspolitikában is. A felsőoktatási folyama-
tok leképezésében előnye, hogy nincsen adott ismeretek átadásához, képzési formákhoz kötve, 
ezért különböző szinteken is használható a kimeneti mérésre, a képzés eredményeinek rögzí-
tésére. Lehetőséget ad a nem formális képzés során szerzett ismeretek, jártasságok könnyebb 
beszámítására is a diplomához vezető úton. 
 A kompetenciákra eső nagyobb figyelem rímel a megismeréssel foglalkozó alapkutatások 
legújabb eredményeire.3 Hosszú tradíciója is van ugyanakkor az egyéni kognitív teljesítmény 
(intelligencia) újrafogalmazásának gyakorlati kontextusban. A teljesítményt motivációs oldal-
ról vizsgáló jeles pszichológus szerző, David C. McClelland4 viszonylag korán megfogalmazta 
kétségeit azzal kapcsolatban, hogy érvényesek-e az intelligenciatesztek az iskolai kontextuson 
kívül. Azóta évtizedes sora van a szellemi teljesítményt életszerű kontextusba helyező mo-
delleknek,5 melyek a szűkebben vett megismerési folyamatokkal együttműködő motivációt, a 
viselkedés irányítását, a társas környezetet is magukba foglalják. A kognitív architektúra vizsgá-
latában egyre nagyobb teret nyerő – öröklődési logika is összeköthetővé válik így a tanulással, 
a környezethez való alkalmazkodás folyamataival. A kompetenciák kutatásának fő gyakorlati 
mozgatórugója a munkapiaci igényekkel való kompatibilitása. Segítségével az emberierőforrás-
gazdálkodás és a kiválasztás során használt fogalomrendszer és vizsgálati technikák használata 
terjeszthető ki a végzős hallgatók adottságainak, kifejlesztett jártasságaiknak mérésére. 
 Az emberi erőforrás elmélete6 már a hatvanas évektől hangsúlyozta az egyén iskolázottsága 
és munkapiaci sikeressége közötti összefüggést. Az elmélet által vizsgált ideális esetben7 az 
iskola a munkapiacon hasznosuló emberi erőforrást fejleszti, a piaci viszonyok közvetítik a 
megfelelően képzett munkavállalót a megfelelő vállalathoz, munkahelyre, és az ő készségei 
növelik a termelés hatékonyságát, ezzel együtt a keresetét is. Számos erénye mellett a modell 
gyengéje, hogy mind a keresleti, mind kínálati oldalon állandó, előre meghatározott igényekkel 
és eredményekkel számol. Hasonló rugalmatlanság jellemzi a szakképzési logikát, ha az egyes 
munkakörök sajátos kompetenciáihoz a végzettségen keresztül meghatározott szakképzést ren-
del. Nem tekint tehát egész életen át tartó folyamatként a képzésre, hiszen azt a végzettség, 
mint egyszeri aktus lezárja, és éppen ezzel válik lehetővé a munkapiacra való belépés. A szigorú 
munkaköri leírások ugyanakkor egy meglehetősen statikus munkapiacot feltételeznek, ami a 

1 A tanulmány szakmai lektora Dr. Halász Gábor (ELTE)
2 Az elméleti bevezetőben felhasználtam a Kiss P. (szerk.) (2010): Kompetenciamérés a felsőoktatásban. Budapest, Educatio Non-

profit Kft. c. szerkesztett kötetben korábban megjelent tanulmányaimat.
3 Lásd: Csapó B. (2001): A kognitív képességek szerepe a tudás szervezésében. In: Báthory Zoltán és Falus Iván (szerk.): Tanul-

mányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, 270–293.
4 McClelland, D. C. (1973): Testing for competence rather than for „intelligence.” American Psychologist, 28, 1–14.
5 Sternberg, R. J. (2005): The theory of successful intelligence. International Journal of Psychology, 39 (2), 189–202.
6 Becker (1964): Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Chicago, University 

of Chicago Press
7 Allen, J. –de Weert, E. (2007): What do education mismatches tell us about skill mismatches? A cross-country analysis. Euro-

pean Journal of Education, 42 (1). 59–73.
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mai realitásokat csak kevéssé ragadja meg. A kompetencia humánerőforrás-gazdálkodásban 
hagyományosan használt fogalma megújulva, ma dinamikusan változó kapcsolatot feltételez a 
munkaerő felkészültsége és a munkaköri, vagy általában a munkapiaci elvárások között. A tra-
dicionális megközelítések kiindulópontjait egy töredezettebb, gyorsabb ütemben változó mun-
kapiachoz és oktatási rendszerhez illeszti.
 A kompetencia fogalmával az elért fejlődés felől közelíthetjük meg a tanulás folyamatát 
(lásd Halász, 2006), az oktatási intézmények és a rendszer egészének hatékonyságát, de a 
hallgatói karriercélok elérését is. A felsőoktatás egésze és benne az egymással versengő intéz-
mények egyre inkább annak alapján kerülnek mérlegre, hogy a végzettjeiket milyen eséllyel 
tudják a képességeiket kibontakoztató, másokat és magukat is megelégedéssel eltöltő szakmai 
pályára juttatni. A felsőoktatási intézmények vezetői, a nemzeti felsőoktatási rendszerek és az 
Európai Felsőoktatási Térség alakítói minden jel szerint egyre inkább támaszkodni kívánnak 
a kompetenciamérések eredményeire, a módszertani, fogalmi viták és véleménykülönbségek 
ellenére is.8 
 A felsőoktatásban a standardizált teljesítménymérési eljárások, a tanulási eredmény mérése 
az angolszász országokban (USA, GB, Ausztrália, Új-Zéland) tekinthet vissza a leghosszabb 
múltra. Az Egyesült Államokban általánosan használt Graduate Record Examination (GRE, 
Diplomás Minősítővizsga) eljárás 1949 óta a magasabb szintű felsőfokú tanulmányokra való 
felvételi fontos eleme sok egyetemen. A felsőfokú tanulmányok során fejlődő kompetenciákkal 
kapcsolatos európai kutatások alapját az EU lisszaboni folyamata adja, mely a felsőoktatást a 
gazdasággal, versenyképességgel való kapcsolatában tárgyalja. A fejlesztés átfogó céljait már a 
2000-es meghirdetéskor felvázolták. A felsőfokú oktatást e célok közül az érinti, hogy a ver-
senyképességet a tudástársadalom kiépítésével igyekeznek növelni. Az Európa Tanács kezde-
ményezte, hogy a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal együtt hozzanak létre egy európai 
keretrendszert az alapvető kompetenciák meghatározására.

Kompetenciák európai horizontja a diplomás pályakövetésben – 
CHEERS, Reflex, Hegesco

A felsőfokú tanulmányok és a munkavállalás közötti átmenetet a kilencvenes évek végétől vizs-
gálják európai felsőoktatás-kutatók. Három, egymásra épülő nemzetközi összehasonlító kutatás 
adja ennek egy jól azonosítható vizsgálati tradícióját. Az Ulrich Teichler és Harald Schomburg 
által koordinált CHEERS9 volt az első diplomás pályakövetési vizsgálat,10 melyet a frissdiplo-
mások kifejezetten nagy mintáján, számos európai országban végeztek 1998–2000 között. Ez 
azt az eredményt hozta többek között, hogy a pályakezdő munkavállalók közül a legjobb lehe-
tőségekkel rendelkező felsőfokú végzettségűek elvárásai nagyok a munkakörülményeikkel és a 
szakmai feltételekkel kapcsolatban. Kutatói szempontból is figyelemreméltó, hogy a munkavál-
lalói sikert a szakirodalomban kissé rendhagyó módon, kiterjesztett értelmezésben definiálták. 
Nem pusztán az aktivitást/inaktivitást és a keresetet vették alapul, hanem azt is, hogy mennyire 
elégedettek a fiatal munkavállalók a munkájukkal, mennyire használják ki képességeiket. Szá-
mos körülmény hatását vizsgálta a munkapiaci sikerekre: demográfiai háttér, képző intézmény 
és szakterület, a végzésig megszerzett kompetenciák, végzés utáni szakmai tapasztalatok.

8 Falus I. (2009): A tudás, készségek és kompetenciák tipológiája. In Szegedi E. (szerk.) Kompetencia, tanulási eredmények, 
képesítési keretrendszerek. Budapest, Tempus Közalapítvány. 7–16.

9 http://www.uni-kassel.de/incher/cheers/index.ghk
10 Schomburg, H. (2007): The professional success of higher education graduates. European Journal of Education, 42 (1). 35–57.
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 A Rolf van der Velden által koordinált REFLEX11) jelöli ki a vizsgálandó kettős célt: a gyorsan 
változó világban jól hasznosítható általános kompetenciák azonosítását, illetve annak felméré-
sét, hogy a felsőfokú tanulmányok miként segítik ezeknek a kompetenciáknak a fejlesztését. 
Ebben az első fázisban alakul ki a kompetenciák felmérésére alkalmas kérdőíves eljárás is, és itt 
gyűjtik az adatokat az alábbi európai országokból: Ausztria, Finnország, Németország, Olasz-
ország, Hollandia, Norvégia, Spanyolország, Nagy-Britannia, Belgium, Csehország, Portugália, 
Svájc + Japán. A Samo Pavlin által koordinált HEGESCO12 (Higher Education as a Generator 
of Strategic Competences) öt új országgal (Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Szlovénia, 
Törökország) egészíti ki az adatgyűjtést és átfogó elemzéssel is szolgálnak a kutatók13 a felső-
fokú tanulmányok és a munkavállalás közötti átmenetről a kompetenciák felől vizsgálva. A 
legfontosabb megállapítása ennek az elemzésnek, hogy az európai frissdiplomások viszonylag 
jó helyzetben vannak (voltak az évezred elején), mert néhány hónapon belül állást találnak és 
a kezdeti esetleges nehézségek után, öt éven belül a végzettségüknek megfelelő munkakört 
töltenek be. Jellemzően teljes állásban dolgoznak és viszonylag jól keresnek. Azt is találta az 
európai összehasonlító vizsgálat, hogy az újonnan csatlakozott tagállamok nem alkotnak erős 
kontúrral elkülönülő csoportot a REFLEX-projektben korábban vizsgált észak- és dél-európai 
országoktól. 

Az Európai Felsőoktatási Térségben bekövetkező változások egyetemi 
nézőpontból – a Tuning-projekt

Az előbbiekben bemutatott három, egymásra épülő projekthez képest más az európai egye-
temek együttműködésében, a Tuning-projekt kereteiben zajló jelentős kompetenciavizsgálat 
megközelítése. Itt is megfogalmazódnak alapvető kompetenciák, ám ezek mellett a különböző 
szakterületeken szükséges speciális kompetenciákra külön hangsúlyt helyeznek az alapvetően 
a bolognai folyamat során elvégzendő átalakításokra, az ezekkel kapcsolatos fejlesztési felada-
tokra koncentráló közreműködők, akik számos európai egyetemet képviselnek. Azzal a céllal 
elemzik tehát az általános és területspecifikus kompetenciákat, hogy a különböző országokban, 
különböző intézmények által nyújtott képzési programok összehasonlíthatóvá, távlatilag ösz-
szeilleszthetővé váljanak. A program egy európai szintű egyeztetés sorozatot kezdeményezett 
munkaadók, felsőoktatásban végzők és egyetemi oktatók részvételével a diplomához vezető 
úton legfontosabbnak ítélt kompetenciák meghatározására. Ennek eredményeként állt össze a 
kompetenciák általános és egyes szakterületekre illeszkedő gyűjteménye. A Tuning-projektben 
háromféle általános kompetenciát különböztetnek meg:14

• instrumentális kompetenciák (kognitív, módszertani, technológiai és nyelvi képességek);
• interperszonális kompetenciák (önkifejezés, együttműködés és más társas készségek);
•  rendszerszintű kompetenciák (kombináció képessége, rész-egész viszonyaira, az egész 

rendszert átalakító változtatásra vonatkozó képességek).

11 http://www.fdewb.unimaas.nl/roa/reflex/index.htm
 Allen, J. –Velden, van der R. (2009) (szerk.): Competencies and Early Labour Transition of Higher Education Graduates. 

Ljubjana,: University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences
12 http://www.hegesco.org/
13 Allen, J. –Velden, van der R. (2009) (szerk.): Competencies and Early Labour Transition of Higher Education Graduates. 

Ljubjana,: University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences
14 Összesen 10 instrumentális, 8 interperszonális, 12 rendszerszintű kompetenciát fogalmaznak meg.
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Széles körben, 101 európai egyetemi intézet részvételével, a frissdiplomásokra koncentráló 
empirikus kutatásukban abból indulnak ki,15 hogy az általuk felmért általános, illetve szak-
területi kompetenciák természetesen nem függetleníthetők a diszciplináris tudástól, annak az 
egyetemek által szervezett elsajátításától. Nagy erénye ugyanakkor a megközelítésüknek, hogy 
a másik oldalt, a munkaadókat is megkérdezték ugyanazokról a kompetenciákról. Magas volt 
viszonylag a munkapiac eltérő két szerepkörében fontosnak ítélt kompetenciák együtt járása 
(r=0,9), bár voltak jellegzetes különbségek is a munkavállalók és a munkaadók válaszai között. 
A munkaadók és végzettek egyaránt azoknak a kompetenciáknak (pl. képesség a tanulásra, 
önálló munkavégzés, általános tudás, elemzés és integráció képessége, problémamegoldás) az 
elsajátításáról számolnak be, melyeket az egyetemek évszázadok óta maguk elé tűznek. Vannak 
azonban a két nézőpontból következő különbségek is (1. táblázat).

1. táblázat. Tuning-kompetenciamérésben a diplomások és munkaadók által eltérően fontosnak ítélt kom-
petenciák

kompetencia

munkaadók 
és diplomások 

válaszainak 
különbsége

%

etikai elköteleződés

munkaadók érté-
kelése magasabb

0,3372 0,00%

interdiszciplináris munkacsoportban  
együttműködés képessége

0,1463 0,00%

kezdeményezőkészség és vállalkozószellem 0,0979 0,07%

team-munka 0,0957 0,04%

minőségigény 0,0838 0,11%

önálló munkavégzés képessége

diplomások érté-
kelése magasabb

–0,1591 0,00%

elemi számolási képességek –0,1559 0,00%

kutatói képességek –0,1104 0,09%

a munka szervezésének és tervezésének ké-
pessége

–0,09 0,04%

szakmai alapismeretekben jártasság –0,0822 0,62%

információkezelési képességek –0,0739 0,35%

problémamegoldás –0,0554 1,80%

döntési képességek –0,0552 3,51%

Forrás: Villat et al (2008) 41. o.

A később bemutatott saját kutatási eredményekhez hasonló összehasonlításból az tűnik ki, 
hogy a munkaadók a kezdeményezőkészséget, heterogén munkacsoportokban való együttmű-
ködést inkább hangsúlyozzák, míg a frissdiplomások az önálló és szakmailag elmélyült mun-
kavégzés fontosságát emelik ki jobban.

15 Villa, A.–González, J. –Auzmendi, E.–Bezanilla, M. J. –Laka, J. P. (2008): Competences in the teaching and learning process. 
In: González, J. –Wagenaar, R. (eds): Universities’ contribution to the Bolonga process: An introduction. 2. kiadás. 25–54.
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 Emellett bizonyos kompetenciák szubjektív fontosságában a többszintű elemzés jelentős 
nemzetek közötti különbséget mutatott ki az európai mintában (pl. a második nyelv elsajá-
tításában, az önálló munkavégzésben, a sikerorientáltságban, vállalkozó szellemben, a minő-
ségigényben, a tudás gyakorlati alkalmazásában, az interdiszciplináris munkacsoportokban 
együttműködésben). Meglepő eredménye a kutatásnak, hogy a „nemzetközi” kompetenciákat 
(pl. kultúrák megértése, nemzetközi környezetben végzett munka) kevésbé ítélték fontosnak 
a válaszadók. Úgy tűnik ezekből az adatokból, hogy a munkapiacot a szereplők az európai 
integráció jelen állása szerint is elsősorban nemzeti keretekben fogalmazzák meg.
 Jelen tanulmány, építve a kompetencia fogalmi elemzésére és az ezzel kapcsolatos európai 
kutatások eredményét is figyelembe véve, a frissen végzett diplomások munkatapasztalatait 
állítja fókuszba, az ennek során érzett elégedettség hátterét vizsgálja. A bevezetőben fentebb fel-
vetett szempontok közül elsősorban az emberi erőforrás elméletéhez és a teljesítménymotivá-
cióval kapcsolatos pszichológiai eredményekhez kapcsolható mindez. Ehelyütt a rendelkezésre 
álló adatok jellege és a témában végzett kis számú magyarországi kutatási előzmény miatt sem 
lehet célom, hogy a képzési folyamatot és az annak során fejlesztett kompetenciákat kimerítően 
tárgyaljam empirikus kutatási eszközökkel. A szakirodalomban kompetenciailleszkedésként is 
vizsgált jelenséghez kapcsolódik tehát az elméleti bevezető után kifejtett gondolatmenet, annak 
is egyik lehetséges aspektusa a munkavállaló szubjektív megítélése áll most a fókuszban. A ké-
zenfekvő befolyásoló tényezők mellett (pl. kereset) azt elemzem alább, hogy a különféle kom-
petenciákat érintően észlelt elvárások és más a felsőfokú tanulmányokkal összefüggő tényezők 
miként hatnak a munkával való elégedettségre.

Módszer, skálák

A kötet más tanulmányaihoz hasonlóan, ez az elemzés is jórészt a Diplomás kutatás 2010 
frissen végzettek válaszait tartalmazó adatbázisán alapul. Itt kiegészülnek azonban ezek az 
adatok a MKIK Gazdaság- és a Vállalkozáselemző Intézet 2008 első felében végzett Diploma 
2008 kutatásának16 eredményeivel, melynek során a személyzeti ügyekért felelős vagy – ki-
sebb cégek esetében – általános vállalati vezetőt kérdeztek meg összesen 3200 magyarországi 
céget elérve. Ennek a kompetenciablokkját az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit 
Kft. Felsőoktatási Műhelyének kutatóival és a GVI munkatársaival együtt állítottuk össze. 
A következőkben alaposabban az általam felhasznált kérdéscsoportokat mutatom be a Diplo-
más kutatás 2010-ből is, az azokon végzett előkészítő munka eredményeivel és néhány leíró 
statisztikai adattal. Az elemzésekben mindvégig az eredeti, nem súlyozott válaszokat hasz-
nálom, mert a véletlen minta sokszínűségét a véleménykutatási feltételeknek elegendőnek 
ítélem. Az egyes válaszok jelentős mértékű le vagy felsúlyozása viszont éppen a vélemények 
összefüggéseit torzíthatja. Ha az alábbiakban átlagértékeket mutatok be, azokat tehát nem 
az egyes válaszadói csoportokra vagy a válaszadók teljes körére vonatkoztatott standard ér-
tékekként, hanem viszonylagosan, a többi válaszhoz képest érdemes olvasni, én is így igyek-
szem őket értelmezni.

16 MKIK GVI (2008): Diplomás pályakezdők várható foglalkoztatása és bérezése a versenyszektorban. 3200 magyarországi cég 
körében végzett felmérés elemzése – bővített változat. Budapest, MKIK Gazdaság és Vállalkozáselemző Intézet.
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Munkaköri elégedettség

A kérdőív bejósolandó, függő változóként felhasznált kérdéscsoportja, melyet a kompetenciák 
és kezdeti munkapiaci tapasztalatok összefüggésének elemzésének fókuszába állítottam, a mun-
kahelyi elégedettségre vonatkozik. Fontos itt megjegyezni, hogy a munkapiaci sikerességnek az 
ilyen szubjektív tényezők legalább olyan fontos összetevői, mint a gyakrabban vizsgált objektív 
mutatók (pl. kereset, alkalmazás). A szokásos egytételes elégedettségmutatókhoz képest a bőség 
zavarában vagyunk a Diplomás kutatás 2010 adatait elemezve, hiszen számos különböző aspek-
tusból megítélik a válaszadók, hogy mennyire elégedettek a munkájukkal. Abszolút következteté-
seket, ha nem is kívánunk levonni a súlyozatlan átlagokból, azt mindenképpen megállapíthatjuk, 
hogy a munka tartalmával és személyi-tárgyi körülményeivel inkább, míg a jövedelemmel és az 
előrejutási lehetőségekkel kevésbé elégedettek a pályájuk elején álló diplomásaink (2. táblázat).

2. táblázat. Frissdiplomások elégedettsége az aktuális/legutóbbi munkájukkal (átlagértékek)

tétel átlag

a munka szakmai, tartalmi részével 4,04

a munka személyi körülményeivel 3,88

munka tárgyi körülményeivel 3,78

a szakmai presztízzsel 3,53

a szakmai előmenetellel, karrierépítéssel 3,44

a jövedelemmel, juttatásokkal 3,12

Mennyire van megelégedve jelenlegi munkájával az alábbi szempontok szerint?

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 4259

A kérdéscsoport jól rendezhető egyetlen főkomponens köré (3. táblázat), itt sem volt más fak-
tornak egynél nagyobb a sajátértéke és ez a főkomponens önmagában magyarázta a variancia 
több mint felét. Fontos információ lehet, hogy a szakma presztízse és a szakmai előmenetel esik 
ezen a közös elégedettségi dimenzión leginkább latba. Érdekes módon a korábban láthatóan 
természetes elégedetlenséggel övezett jövedelem nem áll a többi változót is figyelembe véve a 
munkával való elégedettség közepében, ahogy egyébként a munka tartalma is lemarad némi-
képp. Bár kétségtelenül a sor végén is 0,7 fölötti súllyal esnek latba az egyes komponensek.

3. táblázat. Munkaköri elégedettség főkomponens-elemzése

tétel
V=51,08% 
faktorsúly

a szakmai presztízzsel 0,834

a szakmai előmenetellel, karrierépítéssel 0,803

a munka személyi körülményeivel 0,779

munka tárgyi körülményeivel 0,750

a munka szakmai, tartalmi részével 0,726

a jövedelemmel, juttatásokkal 0,717

Mennyire van megelégedve jelenlegi munkájával a fenti szempontok szerint?

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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Tanulmányok megítélése

A válaszadók jórészt a hagyományos egyetemi vagy főiskolai rendszerben szerezték meg 2007-
ben a diplomájukat, ezért a ma jellemző komplexebb kép helyett elmondhatjuk, hogy jórészt 
már túl vannak egyetemi tanulmányaikon, már munkavállalóként visszatekintve fogalmazták 
meg a véleményüket. A 4. táblázatban azt látjuk, hogy ebből a távlatból is a megszerzett el-
méleti ismeretek bizonyultak a legértékesebbnek a felsőfokú tanulmányokból, kiegészülve a 
tanári odafigyeléssel, segítőkészséggel. A gyakorlati képzés és a tanult ismeretek alkalmaz-
hatóságához kapcsolódóan, a megítélt szempontok középmezőnyében szerepel a fejlesztett 
általános kompetenciák értékelése. Itt valószínűleg az elismerés mellé már kritika is vegyül, 
míg a kapcsolatépítést és a végzés utáni elhelyezkedést kevéssé segítették az intézmények a 
válaszok alapján. A különböző gazdasági szférákban dolgozó diplomások megítélése hasonló 
mintázatot követ.

4. táblázat. Az elvégzett tanulmányok megítélése a teljes válaszadói körben és szektoriális bontásban (át-
lagértékek)

tétel összes üzleti szféra
állami,  

önkormány-
zati szféra

nonprofit, 
egyesületi 

szféra

az elméleti képzés színvonala 4,34 4,24 4,43 4,27

a tanárok segítőkészsége 4,10 3,97 4,21 4,16

az intézményi szolgáltatások színvonala 3,94 3,81 4,06 3,85

a tanult ismeretek alkalmazhatósága 3,93 3,80 4,07 3,76

a gyakorlati képzés színvonala 3,81 3,68 3,95 3,66

az elhelyezkedés során hasznosítható 
általános készségek, kompetenciák kifej-
lesztése

3,77 3,65 3,91 3,72

a későbbi érvényesülés során hasznosítha-
tó kapcsolatok kiépítésének lehetősége

3,50 3,36 3,64 3,48

a végzés utáni elhelyezkedés segítése 2,91 2,81 3,05 2,54

Iskolai osztályzatokkal értékelje a felsőoktatási tanulmányait, illetve a képzést folytató intézményt a fentiek-
ben olvasható szempontok szerint!

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A tanulmányok megítélésének változóin végzett főkomponens-elemzés egyetlen komponenst 
ad egynél nagyobb sajátértéken, ami ugyanakkor a válaszok varianciájának majd felét magában 
hordozza, ezért jó alapot ad arra, hogy a tanulmányokkal kapcsolatos megítélésben mutatkozó 
egyéni eltéréseket a későbbiekben is képviselje. Ezt hasznosítom is majd a munkahelyi elége-
dettség magyarázatára később épített regressziós modellben. Az 5. táblázatból látszik, hogy 
ezen a közös faktoron már a legnagyobb súllyal az ismeretek alkalmazhatósága és az általános 
készségek, kompetenciák szerepelnek, együtt az érvényesüléshez szükséges kapcsolatok szem-
pontjával.
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5. táblázat. Az elvégzett tanulmányok megítélésének főkomponens-elemzése

tétel
V=49,8% 
faktorsúly

a tanult ismeretek alkalmazhatósága 0,75

az elhelyezkedés során hasznosítható általános készségek, kompetenciák kifejlesztése 0,74

a későbbi érvényesülés során hasznosítható kapcsolatok kiépítésének lehetősége 0,73

a gyakorlati képzés színvonala 0,72

az intézményi szolgáltatások színvonala 0,71

a végzés utáni elhelyezkedés segítése 0,67

a tanárok segítőkészsége 0,67

az elméleti képzés színvonala 0,65

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Kompetenciaigény

A véleménykérdések egy harmadik csoportja az aktuálisan vagy legutóbb végzett munkához 
szükséges általános kompetenciákra vonatkozik. Ehhez kínál a Diplomás kutatás 2010 kérdő-
íve egy a nemzetközi tapasztalatokat és a munkaadók körében végzett korábbi kutatás során 
kialakított kompetenciablokkot is figyelembe vevő kérdéssort. Ennek elemzése azonban már 
az eredmények közé került, mert a más tényezőkkel való összefüggéseit és belső szerkezetét 
alaposabban is elemeztem.

Eredmények

Jelen tanulmány egyik célja, hogy magyar felsőoktatási és munkapiaci viszonyok között is 
vizsgáljuk a nemzetközi kutatásokban immár széles körben használt, kompetencia-szempontú 
elemzések érvényességét. A következő két fejezet más tényezőkkel összevetve ehhez a külső 
érvényesség felől, illetve a többdimenziós, komplex jelenség belső szerkezetének vizsgálata 
irányából közelít.

Kompetenciastruktúra

Az összesen húsz tételből álló kompetencialistánk lehetővé teszi, hogy vizsgáljuk a válaszok 
együtt járásait, és ezáltal a korábban, más kutatások által megállapított dimenziókhoz hasonló, 
de mindenképpen fogalmilag értelmezhető szerkezetet keressünk. Nusche17 összefoglaló ta-
nulmánya szerint vizsgálhatjuk, hogy a kognitív és nem-kognitív tanulási eredmények elkülö-
nülnek-e egymástól. Míg az előbbi területspecifikus vagy általános tudást, problémamegoldási 
képességet jelent, addig az utóbbi a pszichoszociális- és identitásfejlődést, az önértékelés és 
a társkapcsolatok alakulását, az értékeket és attitűdöket érinti elsősorban. A Tuning-projekt 

17 Nusche, D. (2008): Assessment of learning outcomes in higher education: A comparative review of selected practices. Paris, 
OECD Publishing
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fentebb bemutatott általános faktorai is viszonyítási pontul szolgálhatnak, melyek a „rendszer-
szintű” kompetenciákkal egészítik ki az általuk instrumentális-interperszonálisnak nevezett 
kettősséget. 
 A mi adatainkon végzett feltáró jellegű faktorelemzés (6. táblázat) viszonylag világos struk-
túrát mutat, melyben a húsz kompetencia négy dimenzióba rendeződik, összességében 49%-át 
magyarázva a varianciának. Rotálás után a négy faktor a táblázatban látható mintázatot mutatja, 
viszonylag nagy tételekhez rendelt faktorsúlyokkal és kevés átfedéssel, amikor egy tétel két 
faktorhoz is nagy súllyal járulna hozzá. 
 Az első faktor az interperszonálisnak vagy pszichoszociálisnak nevezhető képességeket tar-
talmazza nagy súllyal, ezt talán nevezhetjük az Együttműködés (E) faktornak is, mert benne a 
működés is nagy fontosságú (lásd precíz-önálló munkavégzés), a kapcsolattartáshoz kapcsoló-
dó képességekkel együtt. A második faktort Instrumentális-kognitívnak (I) nevezhetjük, hiszen 
hangsúlyos bene a technikai eszközökkel kapcsolatos jártasság, de az alapvető kognitív kom-
petenciákat (számolás, írás-olvasás) is tartalmazza. Érdekes jelenség, hogy az idegennyelvtudás 
nem a kapcsolattartás korábbi vagy a következő szintén társas színezetű faktorába, hanem az 
alapvető kognitív képességeket tartalmazóba került a magyar válaszadók körében. Talán csak 
a kifejezőkészség szó miatt, de az is lehet, hogy a 2007-ben végzettek generációs tapasztalatá-
ban nem a kommunikáció szabadsága, hanem a nyelvtanulás nehézsége társul az idegennyelvi 
kompetenciához. Mindenesetre az idegennyelvi jártasság semmilyen más faktorhoz nem kap-
csolódik még közepes súllyal sem, bár az Instrumentális-kognitív faktoron is csak közepes súly-
lyal szerepel. A harmadik faktort értelmezhetjük a (Társas) kezdeményezés dimenziójának, hi-
szen benne a vállalkozószellem, az újítás képessége a társadalmi jártassággal társul. A negyedik 
faktort Szakmaiság faktornak nevezném, hiszen sajátosan az elméleti és gyakorlati jártasságok 
kettősét tartalmazza, amit a szakmai jelző köt össze. Nem szokták az általános kompetenciák 
között említeni, de a szakmai gondolkodás, a minden szakmára jellemző sajátos problémalátás, 
értelmezési keretek, alapállás maga is egy olyan kompetencia lehet, melyet a hangsúlyos mások 
mellett érdemes számon tartanunk. Ez a legkisebb magyarázóerejű faktor, de önmagában sem 
jelentéktelen a nyolc százalék feletti magyarázott variancia, és ez a lehetséges kapocs a két tétel 
között mindenképpen tovább is feltárandó tanulságokkal szolgálhat.
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6. táblázat. Faktorelemzés a frissen végzettek válasza alapján (Maximum Likelihood, varimax rotációval)

tétel
E

(V=15%)
I

(V=14%)
K

(V=11,48%)
SZ

(V= 8,56%)

precíz munkavégzés (E) 0,779 0,177 0,007 0,193

képesség az önálló munkavégzésre (E) 0,773 0,096 0,137 0,179

nagy munkabírás (E) 0,771 0,104 0,183 0,072

képesség a csapatmunkára (E) 0,596 0,198 0,297 0,079

kapcsolatteremtő, kommunikációs készség (E) 0,575 0,069 0,389 0,187

technikai, számítástechnikai eszközök haszná-
latában jártasság (I)

0,171 0,784 –0,074 0,208

számolási, számítási feladatok megoldásának 
képessége (I)

0,151 0,659 0,238 –0,093

interneten való eligazodás (I) 0,157 0,623 0,276 0,084

elemzés és rendszerezés képessége  (I) 0,309 0,611 0,097 0,385

logikai, térbeli gondolkodás (I) 0,173 0,528 0,433 0,042

írásbeli kifejezőkészség (I) 0,182 0,522 0,225 0,383

idegen nyelvű kifejezőkészség (I) –0,071 0,446 0,227 0,010

vállalkozószellem (K) 0,182 0,220 0,782 0,031

képesség az újításra, új dolgok felfedezésére 
(K)

0,333 0,200 0,662 0,216

társadalmi kérdésekben való jártasság (K) 0,083 0,222 0,653 0,243

kitűzött célok megvalósításának képessége (K) 0,475 0,206 0,551 0,206

szervezőkészség (K) 0,385 0,281 0,462 0,194

elméleti szakmai jártasság (SZ) 0,142 0,107 0,207 0,846

gyakorlati szakmai jártasság (SZ) 0,205 0,039 0,130 0,828

képesség a tanulásra, önképzésre(K) 0,309 0,408 0,169 0,496

A felsorolt készségek közül az iskolai osztályzatok segítségével mindegyikről mondja meg, mennyire fontos 
a jelenlegi munkájának elvégzéséhez!

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Kompetenciamintázatok

A tanulmányok megítéléséhez hasonlóan, a kompetenciákat is vizsgálhatjuk aszerint, hogy 
mennyire tartják azokat átlagosan fontosnak a válaszadók. Ám, itt könnyen elveszhetünk a szá-
mos kompetencia nyújtotta sokszínűségben. Ehelyett nézzük meg a fentebb feltárt dimenziók 
kapcsolódását más tényezőkhöz. A kompetencia négy faktorából a Thurstone-féle regressziós 
eljárással (SPSS által elsőként felkínált lehetőség) a dimenziókat képviselő változókat képez-
tünk, melyek jól közelítették a faktorelemzés által feltárt négy faktort (0,705–0,845). 
 A kompetenciafaktoroknak a munkakeresés kiválasztott jellemzőivel való együtt járását 
vizsgálva (7. táblázat) mindjárt egy érdekes előzetes eredményre jutunk. Ugyan a korrelációs 
együtthatók nem magasak sehol, de a faktorváltozók között találunk együtt járást. A képzésük 
fent említett regressziós módszere lehetővé teszi ezt, s a (Társas) Kezdeményezés faktorral együtt 
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jár egyrészt az Együttműködés, másrészt az Instrumentális-kognitív faktora, melyek azonban egy-
mással nem korrelálnak. A munkavállalással kapcsolatos külső tényezők közül elsősorban a 
tanulmányok megítélésével járnak együtt a kompetenciafaktorok. Ezt a kapcsolatot magyaráz-
hatja a tény, hogy a korábbi felsőfokú tanulmányok megítélését erősen befolyásolta, hogy meny-
nyiben fejleszti az elhelyezkedés során használható általános kompetenciákat. Emellett érdekes 
módon a (Társas) Kezdeményezés faktora együtt járt a magasabb beosztással (a beosztásra vonat-
kozó változó fordított kódolása miatt negatív ez béta-érték). Azonban a jövedelemmel 10% fe-
letti kapcsolatot sem mutatnak a kompetenciafaktorok, bár az viszonylag erősebb kapcsolatban 
áll a beosztással. Nem lehet tehát egyik dimenzióban sem megragadható kompetenciaigényhez 
kapcsolni a különböző munkával szerezhető eltérő jövedelmet ezen adatok alapján.

7. táblázat. A frissdiplomások kompetenciafaktorainak együtt járása a munkavállalással kapcsolatos té-
nyezőkkel

tétel
E-

faktor
I-

faktor
K-

faktor
SZ-

faktor
Kor

jövede-
lem

tanulmá-
nyok

első 
munka-
keresés

ko
m

pe
te

nc
ia

E-faktor –

I-faktor 0,087** –

K-faktor 0,128** 0,130** –

SZ-faktor 0,048** 0,051** 0,028 –

életkor 0,093** 0,001 0,078** 0,143** –

jövedelem –0,051* 0,072** –0,043 –0,032 –0,030 –

tanulmányok 0,116** 0,109** 0,218** 0,213** 0,085** –0,040 –

első munka-
keresés

–0,055** –0,049* –0,035 –0,082** 0,043* –0,135** –0,107** –

beosztás –0,032* –0,091** –0,107** –0,043** –0,158** –0,221** –0,031 0,067**

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
* p < 0,05, ** p < 0,01

A Tuning-projekthez hasonlóan, ritkaságszámba menő összehasonlításra ad lehetőséget, hogy 
párhuzamosan a diplomás munkavállalókat és a munkaadók véleményét is felmértük a kezdő 
munkakörökben fontos kompetenciákkal kapcsolatban. Ekkora, több ezer fős esetszámoknál 
akár pár tizednyi eltérés is statisztikai értelemben szignifikánsnak mondható, ha a táblázatot 
nézzük azonban ennél nagyobb különbségeket érdemes keresni, azt is figyelembe véve, hogy 
a Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet kérdőívében a fontosság mellett arra is van adatunk, 
hogy munkaadóként mennyire elégedettek a diplomás pályakezdők azon kompetencia mentén 
nyújtott teljesítményével. Azt láthatjuk (8. táblázat), hogy a táblázat első soraiban található 
kompetenciákat a frissdiplomások értékelik fontosabbnak (pl. önálló munkavégzés, nagy te-
herbírás), mint a munkaadóik, míg a lista alján megfordul ez a különbség (lásd logikai-térbeli 
gondolkodás, vállalkozó szellem), középen találjuk a két válaszadói csoport által hasonlónak 
ítélt tulajdonságokat (pl. szervezőkészség, technikai-számítástechnikai jártasság). A két oldal-
ról megfogalmazódó véleményeket minden bizonnyal érdemes volna még behatóbban elemez-
ni, ám már így is bizonyítják az eredmények, hogy az eltérő megítélői perspektívákra érzékeny 
konstruktumot alkotnak a kompetenciák.
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8. táblázat. Frissen végzettek és munkaadók ítéletei a pályakezdők munkájához szükséges kompetenciákról 
a 2007-ben végzetteket kérdező Diplomás kutatás 2010 és a munkaadók körében végzett Diploma 2008 
kutatásai által használt, jórészt átfedő kompetencialisták alapján (átlagértékek)

frissen végzettek ítéletei 
(Diplomás kutatás 2010)

munkaadók ítéletei
(MKIK GVI Diploma 2008)

kompetencia
fontos-

ság1 kompetencia
fontos-

ság2

elége-
dettség3

precíz munkavégzés 4,76 precíz munkavégzés 4,29 4,45

képesség az önálló munkavég-
zésre

4,75
önálló munkavégzéshez szükséges 
készség

4,25 4,44

nagy munkabírás 4,66 nagy munkabírás 4,02 4,27

kapcsolatteremtő, kommuniká-
ciós készség

4,63
kapcsolatteremtő, kommuniká-
ciós készség

4,24 3,46

képesség a csapatmunkára 4,52
csapatmunkához szükséges kész-
ség

4,00 4,24

kitűzött célok megvalósításának 
képessége

4,48
személyes célok megvalósításának 
képessége

4,20 4,31

gyakorlati szakmai jártasság 4,43 szakmai gyakorlati jártasság 4,13 4,22

képesség a tanulásra, önképzésre 4,36 új készségek elsajátítása 3,54 4,03

elemzés és rendszerezés képessége 4,34 analitikus szemlélet 4,69 4,69

elméleti szakmai jártasság 4,33 szakmai elméleti alapok 4,60 4,74

szervezőkészség 4,31 szervező készség 4,29 4,19

képesség az újításra, új dolgok 
felfedezésére

4,29    

technikai, számítástechnikai esz-
közök használatában jártasság 

4,22 számítógépes ismeretek/gyakorlat 4,16 4,75

írásbeli kifejezőkészség 4,19
szándékok, problémák írásbeli 
kifejtése, értelmezése

4,52 4,25

interneten való eligazodás 4,18    

logikai, térbeli gondolkodás 3,91 logikai, térbeli gondolkodás 4,39 4,06

számolási, számítási feladatok 
megoldásának képessége

3,87
számolási, számítási feladatok 
megoldásának képessége

4,02 4,54

vállalkozószellem 3,82 vállalkozószellem 4,89 4,24

társadalmi kérdésekben való 
jártasság

3,74
társadalmi kérdésekben való 
jártasság  

4,00 4,07

idegen nyelvű kifejezőkészség 3,19 idegennyelvtudás 4,75 4,64

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft., MKIK GVI, 2008.
1Az alábbi készségek közül az iskolai osztályzatok segítségével mindegyikről mondja meg, mennyire fontos a jelenlegi munká-

jának elvégzéséhez!
2Felsorolok néhány készséget, ismeretet. Mondja meg mindegyikről, hogy mennyire fontosak?

3Mennyire elégedett ebből a szempontból az Önnel dolgozó diplomás pályakezdők felkészültségével?
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A Diplomás Pályakövetési Rendszerhez kapcsolódó kutatások nyomán kialakuló kompetencia-
skálával kapcsolatban összességében azt igyekeztem bizonyítani, hogy ez a nemzetközi szak-
irodalomban is használatos dimenziókhoz kapcsolható, összefüggéseiben is jól értelmezhető 
eredményekre vezet. Ezért a témában végzett kutatásokhoz, szakmai elemzésekhez ajánlható, 
még ha ebben a jelenlegi formájában automatikusan alkalmazható, standardizált eljárásnak 
még nem nevezhető is. 

Kompetencia és tanulmányok megítélése a munkahelyi elégedettség 
hátterében

A kompetenciaskálával kapcsolatos első elemzésekhez egy komplexebb összefüggést is igyek-
szem bemutatni, melynek során egy a szakirodalomban is elhanyagolt szubjektív oldalát vizs-
gálhatjuk meg a diplomás munkavállalásnak. Ha nem is szigorúan vett hipotézisként, de elvárt 
összefüggésként azt igyekszem tesztelni, hogy vajon a tanulmányok során szerzett jártassággal 
kapcsolatos visszaemlékező ítéletek és a munkakörrel kapcsolatban érzékelt kompetenciael-
várások növelik-e az aktuális munkával kapcsolatos elégedettséget a fentiekben bemutatott 
komplex elégedettségmutató segítségével mérve?
 A 9. táblázat egy lineáris regresszió elemzés eredményét mutatja, melyben a munkával 
kapcsolatos különféle elégedettségítéletek eredőjeként mutatkozó főkomponens-változó ér-
tékeit igyekszem bejósolni a korábbi tanulmányokkal kapcsolatos tapasztalat és a munkára 
jellemző kompetenciaelvárások segítségével. Ezek mellé alapvető demográfiai jellemzőket 
vettem még a modellbe (nem, életkor, jövedelem). Az így kialakított – a munkával való 
elégedettségnek nyilván csak egy apró szeletét magában foglaló – modell a függő változó va-
rianciájának már észrevehető részét, 20%-át magyarázza. Természetesen jelentős hatása van 
a jövedelemnek a munkával kapcsolatos elégedettségre. Emellett azonban azt látjuk, hogy 
az első, Együttműködés faktort kivéve, a három másik kompetenciafaktor mentén érzékelt 
kihívások a munkával való nagyobb elégedettséghez vezettek. Hasonlóképpen a felsőfokú 
tanulmányok hasznosíthatóságával kapcsolatos pozitív álláspont összességében nagyobb 
munkaelégedettséget jósol be. Az életkorral némiképp csökkent az elégedettség, ami való-
színűleg tovább elemzendő, összetettebb összefüggéseket takar (pl. ki szerzi meg idősebben 
a diplomáját?). Érdekes módon a nemnek nincsen szignifikáns hatása ebben a modellben a 
munkával való elégedettségre.
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9. táblázat. Regresszióelemzés a munkával való elégedettség meghatározóival (R2=0,2)

modell
standardizált 

beta
t sig.

(constant) –1,00 0,32

kompetencia E-faktor 0,02 0,93 0,35

kompetencia I-faktor 0,18 6,98 0,00

kompetencia K-faktor 0,14 5,25 0,00

kompetencia SZ-faktor 0,14 5,59 0,00

tanulmányok-főkomponens 0,19 7,08 0,00

életkor –0,07 –2,85 0,00

nem 0,00 –0,19 0,85

jövedelem 0,24 9,30 0,00

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Az alapvető összefüggést kicsit szélesebb kontextusban vizsgálva, egy újabb hasonló regresz-
sziós modellbe további magyarázó változókat emeltem be elméleti megfontolások alapján. Ez a 
modell lényegesen nagyobb, 30%-os arányban magyarázza a munkával való elégedettség, mint 
függő változó varianciáját, ami azonban még mindig tág teret hagy újabb magyarázó változók 
beemelésére. Dummy-változóként vettem be a modellbe, hogy a szak egyetemi, főiskolai volt-e. 
Az első állás keresésének hónapban mért idejét, az aktuális beosztást és a külföldi tulajdon 
arányát (négy fokozatban) ordinális változóként emeltem be.

10. táblázat. Regresszióelemzés a munkával való elégedettség meghatározóival (R2=0,3)

modell
standardizált

beta
t sig.

(constant) 1,268 0,206

kompetencia E-faktor 0,095 1,847 0,066

kompetencia I-faktor 0,146 2,695 0,007

kompetencia K-faktor 0,152 2,849 0,005

kompetencia SZ-faktor 0,261 4,939 0,000

tanulmányok-főkomponens 0,053 0,978 0,329

életkor –0,121 –2,416 0,016

nem –0,032 –0,631 0,529

jövedelem 0,299 5,564 0,000

elsőként megnevezett szak: egyetemi –0,108 –0,943 0,347

elsőként megnevezett szak: főiskolai –0,106 –0,932 0,352

hány hónapig kereste első munkáját 0,017 0,343 0,732

beosztás –0,044 –0,879 0,380

külföldi tulajdonos aránya 0,059 1,164 0,245

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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Az eredmények azt mutatják, hogy ebben a kiterjesztett modellben is megőrzik a kompetencia-
faktorok a pozitív összefüggésüket a munkaelégedettséggel. Bár a tanulmányok hasznosításával 
kapcsolatos ítélet jelentősen veszít bejósló erejéből, azt is látjuk, hogy önmagukban az újonnan 
beemelt változók nem vesznek át szignifikáns mértékben bejósló erőt. Ebben az összefüggés-
ben a magasabb beosztás, a főiskolai-egyetemi végzettség, de a cég tulajdonosi szerkezete sem 
gyakorol önállóan jelentős hatást a munkával való elégedettségre. A nemnek továbbra sincsen 
szignifikáns hatása a függő változónkra.

Következtetések

A következtetések levonása előtt előre kell bocsátani, hogy nagy szükség van a frissdiplomá-
sok hazai helyzetének sokoldalú bemutatására, ehhez még sokáig gazdag információforrásként 
szolgálhat a Diplomás kutatás 2010 adatbázisa is. Ez a feladat meg sem spórolható és egy-egy 
tanulmánnyal nem is tekinthető teljesítettnek. A jelen elemzésben egy jól körvonalazott össze-
függés mélyebb rétegeihez igyekeztem eljutni, egyes pontokon jelentősen sűrítve a rendelke-
zésre álló leíró jellegű információt. A reprezentatív minta azt a felelősséget is rója a Diplomás 
kutatás 2010 elemzőjére, hogy a válaszokon keresztül lehetőleg részletgazdagon mutassa be 
a frissen végzett magyar diplomások vizsgált jellemzőit, melyre itt most helyhiány miatt csak 
korlátozottan volt mód. A kiemelt összefüggéssel kapcsolatban azonban összefoglalóan meg-
állapíthatjuk, hogy valóban kapcsot jelenthet az igényelt és fejlesztett kompetenciák vizsgálata 
a felsőfokú tanulmányok és a diplomás munkakörökben végzett munka között. Továbbvinné 
ezeket a vizsgálódásokat, ha a válaszadók közvetlenül nyilatkoznának arról, hogy milyen kom-
petenciákat fejlesztettek a felsőoktatási tanulmányaik, a szakos képzésük. Még többet tudhat-
nánk meg, ha nem csupán a szubjektív ítéletek tükrében mutatkozna meg a fontosnak ítélt és a 
fejlesztett kompetencia, hanem azt közvetlenül mérni is lehetne. Ilyen irányú eszközfejlesztésre 
máshol kísérletet tettünk már,18 és várhatóan nemzetközi együttműködésekben ehhez stan-
dardizált, alaposan kialakított mérőeszközök is fognak majd rendelkezésre állni. Ebben akár 
a felsőoktatás PISA-vizsgálatának becézett AHELO-projekt is segíthet, melyen most az OECD-
szakértői dolgoznak.19 A diplomás pályakezdők előtt álló kompetenciaelvárásokról alkotott 
kép pontosításához ez a Diplomás kutatás 2010-ben használt kompetenciaskála is alkalmas 
lehet azonban. Még számos oldalról tovább vizsgálhatók a válaszok, körülmények. Sok munka 
vár a téma hazai kutatóira, a diplomás pályakövetés várhatóan szaporodó szakértőire, amíg ru-
tinszerűen alkalmazható eszközként bevethetjük ezt vagy más hasonló eszközt a felsőoktatási 
tanulmányok és a diplomás munkavállalás közötti kapcsolat elemzésére, akár az intézmények 
hatékonyságának vizsgálatát, akár az egyéni karriertanácsadást tűzzük célul.

18 Kiss P.–Lerner N.–Lukács F. (2010): Kompetenciavizsgálatok módszertana, első tapasztalatok. In: Kiss P. (szerk.) Kompetencia-
mérés a felsőoktatásban. Budapest, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 109–122.

19 Nusche, D. (2008): Assessment of learning outcomes in higher education: A comparative review of selected practices. Paris, 
OECD Publishing
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MELLÉKLETEK

11. táblázat. Frissdiplomások ítéletei az elvégzett tanulmányaikról, a jelen munkájukhoz szükséges kom-
petenciákról és a munkával való elégedettségükről teljes válaszadói körben és szektoriális bontásban (át-
lagértékek)

összes üzleti szféra
állami,  

önkormány-
zati szféra

nonprofit, 
egyesületi 

szféra

elvégzett tanulmányok megítélése 

az elméleti képzés színvonala 4,34 4,24 4,43 4,27

a gyakorlati képzés színvonala 3,81 3,68 3,95 3,66

a tanult ismeretek alkalmazhatósága 3,93 3,80 4,07 3,76

az elhelyezkedés során hasznosítható 
általános készségek, kompetenciák kifej-
lesztése

3,77 3,65 3,91 3,72

a tanárok segítőkészsége 4,10 3,97 4,21 4,16

a végzés utáni elhelyezkedés segítése 2,91 2,81 3,05 2,54

az intézményi szolgáltatások színvonala 3,94 3,81 4,06 3,85

a későbbi érvényesülés során hasznosítha-
tó kapcsolatok kiépítésének lehetősége

3,50 3,36 3,64 3,48

általános kompetenciák fontossága a 
munkához

elméleti szakmai jártasság 4,33 4,08 4,56 4,30

gyakorlati szakmai jártasság 4,43 4,26 4,59 4,43

technikai, számítástechnikai eszközök 
használatában jártasság 

4,22 4,31 4,15 4,18

képesség a tanulásra, önképzésre 4,36 4,24 4,45 4,46

elemzés és rendszerezés képessége 4,34 4,29 4,39 4,33

írásbeli kifejezőkészség 4,19 3,97 4,39 4,17

idegen nyelvű kifejezőkészség 3,19 3,55 2,86 3,06

szervezőkészség 4,31 4,23 4,38 4,41

precíz munkavégzés 4,76 4,74 4,79 4,73

nagy munkabírás 4,66 4,62 4,69 4,63

képesség az önálló munkavégzésre 4,75 4,71 4,79 4,69

képesség a csapatmunkára 4,52 4,44 4,60 4,50

kapcsolatteremtő, kommunikációs  
készség

4,63 4,52 4,73 4,69
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összes üzleti szféra
állami,  

önkormány-
zati szféra

nonprofit, 
egyesületi 

szféra

számolási, számítási feladatok megoldásá-
nak képessége

3,87 4,02 3,76 3,50

logikai, térbeli gondolkodás 3,91 3,91 3,94 3,78

társadalmi kérdésekben való jártasság 3,74 3,38 4,05 4,16

vállalkozó szellem 3,82 3,84 3,81 3,93

kitűzött célok megvalósításának képessége 4,48 4,43 4,54 4,47

képesség az újításra, új dolgok felfedezé-
sére

4,29 4,25 4,35 4,33

interneten való eligazodás 4,18 4,19 4,17 4,41

elégedettség a munkával

a munka szakmai, tartalmi részével 4,04 3,91 4,16 4,02

a szakmai előmenetellel, karrierépítéssel 3,44 3,40 3,47 3,49

a szakmai presztízzsel 3,53 3,56 3,49 3,55

a jövedelemmel, juttatásokkal 3,12 3,35 2,91 2,92

a munka személyi körülményeivel 3,88 3,93 3,84 3,81

a munka tárgyi körülményeivel 3,78 3,94 3,65 3,63

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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12. táblázat. Faktorelemzés a képességekkel kapcsolatos fontosságítéletekről a munkaadók válasza alapján 
(Maximum Likelihood, Varimax rotációval)

tétel
1

(V=20%)
2

(V=14%)
3

(V=5,4%)
4 

(V=4,26%)

személyes célok megvalósításának képes-
sége

0,754 0,213 0,049 0,101

szervező készség 0,704 0,215 0,154 0,032

társadalmi kérdésekben való jártasság 0,682 0,129 0,066 0,000

problémák írásbeli kifejtése, értelmezése 0,648 0,195 0,046 0,138

új készségek elsajátítása 0,585 0,074 0,060 0,297

csapatmunkához szükséges készség 0,577 0,104 0,146 0,054

számolási feladatok megoldásának képes-
sége 

0,570 0,102 0,007 0,023

idegennyelvtudás 0,185 0,628 0,009 –0,060

vállalkozószellem 0,197 0,584 0,065 0,076

önálló munkavégzéshez szükséges készség –0,006 0,576 0,030 0,076

analitikus szemlélet 0,180 0,543 0,137 0,019

logikai, térbeli gondolkodás 0,122 0,530 –0,050 0,020

precíz munkavégzés –0,014 0,454 0,395 –0,038

kapcsolatteremtő, kommunikációs kész-
ség 

0,088 0,422 0,063 0,017

szakmai elméleti alapok 0,156 0,407 0,067 0,061

számítógépes ismeret, gyakorlat 0,052 0,351 0,003 0,017

nagy munkabírás 0,503 0,089 0,856 0,083

szakmai gyakorlati képzés 0,569 0,154 0,044 0,785

Forrás: MKIK GVI, 2008.
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13. táblázat. Frissdiplomások ítéletei az elvégzett tanulmányaikról és a jelen munkájukhoz szükséges  
kompetenciákról teljes válaszadói körben és ágazati bontásban (átlagértékek)

összesen 1 2

elvégzett tanulmányok megítélése 

az elméleti képzés színvonala 4,34 4,30 4,38

a gyakorlati képzés színvonala 3,81 3,73 3,75

a tanult ismeretek alkalmazhatósága 3,93 3,82 3,88

az elhelyezkedés során hasznosítható általános készségek, kompetenciák  
kifejlesztése

3,77 3,74 3,71

a tanárok segítőkészsége 4,10 4,22 4,50

a végzés utáni elhelyezkedés segítése 2,91 3,10 4,00

az intézményi szolgáltatások színvonala 3,94 3,97 4,14

a későbbi érvényesülés során hasznosítható kapcsolatok kiépítésének  
lehetősége

3,50 3,78 3,88

általános kompetenciák fontossága a munkához

elméleti szakmai jártasság 4,33 4,32 4,25

gyakorlati szakmai jártasság 4,43 4,54 4,50

technikai, számítástechnikai eszközök használatában jártasság 4,22 4,03 4,63

képesség a tanulásra, önképzésre 4,36 4,20 4,38

elemzés és rendszerezés képessége 4,34 4,16 4,50

írásbeli kifejezőkészség 4,19 3,65 3,25

idegen nyelvű kifejezőkészség 3,19 3,17 3,75

szervezőkészség 4,31 4,31 4,38

precíz munkavégzés 4,76 4,79 4,63

nagy munkabírás 4,66 4,70 4,88

képesség az önálló munkavégzésre 4,75 4,75 4,88

képesség a csapatmunkára 4,52 4,46 4,38

kapcsolatteremtő, kommunikációs készség 4,63 4,45 4,50

számolási, számítási feladatok megoldásának képessége 3,87 4,02 4,63

logikai, térbeli gondolkodás 3,91 4,00 4,13

társadalmi kérdésekben való jártasság 3,74 3,44 3,13

vállalkozó szellem 3,82 4,13 4,38

kitűzött célok megvalósításának képessége 4,48 4,62 4,38

képesség az újításra, új dolgok felfedezésére 4,29 4,39 4,38

interneten való eligazodás 4,18 3,95 4,38

1 – Mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás, 2 – Bányászat 3 – Feldolgozóipar, 4 – Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás,  
9 – Pénzügyi közvetítés, ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás, 10 – Közigazgatás,-védelem; kötelező társadalombiztosítás
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13

4,34 4,27 4,12 4,22 4,27 4,29 4,29 4,26 4,41 4,43 4,43 4,39

3,85 3,73 3,56 3,72 3,65 3,68 3,73 3,64 3,67 4,00 4,02 3,88

3,90 4,02 3,82 3,74 3,83 3,95 3,93 3,75 3,99 4,06 4,08 3,93

3,66 3,70 3,65 3,58 3,70 3,72 3,80 3,66 3,79 3,91 3,98 3,73

3,96 3,94 3,92 3,99 3,94 4,02 3,99 3,96 4,03 4,27 4,26 4,07

2,73 3,03 2,72 2,64 2,43 2,78 3,18 2,95 2,91 2,98 3,11 2,97

3,98 3,95 3,68 3,77 3,70 3,86 3,92 3,75 4,00 4,04 4,09 4,03

3,42 3,47 3,19 3,19 3,16 3,42 3,53 3,47 3,54 3,58 3,77 3,49

4,07 4,42 4,06 3,76 3,80 4,06 4,27 4,19 4,42 4,65 4,62 4,16

4,28 4,38 4,26 3,97 4,25 4,21 4,35 4,37 4,37 4,68 4,69 4,35

4,40 4,70 4,36 4,24 3,88 4,42 4,54 4,58 4,35 4,06 4,04 4,29

4,12 4,18 4,03 4,02 3,83 4,27 4,50 4,32 4,32 4,57 4,47 4,37

4,31 4,53 4,22 4,21 3,78 4,32 4,52 4,47 4,43 4,42 4,33 4,31

3,93 4,15 3,90 3,79 3,58 4,00 4,24 4,44 4,51 4,46 4,11 4,29

3,49 3,05 3,14 3,49 4,20 3,31 3,51 3,42 2,60 3,10 2,78 3,40

4,18 4,24 4,14 4,18 4,35 4,35 4,32 4,40 4,19 4,49 4,39 4,32

4,79 4,80 4,62 4,66 4,69 4,83 4,88 4,80 4,81 4,77 4,82 4,77

4,72 4,59 4,51 4,50 4,56 4,71 4,75 4,68 4,67 4,70 4,74 4,65

4,77 4,68 4,55 4,61 4,65 4,75 4,79 4,73 4,75 4,82 4,83 4,79

4,48 4,62 4,26 4,33 4,32 4,50 4,59 4,30 4,51 4,62 4,65 4,49

4,29 4,47 4,35 4,63 4,62 4,58 4,65 4,60 4,65 4,80 4,78 4,64

4,26 4,20 4,45 4,08 3,73 4,32 4,43 4,13 3,89 3,85 3,38 3,72

4,27 4,17 4,22 3,80 3,46 4,31 4,01 3,99 3,75 4,09 3,74 3,74

3,30 3,32 3,21 3,39 3,40 3,53 3,86 3,91 4,11 4,02 4,03 3,77

3,82 3,71 3,79 3,83 3,83 3,90 4,01 4,00 3,50 3,99 3,87 3,93

4,49 4,47 4,31 4,34 4,09 4,42 4,60 4,49 4,43 4,64 4,51 4,54

4,24 4,24 4,08 4,14 4,02 4,18 4,36 4,24 3,99 4,57 4,42 4,34

4,17 4,50 4,18 4,08 4,13 4,32 4,37 4,52 4,21 4,21 4,03 4,34

5 – Építőipar, 6 – Kereskedelem, javítás, 7 – Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, 8 – Szállítás, raktározás, posta, távközlés,  
13 – Oktatás, egészségügyi, szociális 

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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14. táblázat. Frissdiplomások ítéletei az elvégzett tanulmányaikról és a jelen munkájukhoz szükséges  
kompetenciákról teljes válaszadói körben és ágazati bontásban (átlagértékek)

Mennyire fontos… összesen
mezőgaz-

daság
ipar

Szakmai elméleti alapok? 4,60 4,70 4,80

Szakmai gyakorlati képzés? 4,13 4,19 4,22

Számítógépes ismeret, gyakorlat? 4,16 4,10 4,14

Új készségek elsajátítása? 3,54 3,47 3,69

Analitikus szemlélet? 4,69 4,52 4,75

Problémák írásbeli kifejtése, értelmezése? 4,52 4,64 4,70

Idegennyelvtudás? 4,75 4,66 4,85

Szervező készség? 4,29 4,41 4,37

Precíz munkavégzés? 4,29 4,43 4,70

Nagy munkabírás? 4,02 3,97 4,07

Önálló munkavégzéshez szükséges készség? 4,25 4,24 4,15

Csapatmunkához szükséges készség? 4,00 4,05 3,65

Kapcsolatteremtő, kommunikációs készség? 4,24 3,90 3,48

Számolási feladatok megoldásának képessége? 4,02 4,31 3,98

Logikai, térbeli gondolkodás? 4,39 4,70 4,60

Társadalmi kérdésekben való jártasság? 4,00 3,99 4,07

Vállalkozószellem? 4,89 4,90 4,91

Személyes célok megvalósításának képessége? 4,20 4,17 4,44
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feldolgozó-
ipar

építőipar
kereskede-
lem, javítás

turizmus
logisztika, 
távközlés

pénzügy
gazdaság + 

ingatlan

4,76 4,78 4,50 4,30 4,32 4,16 4,53

4,09 4,30 4,05 3,88 4,42 3,89 4,16

4,16 4,19 4,16 4,43 4,12 4,41 4,03

3,42 3,54 3,81 3,31 3,82 3,34 3,50

4,70 4,71 4,71 4,69 4,57 4,84 4,75

4,50 4,47 4,58 4,24 4,84 4,12 4,41

4,77 4,74 4,78 4,76 4,74 4,91 4,68

4,27 4,34 4,33 4,18 4,33 4,09 4,28

4,28 4,18 4,31 4,10 4,10 4,61 4,25

3,96 4,09 4,12 3,79 3,97 3,94 4,15

4,21 4,38 4,29 4,21 4,47 4,36 4,12

3,97 4,01 4,16 3,72 4,17 3,77 4,02

4,41 3,89 4,09 4,67 4,48 4,56 4,19

3,75 4,15 4,08 4,29 4,50 3,92 3,98

4,30 4,48 4,33 4,68 4,53 4,51 4,15

3,89 3,74 4,10 3,93 4,29 3,84 4,15

4,90 4,94 4,87 4,86 4,78 5,00 4,88

4,24 4,17 4,20 4,06 4,28 4,10 4,14

Forrás: MKIK GVI, 2008.
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15. táblázat. Frissdiplomások ítéletei az elvégzett tanulmányaikról, a jelen munkájukhoz szükséges kom-
petenciákról és a munkával való elégedettségükről teljes válaszadói körben és a vállalkozás tulajdonosa 
szerinti bontásban (átlagértékek)

összesen
teljesen 
magyar 
tulajdon

külföldi 
tulaj-
donos 
kisebb-
ségben

külföldi 
tulajdo-

nos több-
ségben

teljesen 
külföldi 
tulajdon

elvégzett tanulmányok megítélése 

az elméleti képzés színvonala 4,34 4,28 4,30 4,16 4,16

a gyakorlati képzés színvonala 3,81 3,72 3,97 3,52 3,59

a tanult ismeretek alkalmazhatósága 3,93 3,85 3,96 3,75 3,73

az elhelyezkedés során hasznosítható 
általános készségek, kompetenciák kifej-
lesztése

3,77 3,63 3,63 3,51 3,67

a tanárok segítőkészsége 4,10 4,00 4,10 3,83 3,87

a végzés utáni elhelyezkedés segítése 2,91 2,76 3,12 2,79 2,69

az intézményi szolgáltatások színvonala 3,94 3,80 3,98 3,75 3,74

a későbbi érvényesülés során hasznosítha-
tó kapcsolatok kiépítésének lehetősége

3,50 3,35 3,57 3,29 3,29

általános kompetenciák fontossága a 
munkához

elméleti szakmai jártasság 4,33 4,09 4,32 4,04 4,10

gyakorlati szakmai jártasság 4,43 4,28 4,38 4,33 4,38

technikai, számítástechnikai eszközök 
használatában jártasság 

4,22 4,29 4,46 4,50 4,48

képesség a tanulásra, önképzésre 4,36 4,14 4,29 4,41 4,38

elemzés és rendszerezés képessége 4,34 4,18 4,37 4,43 4,52

írásbeli kifejezőkészség 4,19 3,91 4,04 4,03 4,14

idegen nyelvű kifejezőkészség 3,19 3,22 3,75 3,94 4,13

szervezőkészség 4,31 4,18 4,32 4,36 4,35

precíz munkavégzés 4,76 4,72 4,73 4,81 4,80

nagy munkabírás 4,66 4,61 4,60 4,71 4,66

képesség az önálló munkavégzésre 4,75 4,72 4,65 4,72 4,75

képesség a csapatmunkára 4,52 4,38 4,40 4,56 4,62

kapcsolatteremtő, kommunikációs kész-
ség

4,63 4,46 4,53 4,56 4,56
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összesen
teljesen 
magyar 
tulajdon

külföldi 
tulaj-
donos 
kisebb-
ségben

külföldi 
tulajdo-

nos több-
ségben

teljesen 
külföldi 
tulajdon

számolási, számítási feladatok megoldásá-
nak képessége

3,87 4,07 4,17 4,09 3,98

logikai, térbeli gondolkodás 3,91 3,87 4,03 4,13 3,95

társadalmi kérdésekben való jártasság 3,74 3,37 3,61 3,52 3,16

vállalkozó szellem 3,82 3,87 3,80 3,97 3,67

kitűzött célok megvalósításának képes-
sége

4,48 4,39 4,43 4,52 4,50

képesség az újításra, új dolgok felfede-
zésére

4,29 4,24 4,20 4,38 4,27

interneten való eligazodás 4,18 4,20 4,30 4,21 4,19

elégedettség a munkával

a munka szakmai, tartalmi részével 4,04 3,84 3,90 3,95 3,92

a szakmai előmenetellel, karrierépítéssel 3,44 3,30 3,56 3,39 3,47

a szakmai presztízzsel 3,53 3,48 3,61 3,63 3,69

a jövedelemmel, juttatásokkal 3,12 3,27 3,42 3,47 3,47

a munka személyi körülményeivel 3,88 3,86 4,03 4,02 3,97

a munka tárgyi körülményeivel 3,78 3,83 4,06 4,02 4,07

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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HORVÁTH TAMÁS

DIPLOMÁSOK TERÜLETI ELHELYEZKEDÉSE  
MA GYAR ORSZÁGON1

Előzmények

A felsőoktatásba történő beiskolázási tendenciákról, a felvételizők, illetve felvettek szociológiai 
hátteréről, ezek között a jelentkezők és jelentkezések regionális eloszlásáról jelentős szakiroda-
lom2 áll rendelkezésre, ami elsősorban annak köszönhető, hogy hozzáférhetőek teljes körű, sta-
tisztikai elemzésre alkalmas adatbázisok (felvételi adatbázis, OKM-NEFMI statisztikák), illetve 
a hallgatók körében több nagymintás reprezentatív kutatás is zajlott,3 amelyek szintén kitértek 
a felsőoktatási intézményekbe járó hallgatók szocio-demográfiai hátterére. A beiskolázáshoz 
képest a diplomások további életpályájáról jóval kevesebb adat, információ áll rendelkezésre,4 
tekintettel arra, hogy a diplomás pályakövetés még kezdeti szakaszában van nálunk, statisztikai 
szintű adatsorok vagy reprezentatív mintán lezajlott országos kutatási eredmények korábban 
– a „Diplomás kutatás 2010” vizsgálat előtt – nem voltak elérhetőek. Így összességében igen 
kevés információnk van a diplomát szerzettekről, különös tekintettel ezen társadalmi csoport 
földrajzi mobilitásáról, térbeli elhelyezkedésükről. 
 A „Diplomás kutatás 2010” lehetőséget biztosít arra, hogy felvázoljuk a felsőfokú végzett-
séggel rendelkezők földrajzi elhelyezkedésének általános tendenciáit. Az elemzés során két te-
rületi bontásban vizsgáljuk az adatokat: a diplomások területi elhelyezkedése földrajzi régiók 
és településtípus szerint, valamint mindezek képzési területi különbségei. 

Kutatás célja, lehatárolása

Jelen tanulmány elsődlegesen arra vállalkozik, hogy a kutatás eredményeinek felhasználásával 
leírja a diplomások területi elhelyezkedésének legfőbb tendenciáit, elsődlegesen a 2007-es vég-
zés képzési helye és 2010-ben a lakóhely és munkahely elhelyezkedése tengelyében. 
A vizsgálat a rendelkezésre álló adatok alapján három kérdésre terjed ki: 
•  Milyen főbb területi jellemzők mentén írható le a diplomások lakóhelyének földrajzi elhe-

lyezkedése: korábbi felvételi, hallgatói statisztikai adatokkal összevetve a végzettek milyen 

1 A tanulmány szakmai lektora Dr. Rechnitzer János (SZE).
2 Forray R. K.–Híves T. (2002): Jelentkezés a felsőoktatásba, 2001. In: Tér és Társadalom. 2002. 1. szám 101–117.; Andor 

M.–Liskó I. (2000) Iskolaválasztás és mobilitás. – Iskolakultúra, Budapest, 264 p.; Kiss P. (2008): A falusiak (és nem falusiak) 
a felsőfokú tanulmányaik kezdetén. In: Felsőoktatási Műhely 2008/1. 45–59.; Pusztai G.–Nagy É. (2005): Tanulmányi célú 
mobilitás Magyarország keleti határvidékein. Educatio 2005/1. 360–384.; Kasza G.–Kovács B. (2008): Honnan hová? A felső-
oktatási felvételi jelentkezések területi jellegzetességei kilenc alapszak esetében (2006, 2007). In: Felsőoktatási Műhely 2008./1. 
79–90.

3 Az OFIK, illetve jogutódja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2002 óta öt országos reprezentatív kutatást végzett 
hallgatók körében. 

4 A pályakövetési hazai kutatások egyik jelentős mérföldkövének tekinthető FIDÉV-kutatás nem tért ki a végzettek elhelyezkedé-
sének területi szempontú elemzésére. (Galasi P.–Nagy Gy. (2006): A fiatal diplomások munkaerő-piaci helyzetének változása 
1999–2003. Educatio 2006/2. 268–287) A témát is érintő általános tendenciákat bemutató tanulmányok mellett néhány regio-
nális, vagy egy-egy szakmára korlátozódó elemzés áll rendelkezésre: Győri Ferenc: Pályakezdő tudományos tehetségek területi 
eloszlásának jellemzői Magyarországon alföldi aspektusból; Dr. Balázs Péter: Hazai képzőhelyek hatása a fogorvosok területi 
elhelyezkedésére; Kakukné Katona Ágnes: Pályakezdő diplomások elhelyezkedési esélyei és lehetőségei Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében.
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településtípust preferálnak, illetve ezek között milyen különbségek fedezhetők fel képzési 
területenként?

•  Milyen összefüggések, tendenciák figyelhetők meg a 2007-ben végzettek képzési helyének 
és későbbi lakóhelyének összevetéséből? Milyen lehetséges okokkal magyarázható a képzési 
hely és a későbbi lakóhely különbsége, hogyan tipizálhatóak az érintett társadalmi csopor-
tok, mennyiben és mikor tekinthetőek ezek földrajzi mobilitásnak, migrációnak? Milyen 
képzési területi és regionális sajátosságok jellemzőek? Mely képzési helyen, milyen képzési 
területen vagy lakóhelyen és mekkora a helyváltoztatás mértéke? Melyek az „értelmiség-
megtartó” régiók, képzési helyek? 

•  Milyen tendenciák figyelhetők meg a lakóhely és a munkahely különbözősége vagy eltérése 
között? Mennyiben tér el a diplomások lakóhelye és munkahelyének elhelyezkedése, ennek 
milyen szignifikáns képzési területi, regionális különbségei észrevehetőek? 

Területi különbségek és iskolázottság 

A területi különbségek számos társadalmi-gazdasági jellemző mentén kimutathatóak, külön-
böző tényezők közül kiemelkedő hatása van a kulturális jellegű különbségeknek, ezeken belül 
a tudásnak és az ennek hátterében álló iskolázottságnak, mint a társadalmi, illetve területi dif-
ferenciálódást magyarázó legfontosabb tényezőnek.5 Számos elemzés szerint az egyes vizsgált 
társadalmi jellemzők közül az iskolázottság esetében mutatható ki a legerősebb konzisztencia 
a regionális gazdasági különbségekkel. Mindez tehát azt is jelenti, hogy azon térségekben, ahol 
magasabb a diplomások aránya, ott – ezzel kölcsönhatásban – magasabb a gazdaság fejlettsége 
is. Az elmúlt évtizedekben Magyarországon is a regionális egyenlőtlenségek legfontosabb mér-
hető meghatározója mind az egyének, mind a térségek szintjén az iskolázottság.6 Különböző 
tudományterületek kutatóitól származó empirikus bizonyítékok sora is utal arra, hogy térségi 
képzettségi viszonyok, amelyek burkoltan magukban foglalják a kulturális háttér jellemzőjét is, 
a leginkább szignifikáns hatású tényezői a továbbtanulásnak.7 Voltaképpen annak a társadal-
mi ténynek a területi vetületével állunk itt szemben, amit mások mellett P. Bourdieu,8 a hazai 
szociológusok közül pedig Ferge Zsuzsa9 már a ’70-es években megfogalmazott és elemzett: 
hogy az iskola, és ezen belül a továbbtanulás a társadalmi, különösen pedig a kulturális egyen-
lőtlenségek újratermelődésének központi fontosságú csatornája. Mindez azt jelenti, hogy a ma-
gasabban iskolázott szülők gyermekei nagyobb eséllyel jutnak a felsőoktatásba: ebből pedig 
egyenesen következik az is, hogy a magasabb iskolázottsági szintű, több képzett, esetünkben 
diplomás ember lakóhelyeként szolgáló térségekben kerülnek be többen a felsőoktatásba. 
 Az iskolázottság és területi különbségek közötti erős konzisztencia 1989 után még fokozó-
dott: a magasabb iskolázottság egyre növekvő bérelőnyt is jelent,10 nem beszélve az elhelyez-

5 Enyedi Gy. (1996): Regionális folyamatok Magyarországon az átmenet időszakában. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 
Budapest

6 Kolosi T. (1987): Tagolt társadalom. Gondolat Kiadó, Budapest
 Rechnitzer J. –Smahó M. (2005): A humán erőforrások regionális sajátosságai az átmenetben (KTI Könyvek 5.) MTA Közgazda-

ságtudományi Intézet, Budapest
7 Varga J. (2004): A munkaerő-piaci ismeretek és várakozások hatása a felsőfokú továbbtanulási döntésekre. In: Fazekas K.–Varga 

J. (szerk.): Munkaerő-piaci Tükör 2004, MTA Közgazdaságtudományi Intézet
8 Bourdieu, P. (1978): Az értelmiségi hagyomány és a társadalmi rend megőrzése. In: Bourdieu, P.: A társadalmi egyenlőtlenségek 

újratermelődése, Gondolat Kiadó, Budapest
9 Ferge Zs. (1972): A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés. Szociológia, 1.
10 Kézdi G. (2004): Iskolázottság és foglalkoztatottság. In: Fazekas K. –Varga J. (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör 2004. MTA Közgaz-

daságtudományi Intézet, Budapest
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kedési esélyekben – térségi értelemben pedig az versenyképességben – mutatkozó különbsé-
gekről. Az adatok szerint ez az összefüggés az elmúlt években – a felsőoktatásban részt vevők 
számának többszörösére bővülése ellenére – sem veszített erejéből: a felsőoktatás expanziója 
egyes várakozások ellenére sem járt a területi esélykülönbségek csökkenésével. Ez pedig a te-
rületi előnyök és hátrányok „megszokott”, alapjában évtizedek óta alig változó trendjének, a 
hazai területi egyenlőtlenségi mintázatnak a további fennmaradását vetíti előre a következő év-
tizedekre is. Ebből a szempontból fontos megvizsgálni tehát, hogy a diplomát szerzők földrajzi 
elhelyezkedése növeli vagy csökkenti a regionális – és településtípusokban is megfigyelhető – 
különbségeket. 
 Az iskolázottsági különbségek legfontosabb térbeli megjelenési módja a helyek tagozódása, 
a településhierarchia; ehhez képest a térségek közötti, regionális különbségek mértéke mindig 
kisebb.11 A magyar társadalom a XX. század folyamán – nagyrészt megkésett és egyoldalú 
gazdasági fejlődésének következményeként – sajátos területi rétegződést mutat, a társadalmi 
struktúrából származó egyenlőtlenségek területi egyenlőtlenségként is jelentkeztek. Mindez azt 
jelentette, hogy városi lakásra, illetve az oda történő betelepülésre a magas társadalmi státu-
szúaknak volt a legnagyobb esélyük, míg a települési hierarchia alján, a mobilitási esélyektől 
jórészt elzárt tanyák, illetve kisfalvak álltak, ahol halmozottan érvényesültek a társadalmi hátrá-
nyok. Az „urbanizációs lejtő” tetején elhelyezkedő Budapesten lakni egyfajta privilégiumot je-
lentett, a XX. század második felében minden korábbinál nagyobb méreteket öltött társadalmi 
mobilitás általában lakóhely változtatással is járt.12 Mindennek sajátos leképeződése figyelhető 
meg a két világháború között és a II. világháború után, amelynek során a fővárosban dolgozó 
alacsonyabb státuszú, illetve szakképzettségű rétegeket a főváros körüli agglomeráció szívta fel. 
 Az 1940-es évektől 1990-ig folyamatos regionális kiegyenlítődés következett be az iskolá-
zottságban. Ebben a különböző területi szinteken és a Budapest–vidék közötti, illetve a vidéken 
belüli folyamatokat tekintve sincs különbség. Azonban az egyes iskolázottsági fokozatokat te-
kintve annál inkább van: a kiegyenlítődés ugyanis területi értelemben is az alsóbb fokozatok-
ban indult meg. A legalább 8 osztály elvégzése, majd általánossá válása már az 1940-es évektől 
jelentős kiegyenlítődést, s a ’60–70-es évekre alapvetően nivellált térszerkezetet eredményezett, 
ami mára szinte abszolút érvényűvé vált. A felsőfokú végzettség területi kiegyenlítődése inkább 
csak a ’60-as évektől vált érzékelhetővé, elsősorban a vidéki főiskolák tömeges megnyílásá-
nak köszönhetően. Ám már a következő évtizedben a legtöbb térségi szintet tekintve jelentő-
sen lelassult e folyamat. S bár Budapest előnyének mérséklődése, valamint a települési szintű 
különbségek lassú csökkenése a rendszerváltás után is folytatódott, a megyék és kistérségek 
között a kiegyenlítődés megállt, sőt a felsőfokú végzettségűek területi különbségei kisebb diffe-
renciálódásról tanúskodnak. A „szürkeállomány” térbeli eloszlásában bekövetkezett változások 
ezzel együtt ismét csak nagytérségi mintázatot mutatnak: a folyamatok legnagyobb nyertese 
1990 után a budapesti agglomeráció volt. A szuburbanizáció felgyorsulásának köszönhetően az 
agglomerációs gyűrű kistérségeiben élő népesség átlagos képzettségi szintje kiugró mértékben 
nőtt, miközben Budapest előnye formálisan is csak kismértékben, a dolog lényegét tekintve 
pedig egyáltalán nem csökkent.13 Igazán lényeges változásnak azonban csak a budapesti agg-
lomeráción belüli folyamatok hatása mondható. Megállapítható ugyanis, hogy a területi egyen-
lőtlenségi mutatók változási irányát minden végzettségi és térségi szintet tekintve a Budapestről 

11 Illés I. (2003): Oktatási rendszer. In: Perczel Gy. (szerk.): Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza. ELTE Eötvös Kiadó, 
Budapest

12 Szelényi I. –Konrád GY. (1971): A késleltetett városfejlődés társadalmi konfliktusai. Valóság 1971/12.
13 Kiss J. –Tagai K.–Telebisz K. (2008): A szürkeállomány területi különbségei katedrán innen és túl. Területi Statisztika 2008/5. 

315–333. 
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kiköltöző (ám zömmel továbbra is a fővárosban dolgozó, annak gazdasági erejét növelő), igen 
magas arányban egyetemi diplomával rendelkező népesség határozta meg 1990 után, országos 
összesítésben és csak a „vidéket” tekintve egyaránt. A szuburbanizációs folyamatok hatása úgy 
summázható, hogy Budapest kiugró képzettségi előnye rohamos ütemben terjeszkedik ki a 
környezetére is – a 2005-ös mikrocenzus megyei adatai alapján Pest megye megelőzte Csong-
rádot a rangsorban –, s alakul át egyre inkább a budapesti agglomeráció egészének előnyévé.14  

Diplomával rendelkezők regionális eloszlása

A diplomások népességen belüli aránya jellemzően nemcsak a jobb gazdasági mutatókkal, 
hanem a nagyobb felsőoktatási hagyományokkal rendelkező régiókban, illetve megyékben 
magasabb. Kiugróan magas arányban élnek diplomások a Közép-magyarországi régióban, ré-
szesedésük a régión belüli népességen belül 18,3%, amely majd kétszerese a többi régióban 
tapasztalható aránynak. 

1. ábra. Egyetemi, főiskolai oklevéllel rendelkezők aránya a teljes népességen belül az egyes régiókban
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Forrás: KSH, 2005

Egyetemi, főiskolai diplomával közel hasonló arányban rendelkezik mindkét nem, a diplomás 
nők részaránya minden vidéki régióban azonos a férfiakéval, vagy magasabb annál, de Kö-
zép-Magyarországon fordított a helyzet. A diplomásoknak a vizsgált népességen belüli aránya 
mindkét nem esetében Észak-Magyarországon volt a legalacsonyabb. 
 A felsőoktatásban az elmúlt 20 évben a hallgatói létszám megduplázódása, az egyetemek 
integrációja, újabb karok indítása csökkentette Budapest képzési túlsúlyát. Az egyetemi köz-
pontok ma már valamennyi régióban megtalálhatók, így a régiónkénti összetétel is arányosabbá 
vált a fiatalok körében. Hasonló a helyzet a középkorúak esetében is, akiknek jelentős része 
a felnőttoktatásban szerzett diplomát, többnyire a munkahelyi előremenetel érdekében, vagy 
éppen a magasabb szintű tudás megszerzésének korábbi elmaradása miatt. A 2000-es évek első 
évtizedében átmenetileg bekövetkező felvételi létszám csökkenés is annak tudtató be, hogy ez 
a korosztály már nem jelent meg nagy számban újbelépő hallgatóként az egyetemeken, főisko-
lákon.15 Az idősebb generációnál viszont látható, hogy a Közép-magyarországi régió – a buda-

14 Kiss J–Tagai K.–Telebisz K. (2008): A szürkeállomány területi különbségei katedrán innen és túl. Területi Statisztika 2008/5. 
315–333.

15 Fábri I. (2010): A hazai felsőoktatási jelentkezések fontosabb összefüggései. In: Felsőoktatási Műhely füzetek I. 9–28.
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pesti képzési lehetőségeket kihasználva – kiemelkedően nagy arányban van jelen az egyetemet 
vagy főiskolát végzettek körében.16 

1. táblázat. Az egyetemi, főiskolai oklevéllel rendelkezők korcsoportonként és régiónként, a megfelelő ko-
rúak százalékában, 2005

korcso-
port (év)

ország 
összesen

Közép-
Magyar-
ország

Közép-
Dunán-

túl

Nyugat-
Dunán-

túl

Dél-Du-
nántúl

Észak-
Magyar-
ország

Észak-
Alföld

Dél-Al-
föld

20–24   6,7   7,8   4,9   6,0   5,3   5,9   8,1   6,5

25–29 20,1 27,8 16,7 18,3 14,0 16,3 17,7 16,4

30–34 17,3 26,1 14,7 13,1 13,7 11,2 13,2 13,6

35–39 16,6 23,7 13,6 16,4 13,2 11,5 12,7 15,0

40–44 17,2 27,2 12,5 16,5 13,6 12,6 14,0 13,2

45–49 15,4 23,7 13,0 13,4 12,1 13,1 12,0 12,2

50–54 15,2 23,1 13,4 11,5 11,2 11,3 12,2 12,5

55–59 14,9 22,7 12,3 10,5 12,7 11,6 11,7 11,0

60–64 14,5 22,0 12,6 11,6 10,8 10,4 10,0 11,5

65–69   9,5 17,0   6,8   8,1   7,8   7,0   5,3   6,0

70–74   9,1 17,6   7,1   6,1   5,8   5,6   4,7   5,1

75–79   7,5 14,7   6,0   4,1   3,1   5,0   4,7   4,4

80–84   5,6 10,5   3,9   3,3   6,0   4,3   1,9   2,5

85–x   6,0 11,7   4,8   1,8   2,9   2,0   3,3   2,8

összesen 11,7 18,3 9,6   9,8   8,9   8,5   8,9   9,1

Forrás: KSH, 2005

A diplomások aránya minden régióban a 25–29 évesek körében volt a legmagasabb, ami fő-
ként a felsőfokú képzés 1996 utáni kiteljesedésével függ össze. 30 évtől felfelé 60 évig minden 
régióban hasonló csökkenési folyamat a jellemző. A diplomások között a nők aránya Közép-
Magyarország kivételével mindenütt magasabb volt. Ez főként a fiatalabb nők diplomaszerzési 
törekvéseinek növekedésével függ össze, amiben a tudásszint emelésén túl a nagyobb lehetősé-
geket biztosító állások megszerzésének vágya játszik közre. Egyes szakterületek elnőiesedése, 
mint például a pedagógusoké, a jogászoké, a közművelődésben és humán szférában dolgozóké, 
a diplomás nők számának erőteljes növekedésével is összefügg.
 2005-ben egyetemi, főiskolai diplomával a 25 éves és idősebb népesség 14,7%-a rendelke-
zett, amely arány 2,1 százalékponttal kedvezőbb, mint a 2001-es népszámlálás időpontjában. 
Ennél a végzettségi szintnél is Közép-Magyarország mutatószámai emelkedtek a legnagyobb, 
3,2 százalékpontos mértékben. Számottevő, 1,9 százalékpontos növekedés volt még Észak-Al-
földön, és 1,8 százalékpontos Közép-Dunántúlon. A mikrocenzus időpontjában is Észak-Ma-
gyarországon élt arányaiban a legkevesebb felsőfokú végzettségű ember, 10,8%. Ezt az országos 
átlag 1,4-szer, a közép-magyarországi 2,1-szer haladta meg. 

16 Kramarics T.–Szekeres J. (2007): Az iskolázottság területi különbségei Magyarországon. Területi Statisztika, 4.
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2. ábra. A legalább egyetemi, főiskolai oklevéllel rendelkezők aránya a 24 évesnél idősebb népesség száza-
lékában megyénként, 2005

–10,0

10,1–11,5

11,6–13,0

13,1–

28,0 Budapest

%

Forrás: KSH, 2005

A diplomások arányát egyes régiókban nagyon sok tényező határozhatja meg, nyilvánvaló, 
hogy a munkaerő-piaci lehetőségek, a kedvezőbb munka és jövedelmi lehetőségek elsődlege-
sek,17 de ezt – az egyedi sajátos élethelyzetből fakadó okok mellett – nagyban befolyásolhatja 
két másik tényező: a felsőfokú tanulmányok előtti (vagy alatti) lakóhely, és az egyetem, vagy 
főiskola, tehát a képzőhely földrajzi elhelyezkedése. Ha a területi különbségeket a diplomások 
térbeli elhelyezkedésén keresztül vizsgáljuk, mindenképp figyelembe kell vennünk a fenti té-
nyezőket. Mindezek együttes vizsgálata rávilágíthat egyes régiók diplomás megtartó vagy vonzó 
képességére is, amit három statisztikai adat összevetése alapján elemezhetünk: a) a legfrissebb 
mikrocenzus adatokkal, azaz a 2005-ben 25–29 éves diplomások lakóhelyének területi elosz-
lásával;18 b) ugyanebben az évben felvett hallgatók régiós arányával;19 c) a felsőoktatási képző-
helyek (adott régióhoz tartozó felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkezők 
létszáma) regionális eloszlásával. Mivel a 2005-ben diplomázókról nem áll rendelkezésre arra 
vonatkozó információ, hogy mikor léptek be a felsőoktatásba, illetve mikortól meddig volt 
hallgatói jogviszonyuk, valamint a tanulmányi évekről, illetve a lemorzsolódásról sem áll ren-
delkezésre megbízható statisztika, ezért a 2005-ös diplomások adatai nem vethetőek össze ko-
rábbi évek bemeneti adataival, illetve hallgatói statisztikákkal, így a 2005-ös adatok összevetése 
egyfajta „gyorsfénykép” egy-egy régió, térség felvételiző-hallgató-diplomás kibocsátásról. Ez 
az összehasonlítás annyiban torzít, hogy nem veszi figyelembe az egymáshoz közeli években 

17 Kertesi G. (1997) A gazdasági ösztönzők hatása a népesség földrajzi mobilitására 1990 és 1994 között (Település- és körzetszin-
tű elemzés.): Esély, 1997/2.

18 Diplomás kutatás 2010 mintájába bekerült korcsoportokhoz ez áll a legközelebb, valamint a DPR-program keretében végzett in-
tézményi felmérések adatai szerint ez az a korcsoport, ahol a legnagyobb számban találunk pályakezdő, illetve a diplomaszerzés 
utáni néhány éves munkatapasztalattal rendelkező felsőfokú végzetteket. A teljes populáció helyett ezen korcsoport vizsgálata 
csökkenti a diplomás korcsoportok eltérő regionális eloszlásából adódó torzulásokat.

19 2002–2005 között felvételi létszámadatokat és arányokat vizsgálva mind megyei, mind régiós szinten néhány tizednyi eltérés 
mutatkozik az arányokat tekintve az egyes évek között.
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esetlegesen bekövetkező változások regionális különbségeit, ugyanakkor az egyes statisztikai 
adatok összevetése alapján nincs a regionális vagy megyei eloszlásban 5–10 éves időtávlat-
ban számottevő elmozdulás. Az eredményekből jól látható, hogy a diplomások vonzása, illetve 
megtartása szempontjából három csoportra oszthatóak a magyarországi régiók: a Közép-ma-
gyarországi régió, elsődlegesen a fővárosban és környékén koncentrálódó felsőoktatási intéz-
ményrendszernek köszönhetően jóval több jelentkezőt tud felvenni, mint amennyi helyből 
felvételt nyer. Vélhetően a kedvezőbb diplomás munkaerő-piaci lehetőségek következtében 
növelni is tudja ezt a többletet, azaz jóval nagyobb arányban élnek a régióban diplomások, 
mint akik valamely régióban található felsőoktatási intézményre jártak. A Nyugat-magyarorszá-
gi és Közép-magyarországi régióban arányaiban többen nyernek felvételt, mint amennyi ezen 
régiók hallgatói létszámaránya, ugyanakkor a hallgatói létszám aránynál több – de a felvettek 
arányánál kevesebb – a diplomaszerzés után itt élők száma. Mindkét régióra jellemző relatív 
szűkösebb felsőoktatási kapacitás, a nagy létszámú tudományegyetem hiánya, illetve a relatív 
gazdasági fejlettség, kedvezőbb foglalkoztatottsági helyzet más vidéki megyéket magába foglaló 
régiókhoz képest. A régiók harmadik csoportját alkotják a Dunától keletre (nem ideszámítva 
a Közép-magyarországi régió ideeső részét) fekvő régiók, amelyek mindegyikére nagyobb po-
tenciális diplomás bázis (felvettek aránya) jellemző, azonban ezt nem követi a hallgatói arány, s 
még kisebb a diplomázás után itt élők aránya, még azokban a régiókban is (Észak-Alföld, Dél-
Alföld), ahol nagyobb létszámú tudományegyetemi centrumok vannak. 

3. ábra. A foglalkoztatotti ráta a régiókban, 2008
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Nyugat-Dunántúl

Dél-Dunántúl
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Dél-Alföld
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Forrás: Munkaerőpiaci tükör, 2009 (15-64 év közötti népesség)

Ha megvizsgáljuk az egyetemre, főiskolára felvettek és a diplomával rendelkezők arányát a 
különböző régiókban, jól látható, hogy a fejlettebb régiók „nyernek” diplomásokat vagy közel 
szinten tartják a számukat a régió felsőoktatási intézményeibe felvettek számával, míg a fejlet-
lenebb, rosszabb gazdasági mutatóval bíró régiókban arányaiban többen kerülnek be felsőok-
tatási intézménybe felvételre, mint akik végzés után helyben maradnak, vagy oda költöznek. 
Ezek a – gazdasági mutatókat tekintve kevésbé fejlett – régiók tehát egyértelműen vesztesei a 
felsőoktatásból fakadó migrációnak, hiszen arányaiban jóval kevesebb diplomás él (marad itt 
vagy ide költözik), mint amennyi felvételt nyert valamely felsőoktatási intézménybe. A Dél-
dunántúli régió némileg elkülönül a többitől a viszonylag magas hallgatói arányszámával, 
azonban ez a nagyobb létszámú PTE mellett elsősorban annak köszönhető, hogy alacsonyabb 
a felvettek arányának bázisértéke, így tendenciáit tekintve inkább a keleti régiókhoz sorolható. 
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4. ábra. A felvettek lakóhelye, a képzőhelyek és a 24–29 éves diplomások lakóhelyének regionális megosz-
lása, 2005
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Forrás: Educatio Nonprofit Kft.; NEFMI Statisztikai évkönyv; KSH

Megyei bontásban vizsgálva az arányokat, jól látszik, hogy a felvettek és a diplomások aránya 
sok helyütt szinte megegyezik, vagy egymáshoz közelít arányaiban. Azon kevésbé fejlett régi-
ókhoz tartozó megyékben (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád, Békés) ahol nincs nagy létszámú 
tudományegyetem, ott a végzettek megoszlása lényegesen alacsonyabb a felvettek arányánál. 
Mindez azt valószínűsíti, hogy azon térségeknek van kisebb esélyük a diplomások megtar-
tására, ahol részben a képzési kapacitások is szűkösebbek, és a gazdasági, munkaerő-piaci 
környezet is kedvezőtlenebb. Ugyanakkor azon megyékben, amelyek rendelkeznek nagyobb 
létszámú felsőoktatási intézménnyel, ilyen a három vidéki tudományegyetemmel rendelkező 
megye (Hajdú-Bihar, Baranya, Csongrád), valamint Győr-Moson-Sopron megye a győri Szé-
chenyi Egyetemmel és Heves megye a Károly Róbert Főiskolával, a hallgatói létszám magasabb 
mint az onnan felvettek száma, és magasabb az ott élő diplomások számánál is. Ezen megyék 
tehát hozzávetőleg ugyanannyi diplomást tudnak magukhoz vonzani, mint amennyit aztán el 
is „engednek”. A jelentkezések területi jellemzőit ugyanakkor az intézmények mérete is befo-
lyásolja: a nagy, „klasszikus” tudományegyetemekre az adott régión túlról nagyobb arányban 
jelentkeznek, de ezek a jelentkezések is elsősorban a közelebbi régiókból indulnak.20 Mindez 
tehát valószínűsíti, hogy ezen megyék felsőoktatási intézményei csak a tanulmányok idejére 
tudnak nagyobb létszámú jelentkezőt távolabbi térségekből vonzani, egy jó részük nem marad 
ott tanulmányai helyszínén, vagy annak közelében. 

20 Kasza G.–Kovács B. (2007): „Honnan hová?” A felsőoktatási felvételi jelentkezések területi jellegzetességei kilenc alapszak 
esetében (2006, 2007). In: Felsőoktatási Műhely 2007/1. 73–82.
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5. ábra. A felvettek lakóhelye, a képzőhelyek és a 24–29 éves diplomások lakóhelyének megyénkénti meg-
oszlása, 2005
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Forrás: Educatio Nonprofit Kft.; NEFMI Statisztikai évkönyv; KSH

Az arányokat tekintve a legjelentősebb eltérések Pest megyében és Budapesten figyelhetők meg. 
A tendenciák némileg egymással ellentétesnek tűnnek, hisz Budapesten a legmagasabb a kép-
zőhelyek aránya, és a diplomások aránya némileg alacsonyabb, addig Pest megyében a képző-
helyek aránya viszonylag alacsony, míg a diplomások aránya közel azonos a felvettek arányával. 
Míg budapesti lakhellyel rendelkezik minden ötödik felvett hallgató (21,2%), budapesti képző-
helyre jár a hallgatók 37%-a, addig a frissen végzett diplomások közül több mint minden har-
madik él Budapesten (24–29 éves korcsoport 34%-a). A 2007-ben végzettek körében lefolyta-
tott vizsgálat adhatja meg számunkra a választ erre a jelenségre:21 ezek alapján – három évvel a 
végzés után – a Budapesten végzettek 50%-a él a fővárosban, de 73%-a dolgozik itt. A legtöbb 

21 Bár a statisztikai adatforrásoknál két évvel később végzett évfolyamokról van szó, a tendencia iránya nem változhatott néhány 
év alatt.
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budapesti végzett közül a legtöbben Pest megyében élnek, 10%, de ennél jóval alacsonyabb a 
Pest megyében dolgozók száma (6%). A lakóhely és munkahely összevetésének megyei elosz-
lása megerősíti az agglomerációs, illetve szuburbanizációs hatás létét: a Pest megyei lakóhellyel 
rendelkezők 50%-a dolgozik a fővárosban, ez a Budapesten munkahellyel rendelkezők közel 
10%-a. Tehát a felvettek, a képzőhelyek, illetve diplomások megyei arányának vizsgálata során 
tapasztalt Pest megyei és fővárosi, némileg egymással ellentétes tendenciák egy, Budapest köz-
igazgatási határait átlépő, de egyazon agglomerációs, illetve szuburbanizációs jelenségleképe-
ződésének tekinthetőek, amely a lakóhely és munkahely nagyobb eltéréséből adódik. 
 Mindez jelzi, hogy a főváros – elsősorban a Budapesten koncentrálódó felsőoktatási intéz-
ményrendszernek köszönhetően jóval több hallgatót képes fogadni, mint ahányan arányaiban 
helyi lakosok, azonban ennek a többletnek a nagy részét meg is tartja. Tekintettel arra, hogy 
2005-ben a fővárosban élő felvettek több mint 80%-a Budapestre nyer felvételt, és vélhetően 
a fővárosból vidékre bekerültek közül sem mindenki tér vissza a fővárosba, megállapítható, 
hogy a felvettek budapesti 20%-os arányához képest a végzés után itt maradó 33,6% közötti 
különbség nagy része vidéki származású diplomások fővárosban történő maradásából adódik. 
Mindez tehát azt is jelenti, hogy a vidékről a fővárosba érkező hallgatók hozzávetőleg 15%-a 
Budapesten marad a diplomaszerzés után. 
 A fentiek megerősítik az egyes régiók gazdasági teljesítménye és a régió diplomás vonzó, 
illetve megtartó képessége közötti szoros összefüggést, azaz a magasabb gazdasági mutatókkal 
rendelkező régiók jobban meg tudják tartani, illetve erősebben vonzzák a fiatal diplomásokat, 
mindezt – mint azt fentebb láttuk – nagyban meghatározza az adott régióban található képző-
helyek száma. A gazdasági fejlettség, illetve az ebből adódó kedvező diplomás munkaerő-piaci 
helyzet diplomásokra gyakorolt hatását erősíti az alábbi összevetés is: adott évben egy régió 
értelmiségmegtartó képességét a felvettek és az ott élő 24–29 év közötti diplomások arányával 
mérve, meglepően hasonló trendvonalat kapunk, mint az adott régió gazdasági mutatója.

6. ábra. Felvettek/diplomások aránya és a regionális GDP/országos átlag aránya régiók szerinti eloszlás-
ban, 2005
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A Diplomás kutatás 2010 adatai alapján tudjuk vizsgálni a diplomások területi elhelyezkedését 
képzési területenként, ebből jól kivehető régiós, illetve képzési profilok rajzolódnak ki. A leg-
szignifikánsabb eltérés és a legnagyobb szórás az egyes régiók között a gazdaságtudományokra 
jellemző: a Közép-magyarországi régió kiemelkedik a régiók között, hisz több mint minden 
második gazdaságtudományok képzési területen végzett itt él, szemben azokkal a kevésbé fej-
lett régiókkal, ahol viszont épp a gazdaságtudományok képzésen részt vevők számaránya a 
legkisebb a többi végzetthez képest, ilyen a Dél-dunántúli, Észak-magyarországi és az Észak-
alföldi régió. Jól látható a gazdaságtudományok képzés nagyvárosi és közép-magyarországi 
túlsúlya, ezen belül is erős Budapest centrikussága, mindez magyarázható a képző intézmények 
területi elhelyezkedésével és gazdaságtudományok képzést elvégzők számára elérhető munka-
lehetőségekkel. A gazdaságtudományok képzési terület fővárosi nagyobb létszámú és magasabb 
presztízsű intézményei jóval nagyobb arányban vonzanak távolabbi területekről hallgatókat, 
mint a kisebb fővárosi gazdasági főiskolák, vonzáskörzetük tehát országosnak tekinthető. Ha 
ehhez hozzávesszük azt a tényt, hogy ebben a régióban és képzési területen kiemelkedően ma-
gas azoknak az aránya, akiknek az esetében a jelenlegi/legutolsó munkahelyének helyszíne és a 
diplomaszerzés helye ugyanazon a településen van, következik, hogy a fővárosi gazdasági kép-
zést nyújtó intézmények jelentős számban vonzanak vidékről hallgatókat, akik a kedvezőbb, 
végzettségüknek megfelelő foglalkoztatási lehetőségekkel élve a fővárosban helyezkednek el. 
 Az országos átlagot meghaladó mértékben, a végzettek több mint 30%-a lakik a Közép-ma-
gyarországi régióban az informatika (33%), jogi és igazgatási (32,7%), valamint bölcsészettu-
domány (30,3%) képzési területeken. Ezen területek végzettjei (az adott szakmák munkahelye-
inek sajátosságai miatt) számára elsősorban a nagyobb városok nyújtanak munkalehetőséget, 
ugyanakkor mindhárom képzési terület esetében a felsőoktatási intézmények nagyfokú buda-
pesti koncentrációja figyelhető meg: az informatika képzési területen a hallgatók közel 80%-a, 
a jogi és igazgatási területen 40%, míg a bölcsészettudomány területen 33% tanul Budapest, 
illetve Pest megyében. 
 A Közép-dunántúli régióban élő diplomások létszámát vizsgálva leginkább szembetűnő, 
hogy a műszaki végzettségűek 16%-a él ebben a régióban, amely arány a legmagasabb a régió-
ra vonatkozóan a többi képzési területhez képest. Ugyanakkor a Pannon Egyetem Mérnöki 
és Műszaki Informatikai Karát leszámítva nincs a régióban más jelentősebb műszaki képzést 
nyújtó intézmény, 2007-ben a műszaki területeken tanulók mindössze 5%-a tanult a Közép-
dunántúli régióban. Mindezek alapján feltételezhető, hogy a műszaki, mérnök területről je-
lentős számban érkeznek más régióból ide diplomások, a településtípus szerinti eloszlást is 
vizsgálva leginkább a régió megyei jogú városaiba, Székesfehérvárra, Veszprémbe, Tatabányára 
vagy Dunaújvárosra, elsődlegesen munkalehetőséget keresve. 
 A Nyugat-magyarországi régió szintén a műszaki végzettségű diplomások magas számával 
tűnik ki, a Közép-magyarországi régiós aránytól épphogy lemaradva – az összes többi régiónál 
jóval magasabb 22%-os arányt ért el. Itt a mérnöki, diplomás műszaki pályák elérhetősége 
mellett az is megfigyelhető, hogy viszonylag magas – elsődlegesen a Széchenyi István Egye-
tem mérnöki profiljának következtében – a műszaki képzési területre járó hallgatók aránya 
is (16,5%), szintén meghaladja a többi régiós arányt, kivéve a Budapestet is magában foglaló 
Közép-magyarországi régiót. A többi, kevésbé fejlett régióban (Dél-Dunántúl, Észak-Magyar-
ország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) az egyes képzési területi arányok kiegyenlítettebbek. Közös 
jellemzőjük ezen régiókban, hogy a diplomások közül a gazdaságtudományok képzési terüle-
tek valamely szakán végzettek képviseltetik magukat a legkevésbé (Dél-Dunántúl és Észak-Ma-
gyarország 6,1%, Észak-Alföld 9,1%, Dél-Alföld 9,4%, míg az országos arány 23%). 
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 Az egyes felsőoktatási szakterületekre bekerülők térbeli koncentráltságának mértékét ma 
sem csak a gazdasági igények vagy a régió munkaerőpiacának elvárásai határozzák meg, hanem 
a képzőhelyek földrajzi elhelyezkedése és a bennük folyó oktatás szakterületének sajátosságai. 
Utóbbi szempont alapján pedig a vidéki főiskolák többsége – az agrár- és a pedagógusképzést is 
ideértve – a legerőteljesebben „távolságfüggő” intézmények közé tartozik:22 elsődlegesen csak a 
képzőhely közelében élők számára „érdekes”, ugyanakkor ezen keresztül egyszersmind „értel-
miségmegtartó” szerepe van. A nagy tudományegyetemekkel szemben, ahova az adott régión 
túlról nagyobb arányban jelentkeznek, a főiskolák inkább szűkebb területről merítenek.23 Így 
a felsőfokú végzettségben mutatkozó területi egyenlőtlenségek csökkentésében igen fontos, 
pozitív hatású intézményekről van szó.
 Azokon a képzési területeken, ahol döntően az állami intézményrendszer biztosít mun-
kalehetőséget, ilyen a pedagógusképzés, az orvos- és egészségtudomány és részben a termé-
szet- társadalomtudomány képzési területek, kevésbé figyelhető meg közép-magyarországi 
koncentráció. Követve az alsó- és részben a középfokú oktatási és egészségügyi intézmény-
rendszer kiegyenlítettebb területi elhelyezkedését ezeken a területeken jóval kisebb különbsé-
gek fedezhetők fel a diplomások lakhelyének, regionális eloszlását illetően. A legkisebb szórás 
a pedagógusképzésben végzettek lakhely szerinti elhelyezkedésére jellemző. A fentiek mellett 
elsődlegesen a munkalehetőségek szűkösségével magyarázható, hogy a Közép-magyarországi 
régióban jóval kisebb az agrárdiplomás végzettségűek aránya, 20% körüli, jóllehet a hallgatói 
statisztikák szerint minden 4. agrártudományi képzésre járó egyetemista vagy főiskolás a Kö-
zép-magyarországi régió valamely intézményébe jár. 
 Az Alföld területét jórészt kitevő Észak-alföldi és Dél-alföldi régiókban rendelkezik lakhely-
lyel az agrár végzettségűek közel fele (43%, ebből Észak-Alföld 23, Dél-Alföld 20%). A térség 
hagyományos mezőgazdasági jellege mellett számos agrár képzést biztosító felsőoktatási intéz-
mény található a régióban, Debrecen, Nyíregyháza, Szeged, Kecskemét, Hódmezővásárhely, 
Szarvas és Mezőtúr felsőoktatási intézményeibe jár a hallgatók harmada. Mindez azt is jelzi, 
hogy az alföldi térség egyetemei és főiskolái nem tudják biztosítani a megfelelő létszámú diplo-
más agrár szakembert, és – elsődlegesen a Közép-magyarországi régió intézményeiből érkeznek 
további felsőfokú végzettségű szakemberek ebbe a két régióba. 

22 Telebisz E. (2007): Az egyetemi felsőoktatás térszerkezetének modellezése. In: Bakonyi I. –Rechnitzer J. –Solt K.–Losoncz M. 
(szerk.): Tudásmenedzsment és a hálózatok regionalitása. SZIE, Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola

23 Kasza G.–Kovács B. (2007): „Honnan hová?”A felsőoktatási felvételi jelentkezések területi jellegzetességei kilenc alapszak ese-
tében (2006, 2007). In: Felsőoktatási Műhely 2007/1. 73–82.
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7. ábra. A 2007-ben végzettek lakóhely szerinti regionális eloszlása képzési területenként, 2010
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Településtípus szerinti megoszlás

A diplomások regionális eloszlását vizsgálva feltételezhető tehát, hogy a felsőfokú végzettséget 
szerzők felsőoktatási tanulmányainak megkezdését megelőző lakóhelye mellett a későbbi lakó-
hely megválasztásában döntő szerepe van a képzőhely földrajzi elhelyezkedésének és munka-
erő-piaci lehetőségeknek. Mindezek alapján hipotézisünk szerint a diplomások jóval nagyobb 
arányban élnek, illetve dolgoznak azokon a településeken, ahol mind a képzőhelyek előfordu-
lása, mind a diplomás munkalehetőségek is nagyobb számban vannak jelen. A felsőoktatási 
képzőhelyek elsődlegesen a megyeszékelyeken, illetve megyei jogú városokban (50,1%) és a 
fővárosban (36,3) koncentrálódnak, azaz a képzőhelyeknek csak a 14%-a van kisebb városok-
ban, 1%-ban pedig községben (Piliscsaba). A foglalkoztatottsági mutatók, valamint az átlagos 
jövedelmi helyzet mind a teljes népesség, mind a diplomások körében a fővárosban a legkedve-
zőbbek, ennél valamivel kevésbé jók a megyei jogú városok mutatói, míg a kisebb városokban 
rosszabb, a legkedvezőtlenebb munkaerő-piaci és jövedelmi helyzet pedig falvakban van.24

 Mindezek alapján feltételezhető, hogy a diplomások jóval nagyobb arányban élnek a na-
gyobb városokban, mint a községekben, a 8. ábra jól mutatja a 15 évnél idősebb népesség 
településtípusonkénti eloszlásához képest a diplomások lakóhely szerinti eloszlásának városok 

24 KSH: Mikrocenzus, 2005
 Tóth I. J. –Várhalmi Z. (2010): Diplomás pályakezdők a versenyszektorban. In: Educatio 2010/3. 419–432.
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felé történő eltolódását. A diplomások számát illetően Budapesten és a községekben szinte 
ugyanolyan arányú, de fordított tendencia figyelhető meg: míg a népesség harmada falvakban 
él, addig a diplomások körében ez az arány csak ennek kétharmada, addig Budapesten, ahol a 
15 évnél idősebb népesség 17%-a él, a diplomások aránya 25%. Hasonló az arány a diplomá-
sok arányát tekintve a megyei jogú városokban és a kisebb városokban, valamivel magasabb 
mindkét településtípuson belül a diplomások aránya. 

8. ábra. A 15 évnél idősebb és a diplomások lakóhelye településtípus szerinti eloszlásban
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft., KSH 

A képzési területek között is nagy különbségek vannak a diplomások településtípus szerin-
ti eloszlását tekintve, ami sok esetben követi a regionális eloszlás során tapasztalt eltérése-
ket. A végzettek elhelyezkedésére erős fővárosi koncentráció jellemző gazdaságtudományok 
képzés területen, ennél kisebb mértékű, de budapesti dominancia jellemző a jogi és igazgatási, 
az informatika és a bölcsészettudomány képzési területeken, míg regionálisan és településtípust 
tekintve kiegyenlítettebbek a pedagógusképzés, az agrár, és különösen a természettudomány 
képzési területeken diplomát szerzettek elhelyezkedési adatai. A diplomások átlagos telepü-
léstípusonkénti eloszlásától markánsan különbözik a gazdaságtudományok képzési területen 
végzettek megoszlása, itt erőteljes fővárosi koncentráció figyelhető meg, a gazdaságtudomá-
nyok képzési terület végzettjeinek profilja tehát jellegzetes „közép-magyarországi nagyvárosi” 
jellegűnek tűnik. A képzési területen megfigyelhető nagyfokú fővárosi koncentráció mind a 
kedvező munkaerő-piaci adottságokkal, mind a képzési terület nagyfokú fővárosi koncentrá-
ció jával magyarázható. (A képzési terület képzési helyeinek 58%-a található a fővárosban.) 
 A jogi és igazgatási, az informatika és a bölcsészettudomány képzési területeken találunk 
még a fővárosban az átlagnál több diplomást. A fővárosban ugyanakkor a legkisebb arányban a 
pedagógusképzés és az agrár képzési területen végzettek találhatóak meg, viszont a községek-
ben éppen ez a két képzési területhez tartozó diplomások aránya a legmagasabb. 
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2. táblázat. Lakóhely településtípusa képzési területenként

főváros
vidéki megye-

székhely
egyéb város község

agrár 13,3% 19,9% 37,5% 29,4%

bölcsészettudomány 26,6% 21,4% 32,8% 19,6%

gazdaságtudományok 46,3% 18,6% 20,5% 14,2%

informatika 25,4% 26,1% 29,0% 19,2%

jogi és igazgatási 26,1% 28,8% 30,6% 14,5%

műszaki 17,3% 28,4% 31,9% 22,4%

orvos- és egészségtudomány 14,9% 26,7% 37,4% 21,1%

pedagógusképzés 9,3% 21,3% 39,6% 29,8%

társadalomtudomány 16,6% 20,3% 38,8% 23,5%

természettudomány 20,8% 27,1% 27,1% 24,9%

lakóhely átlag 25,4% 22,9% 30,6% 20,3%

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Ha ugyanezeket az adatokat munkahely településtípusa szerinti eloszlásban is vizsgáljuk, jól 
látható egy további eltolódás a főváros, illetve a nagyobb városok felé: míg lakóhelyét tekintve 
a diplomások 25,4%-a élt a fővárosban, ezzel szemben már 30,3%-uknak van a munkahelye 
is Budapesten. A gazdaságtudományok képzésen végzettek „urbánus” jellegét mutatja, hogy 
mind lakóhely, mind munkahely szempontjából leginkább a fővárosban és a megyei jogú vá-
rosokban fordulnak elő , 4 gazdasági végzettből 3 ezen települések egyikén dolgozik, s közülük 
kerül ki arányaiban a legkevesebb munkavállaló falun is. 
 A községek értelmiségmegtartó szerepének problematikáját jelzi, hogy míg a diplomások 
15,8%-a él falun, addig csak közel 10%-uk (9,6) tud ugyanitt munkát találni. Képzési terüle-
tenként vizsgálva a lakó- és munkahely településtípus szerinti eloszlását, az informatika terüle-
ten végzettek esetében található a legnagyobb „elcsúszás” a lakó- és munkahely településtípusa 
között. Míg 25,4%-uk lakik Budapesten, a fővárosban dolgozik 34,7%-uk, addig közel min-
den ötödik (19,2%) diplomás informatikus lakik falun, de csak minden huszadiknak (5,2%) 
van itt munkahelye. Vélhetően nagyobb számban lehetnek körükben az ingázók, illetve akik 
a kötetlenebb és kevésbé helyhez kötött munkavégzési lehetőséget kihasználva kiköltöztek a 
városból egy-egy kisebb településre, megtartva a városhoz kötődő munkahelyet. Hasonló, de 
kevésbé nagy különbségek figyelhetők meg a falun élő műszaki, illetve orvos- és egészségtu-
domány képzési területeken végzettek körében, a munkavégzés nagyobb településhez kötött 
jellege miatt jóval kisebb arányban van a községekben munkahelyük, de 50%-al kevesebb még 
az agrárvégzettségűek falusi munkahelyeinek aránya az ott élő agrár diplomások arányánál 
is. Az adatok alapján is egyértelmű, hogy a magyarországi községek – szinte bármely képzési 
területen – a diplomások jó része számára nem jelentenek valós megélhetési, munkaerő-piaci 
perspektívát. Kivételt ez alól a döntően alsó fokú oktatási intézményben elhelyezkedő pedagó-
gusképzés terület végzettjei jelentenek, itt alig van különbség a községben élők (29,8%) és az 
ott munkát vállalók (24,2%) aránya között. 
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3. táblázat. A munkahely településtípusa képzési területenként

főváros
vidéki megye-

székhely
egyéb város község

 agrár 16,1% 27,1% 37,5% 19,0%

bölcsészettudomány 29,9% 28,4% 31,1% 10,6%

gazdaságtudományok 52,7% 22,8% 18,1%   5,0%

informatika 39,7% 35,2% 19,2%   5,2%

jogi és igazgatási 34,7% 36,0% 22,0%   7,0%

műszaki 25,6% 37,7% 30,4%   5,6%

orvos- és egészségtudomány 19,7% 35,1% 38,2%   6,7%

pedagógusképzés 13,2% 25,3% 36,8% 24,2%

társadalomtudomány 19,3% 28,6% 37,7% 14,2%

természettudomány 24,0% 34,4% 25,3% 15,8%

munkahely átlag 30,3% 28,6% 27,2%   9,6%

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A diplomások településtípus szerinti eloszlását vizsgálva, érdemes összevetni a képzési terüle-
tek tendenciáit a 2007-ben végzettekre leginkább jellemző évek oktatási statisztikai és felvételi 
adataival, abból kiindulva, hogy a lemorzsolódás nem jelent számottevő különbséget képzési 
területek vagy régiók között. Korábbi felvételi adatok alapján25 az agrár, illetve pedagógus-
képzésbe többen jelentkeznek községekből, míg a természettudomány, társadalomtudomány 
szakok esetében közel azonos a falvakból és a városokból jelentkezők aránya. A képzési helyek 
koncentrációja és a későbbi munkalehetőségek városi dominanciája lehet az oka a község-
ből érkező műszaki, jogi és igazgatási képzést végzők nagyobb mérvű földrajzi mobilitásának: 
a falvakból nagyobb arányban jelentkeznek műszaki, jogi és igazgatási képzésre, azonban a 
későbbi életpálya során a községekben már az átlagnál kevesebben élnek, illetve dolgoznak. 
A gazdaságtudományok képzésben részt vevők már eleve nagyobb arányban jönnek kisebb 
településekről, így ez – párosulva a szakmacsoport városokhoz kötődő foglalkoztatási lehetősé-
geivel – együttesen idézi elő az ezen a képzési területen végzettek nagyfokú nagyvárosi, fővárosi 
koncentrációját. 

Képzési hely és munkahely

Mivel a Diplomás kutatás 2010 során rendelkezésre álló adatok csak a diploma utáni helyvál-
toztatás tényének vagy hiányának, földrajzi – és nem társadalmi, mobilitási – irányának meg-
állapítására szorítkozhatnak kvalitatív adatok hiányában a helyváltoztatás okáról nem tudunk 
semmit, ezért nem minden esetben egyértelmű az sem, hogy a képzési hely és a végzés utáni 
lakóhely települése közötti eltérés földrajzi mobilitásnak minősíthető-e, hiszen nincs informá-
ciónk a képzés ideje alatti lakóhelyről. (Bár a képzési hely és a lakóhely eltér, azonban nem 
tekinthető például földrajzi mobilitásnak, ha valaki „a” település állandó lakosaként, és adott 
esetben ugyanott munkát vállalóként „b” településen – akár levelező – tagozatosként szerez 
diplomát, miközben lakóhelye és munkahelye továbbra is „a” település maradt. Ezzel szemben 

25 Kiss P. (2008): A falusiak (és nem falusiak) a felsőfokú tanulmányaik kezdetén. In: Felsőoktatási Műhely 2008/1. 45–59.
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azon esetekben – annak ellenére, hogy a képzési hely és a lakóhely megegyezik – már migráció-
ról beszélhetünk, ha valaki a végzés után a korábbi lakóhelyéről költözik a képzési hely telepü-
lésére. Hasonló migrációs jelenségnek tekinthető, ha a képzési hely egyben a korábbi lakóhely 
települése, majd a végzett a diplomaszerzés után költözik más településre. 

A képzési hely „elhagyása” mögött több tényező együttes hatása lehet, ezek két nagyobb cso-
portra oszthatók: 
a)  ún. „objektív” okok, ösztönzők: munkaerő-piaci, jövedelmi előnyök
b)  ún. „szubjektív” egyedi okok, ösztönzők: születési hely, illetve a családi kapcsolatok, rokon-

ság földrajzi elhelyezkedése; tanulmányi életút: középiskola, érettségi helye, diplomaszerzés 
helye; magánéleti okok: társas kapcsolatok, pl. szuburbanizáció, életmódváltás, kulturális 
fogyasztás. 

A képzési hely „elhagyása”, azaz a képzési hely és a későbbi lakóhely közötti eltérés háromféle 
módon is magyarázható: 
•  Egyszerre lehet „visszatérés” a korábbi életszakasz (középiskolai tanulmányok, vagy az előt-

ti időszak) településére, ez esetben speciális munkaerő-piaci ösztönzők (elérhető munka-
helyek helyhez kötöttsége, pl. agrár, alsó fokú pedagógiai munkahelyek) szubjektív okok, 
családi kötődések állhatnak a háttérben. 

•  „Elvándorlás” a korábbi életszakasz településéről, itt a helyváltoztatás olyan jelentős emberi 
tőke beruházás,26 azaz a korábbi élettér feladása, amely mögött legtöbb esetben – egyedi 
okok mellett – strukturális szinten jelentős munkaerő-piaci, jövedelmi előnyök lehetnek. 

•  „Továbbvándorlás” a korábbi életszakasz, a felsőoktatási tanulmányok után egy harmadik 
(vagy sokadik) földrajzi térségbe történő lakóhelyváltás. Itt is inkább a vélt munkaerő-okok 
dominálhatnak. 

A képzési hely és a későbbi lakóhely egyezése is több okkal magyarázható: 
•  „Helyben maradás”, azok esetében figyelhető meg, akik ugyanazon településen (kistérség-

ben) rendelkeznek állandó lakhellyel, ahol korábban végeztek, ez egyaránt magyarázható 
szubjektív, családi okokkal és munkaerő-piaci előnyökkel.  

•  „Bevándorlásnak” tekinthető azok helyváltoztatása, akik más településről érkeztek a felső-
oktatási tanulmányaik előtt, de a lakóhelyük a képzési hellyel azonos maradt. 

A lezajlott adatfelvétel nem ad információkat a képzési hely és lakóhely közötti váltások okai-
nak, motivációinak vizsgálatára. Ugyanakkor a képzési hely és a munkavégzés helyszínének 
azonos volta vagy eltérése jól jelzi egy-egy térség (település, megye, régió) „értelmiségmegtartó” 
képességének mértékét. Szükséges tehát vizsgálni, hogy a képzési hely és a munkahelyegyezés, 
illetve váltás milyen változók esetén mutat szignifikáns eltéréseket. 

Elemzésünk szerint a végzettek jelentős része, 55,8%-a a képzési helytől eltérő helyen talál 
új munkahelyet. Ebből azonban a választ adók 8%-a volt olyan, aki úgy nyilatkozott, hogy a 
képzési hely vonzáskörzetében talált munkahelyet. 

26 Kertesi G. (1997) A gazdasági ösztönzők hatása a népesség földrajzi mobilitására 1990 és 1994 között (Település- és körzetszin-
tű elemzés.): Esély.
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9. ábra. Jelenlegi/legutolsó munkahelyének helyszíne és a diplomaszerzés helye
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nem, de közel a közvetlen vonzáskörzetében

nem, máshol

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Ha régiónként vizsgáljuk a képzési hely és munkahely eltérését, jól látható, hogy a Közép-ma-
gyarországi régió ebben a tekintetben is „kilóg a sorból”, hiszen az itt végzettek háromnegyede 
nyilatkozott úgy, hogy a munkahelye – ami döntően Budapest – egyazon településen van, mint 
ahol egyetemre vagy főiskolára járt. Az összes többi régióban 25–35% között volt azok aránya, 
aki ugyanígy nyilatkoztak, mindez azt jelzi, hogy a vidéki felsőoktatási intézményekben diplo-
mát szerzők közül a többség más településen talál munkát. 

10. ábra. Jelenlegi/legutolsó munkahelyének helyszíne és a diplomaszerzés helye, régiók szerinti eloszlás-
ban
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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Településtípus szerint vizsgálva a végzés helyén vagy másutt történő munkavállalást, már jól  
látható, hogy a közép-magyarországi kiugró regionális adat valójában egy nagyon erős Buda-
pest-centrikusságot takar. A fővárosban, a másik két, felsőoktatásban jellemzően érintett tele-
püléstípushoz képest, jóval nagyobb a diplomások kötődése a végzés helyéhez. Az itt végzettek 
70%-a Budapesten vagy vonzáskörzetében talált munkát, szemben a megyei jogú- és egyéb 
városokban, ahol ugyanez a mutató alig 40%. Mindez megerősíti azt, hogy a budapesti egye-
temi vagy főiskolai tanulmányok a legtöbb diplomás esetében tartós vagy akár végleges ott 
tartózkodást („végállomás”) eredményez, addig a vidéki felsőoktatási intézmények inkább csak 
„átszállást” biztosítanak az ott végzettek számára, s nagyobb részük máshol keres munkát, mint 
ahol végzett.

11. ábra. Jelenlegi/legutolsó munkahelyének helyszíne és a diplomaszerzés helye a végzettség megszerzé-
sének településtípusa szerint
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Képzési területenként vizsgálva a végzés helyének, illetve a munkahely egyezésének arányát, 
jól látható, hogy a nagyobb városokba és a fővárosba leginkább koncentrálódó gazdaságtudo-
mányok és informatika képzési terület végzettjei maradtak leginkább helyben a végzés után. 
Ha mindehhez hozzávesszük, hogy ezen képzési területek képzési helyei egy-két kivételtől 
eltekintve szinte csak ezeken a településtípusokon fordulnak elő (fővárosi és megyei jogú vá-
rosokban meglévő képzőhelyek aránya: gazdaságtudományok: 90%, informatika: 98%), ak-
kor nyilvánvalóan ezen két képzési terület diplomásai kötődnek leginkább mind a végzettség, 
mind munkahely szempontjából a megyei jogú városokhoz, illetve Budapesthez. Mindezekkel 
szemben a pedagógusképzés területen találkozunk diplomaszerzés és munkahely között a leg-
nagyobb földrajzi helyváltoztatással, annak ellenére, hogy ez a képzési terület rendelkezik az 
egyik legkiterjedtebb képzési hálózattal, nyilvánvaló, hogy területi szempontból ez a képzési 
kínálat földrajzi értelemben meg sem közelíti a domináns munkahelytípust jelentő iskolai há-
lózat területi szórtságát. A felsőbb tagozatos tanári pálya utánpótlását biztosító társadalom- 
és természettudomány képzési területen hasonló okokra vezethető vissza a nagyobb mértékű 
helyváltoztatás a diplomaszerzés után, míg az agrár és orvos- és egészségtudomány képzés 
esetében a képzési paletta nagyobb koncentrációja miatt vannak többen, akik a képzési helytől 
távolabb vállaltak munkát. 
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12. ábra. Jelenlegi/legutolsó munkahelyének helyszíne és a diplomaszerzés helye, képzési területi eloszlásban
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A lakóhely és munkahely 

A 1990-es évek elején végbement társadalmi-gazdasági folyamatok a gazdaság szerkezetén túl-
menően a munkahelyek struktúrájában is jelentős változást idéztek elő. A nagy létszámot fog-
lalkoztató munkahelyek (főként ipari üzemek) bezárásával az ország egyes vidékein beszűkül-
tek a munkalehetőségek, sok esetben a munkaerő-kínálat meghaladja a keresletet. E folyamat 
következtében a munkavállalók az adódó munkalehetőség elfogadásakor a kényelmi szempon-
tokat (például az utazás minőségét, a nem túl hosszú utazási időt) háttérbe sorolják, amit a nép-
számlálási adatok is alátámasztanak. 2001 és 2005 között a foglalkoztatottak számának 4%-os 
növekedése mellett az ingázóké ennél jóval nagyobb mértékben – 11%-kal – emelkedett. Az 
országos mértéket meghaladóan az Észak-alföldi régióban és Közép-Magyarországon nőtt az 
ingázók száma, a Dunántúli régiókban viszont az átlagnál kisebb mértékű volt a növekedés. 
A Nyugat-dunántúli régióban például a foglalkoztatottak 0,4%-os csökkenése mellett az ingá-
zók száma 8%-kal nőtt, ezzel szemben a lakóhelyükön munkát vállalóké 5%-kal mérséklődött. 
E nagyarányú növekedést azonban nem csak a gazdasági változások okozták. Az utóbbi évek-
ben a szuburbanizáció következtében a nagyvárosok vonzáskörzetéhez tartozó településekre 
sokan kiköltöztek, akiknek a munkahelye a városban maradt, így már ők is ingáznak a lakó- és 
a munkahelyük között. A fent említett folyamatok hatására 2005-ben a foglalkoztatottak közel 
harmada napi utazással jutott el munkahelyére. 
 A diplomások egy részének nem egyezik (eltérő kistérségben, vagy akár más megyében, 
régióban van) a lakóhelye és a munkahelye. A jelenség mögött hagyományosan a napi vagy 
hosszabb időtávú ingázás áll. Ez történhet kényszerű okokból (pl. nincs a lakóhelyen megfelelő 



DIPLOMÁSOK TERüLETI ELhELYEZKEDÉSE MAGYARORSZÁGON

151

munkahely, lakóhelyen alacsonyabb ingatlanárak stb.) vagy önkéntes alapon (pl. szuburbani-
záció).27 
 A statisztikák szerint Közép-Dunántúlon ingáztak a legtöbben, itt a foglalkoztatottak több 
mint négytizede településéről napi utazással jutott el a munkahelyére. Ezzel szemben Dél-Al-
földön a dolgozók alig több mint ötöde ingázott. A fentiekhez hasonló tendenciákat mutatnak 
a „Diplomás kutatás 2010” erre vonatkozó adatsorai is: míg a Közép-magyarországi régióban 
3%-al többen dolgoznak mint élnek, addig a fővároshoz legközelebbi Közép-dunántúli régió-
ban – a jelentős számú budapesti munkavállaló miatt – viszonylag magas az ingázók száma. 
(Fejér megyei lakhellyel rendelkezők 18%-a, a Komárom-Esztergom megyeiek 12%-a dolgozik 
a Közép-magyarországi régióban.) Hasonlóan nagyobb arányú a lakhely és a munkahely kü-
lönbsége az Észak-magyarországi régióban, itt is nagyrészt a fővárosi, illetve környéki munka-
vállalás – legtöbbször ingázással járó munkavállalás – az oka a kevesebb helyi munkavállaló-
nak. (A Nógrád megyei diplomások 19, a Heves megyeiek 16%-a dolgozik Budapesten vagy 
Pest megyében, de még a Borsod-Abaúj Zemplén megyeiek közül is minden tízedik diplomával 
rendelkező „feljár” a Közép-magyarországi régióba dolgozni. Ez utóbbi esetben vélhetően he-
tenkénti, vagy kevésbé gyakori ingázásról, egyfajta kétlaki életmód kialakításáról lehet szó.) 
Részben a fővárostól való nagyobb távolsággal is magyarázható, hogy a déli országrészre ugyan-
akkor kevésbé jellemző az ingázás, ezen megyék mindegyikében 90% felett van az ugyanott 
munkát találó felsőfokú végzettek száma a megyében élő diplomások számához képest. (Ezzel 
szemben ugyanez a mutató a legalacsonyabb, 73% Nógrád megyében, azaz 100 ott élő diplo-
másból csak 73-nak van ugyanebben a megyében munkahelye.) 

13. ábra. A diplomások lakóhelye és munkahelyének helyszíne regionális eloszlásban
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Jóval több diplomásnak van munkahelye Budapesten és a megyeszékhelyeken, mint ahányan 
ott laknak. Ugyanez a helyzet pont fordított a községekben, itt többen élnek, mint ahány vég-
zettnek ott a munkahelye van. Ugyanakkor képzésterületi szempontból nincs releváns különb-
ség a munkahely és lakóhely távolsága vonatkozásában, a 3. táblázatban szereplő adatokkal 
összhangban az informatika képzési területen végzettek körében a legnagyobb arányú az el-
térés, míg a helyi munkalehetőségeket leginkább biztosító pedagóguspályákon (pedagógus-
képzés és természettudomány képzési területen végzettek) van a legközelebb a lakóhely és 
munkahely. 

27 Szabó P. (1998): A napi ingázás kérdésköre a kilencvenes években Magyarországon. In: Tér és társadalom 1998/4. 69–89.
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Összefoglalás

A területi különbségek Magyarországon nemcsak az egyes régiók gazdasági fejlettsége, vagy 
foglalkoztatási, jövedelmi helyzetének különbségeiből adódnak, hanem – ezzel szoros össze-
függésben – az iskolázottság terén is jelentős differenciálódás figyelhető meg a térségek között. 
Az ország sajátos társadalmi-történeti fejlődése következtében azonban a területi különbségek 
mellett jelentős, karakteres eltérés figyelhető meg az egyes településtípusok társadalmi ösz-
szetételében is. Mindezt jól tükrözi a diplomások földrajzi eloszlása, régiók és településtípu-
sok között: azokban a fejlettebb Közép-magyarországi és Dunántúli régiókban, illetve főleg 
városokban van több végzett hallgató, ahol jobbak a gazdasági, munkaerő-piaci lehetőségek. 
A diplomások földrajzi eloszlását a munkaerő-piaci lehetőségek mellett nagyban befolyásolja 
a képzési helyek térbeli eloszlása, ezek főleg a nagyvárosokban koncentrálódnak. Mindezek 
alapján megrajzolható az egyes régiók vagy településtípusok diplomásmegtartó képessége. Míg 
a kevésbé fejlett régiók, megyék több diplomás jelöltet (felvett hallgatót) adnak, mint amennyi 
diplomást visszakapnak, és a közepesen fejlettebb térségekben sikerül megtartani ugyan a dip-
lomások számát, addig a Közép-magyarországi régió, ezen belül is a főváros, nagyon erőteljes 
elszívó hatást gyakorol a diplomásokra, különösen a jellegzetes „városi” szakmákban, mint a 
gazdaságtudományok és informatika, és részben a jogi és igazgatási, illetve a bölcsészettudo-
mány képzési területeken. Kisebb részben a képzési kínálat, nagyobb részt a munkalehetőségek 
területi és településtípus szerint is kiegyenlítettebb volta miatt ugyanakkor az agrár és pedagó-
gusképzésben végzettek (ez utóbbiba sorolható a természet- és társadalomtudomány képzési 
terület egy része is) lakó- és munkahelyének területi elhelyezkedése is „szórtabb”: más képzési 
terület végzettjeihez képest jóval kisebb arányban élnek a Közép-magyarországi régióban és a 
fővárosban, illetve megyeszékhelyeken. A Közép-magyarországi régión belül Budapest vonzása 
egyértelmű, minden harmadik diplomás itt él, de még nagyobb fővárosi koncentráció figyelhe-
tő meg a diplomás munkahelyek tekintetében, ez részben a szuburbanizációval, részben azzal 
magyarázható, hogy munkalehetőségek hiányában jelentős számú, Pest megyétől is távolabb 
élő diplomás rendelkezik fővárosi munkahellyel, tehát a fővárosnak jelentős régión túli vonzása 
is van munkaerő-piaci szempontból. A vidéki egyetemekről és főiskolákról kikerülők jelentős 
részének távolabb van a munkahelye, mint ahol végzett, azaz a Közép-magyarországi régión 
kívül a vidéki felsőoktatási intézmények – köztük a nagyobb létszámú tudományegyetemek 
sem – tudnak érdemben közrejátszani az adott térség értelmiségmegtartó képességének növe-
lésében. Mindezek alapján – annak ellenére, hogy jelentős területi kiegyenlítődés zajlott le az 
elmúlt évtizedekben a felsőoktatási képzési kínálatban – a felsőoktatással együtt járó migrációs 
folyamatok inkább erősítik a területi különbségeket, mintsem közelítené egymáshoz a régiókat.  
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GÁTI ANNAMÁRIA

TÁRSADALMI HÁTTÉR ÉS MOBILITÁS1

Bevezetés

A családi háttérnek számos nemzetközi kutatás szerint jelentős hatása van a diákok iskolai tel-
jesítményére, a továbbtanulás valószínűségére és irányára, a megszerzett legmagasabb iskolai 
végzettségre, majd a származási háttér ezeken keresztül a pályakezdésre és később a foglalkoz-
tatási pályaívre is kihat.2  
 Hazai vonatkozásban elsősorban az a kérdés vetődik föl, hogy a származás kizárólag köz-
vetetten, tehát az iskolán (pl. iskolai végzettségen, képzési terület választásán) keresztül fejti-e 
ki a hatását vagy önállóan és közvetlenül is befolyásolja a pályakezdést és a karrier korai sza-
kaszát. A nemzetközi összehasonlítások szerint Magyarországon az iskola szerepe erősebb a 
státuszmegszerzési folyamatokban (a szocializmus évtizedeiben legalábbis mindenképpen ez 
volt jellemző), de ez sok szempontból a tervszerűen irányított pályakezdésnek és foglalkozási 
utaknak tulajdonítható. A frissebb, már a rendszerváltozás utáni adatokat használó hazai kuta-
tások szintén több bizonyítékot találtak a származási hatásokra vonatkozóan.3 A családi háttér 
hatására vonatkozó kutatások egyfelől az iskola- vagy a képzési terület választását és a tovább-
tanulási valószínűségeket elemzik, másfelől a munkába állást és a pályakezdést vizsgálják. 
 Az iskolaválasztáson keresztül (középiskola esetében pl. gimnázium vagy szakközépiskola) 
maga az iskolarendszer is „tevékenyen hozzájárul” a társadalmi különbségek fenntartásához.4 
A jelen kutatásban az ennek megfelelő kutatási kérdés a felsőoktatásban való szak, illetve kép-
zési terület választása, a tanulmány tehát egyfelől ezzel foglalkozik. Másfelől pedig azt vizsgál-
juk, hogy milyen hatása van a származásnak a diplomások pályakezdésére. Fiatal diplomásokra 
vonatkozóan számos korábbi kutatás mutatott ki különbségeket a képzési terület alapján a 
pályakezdés, a korai foglalkozási út szempontjából,5 de Blaskó Zsuzsa már említett munkáján 
kívül kevéssé vizsgálták a származási hatásokat.
 A tanulmányban a következőkben bemutatjuk az adatokat, majd az elemzés során előbb 
ún. kétváltozós összefüggéseket vizsgálunk a származás és különböző kimeneti változók kö-
zött, majd többváltozós elemzést végzünk egy konkrét függő változó, az állástalálás, munkába 
állás idejére vonatkozóan.

Mit tekintünk mobilitásnak, mit vizsgálunk a tanulmányban?

Az elemzésben egyrészt abban a tekintetben beszélünk mobilitásról, hogy a szülők és nagyszü-
lők iskolai végzettsége kapcsolódik-e a kérdezett 2007-ben szerzett diplomájának szakterüle-
téhez. Erre a kérdésre a végzettek saját megítélésük szerint válaszoltak, tehát nem lehetséges 

1 A tanulmány szakmai lektora Róbert Péter (TÁRKI, SZE)
2 Pl. Shavit, Y.–Blossfeld, H-P. (eds.) (1993): Persistent Inequality. Changing Educational Attainment in Thirteen Counties. 

Boulder: Westview Press; vagy Shavit, Y.–Müller, W (eds.) (1998): From School-to-Work. A Comparative Study of Educational 
Qualifications and Occupational Destinations, Oxford: Clarendon Press

3 Lásd pl. Blaskó Zsuzsa doktori disszertációját: Blaskó Zs. (2008): Származási hatások a munkapiacon? A társadalmi egyenlőtlen-
ségek iskolarendszeren kívüli átörökítéséről. Budapesti Corvinus Egyetem

4 Lásd pl. Andor M. és Liskó I. (1999): Iskolaválasztás és mobilitás. Budapest: Iskolakultúra
5 Elsősorban a Galasi Péter és Varga Júlia által végzett FIDÉV-kutatást lehet említeni. Mellőzve a hivatkozások bővebb listáját, 

konkrétan egy átfogóbb Galasi tanulmányra utalunk: Galasi P. (2002): Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata. In: Kolosi T.–Tóth 
I. Gy.–Vukovich Gy. (szerk.) (2002): Társadalmi riport 2002. Budapest, TÁRKI
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szigorú értelemben a felmenők és a kérdezettek végzettségének, illetve foglalkozási területének 
pontos, objektív összevetése. Így csak egy meglehetősen szubjektív horizontális mobilitást tu-
dunk vizsgálni, ti. hogy a kérdezett saját megítélése szerint „követte-e a felmenők által kitapo-
sott utat” vagy sem. A mobilitás megítélését tovább korlátozza, hogy a kapcsolódásra csak a 
2007-ben megszerzett végzettség kapcsán kérdezett rá a kérdőív. Ez azt jelenti, előfordulhat, 
hogy aki nem első diplomáját szerezte abban az évben, azt a korábbi felsőfokú végzettsége(i) 
alapján „más előjellel” ítélhetnénk mobilnak, mint ahogy a 2007-es végzettség kapcsán megál-
lapítjuk. Ennek ellenőrzésére a jelen kérdőívben nem volt lehetőségünk.
 A horizontális mellett a mobilitás vertikális jellegét is vizsgálhatjuk, ami a mobilitási temati-
ka hagyományosabb megközelítését jelenti. Ekkor a szülők és a kérdezettek iskolai végzettségé-
nek szintjét vetjük össze. Mivel diplomásokat vizsgálunk, a kutatási kérdésünk az lehet, hogy a 
különböző képzési területeken végzett hallgatók milyen arányban diplomás, értelmiségi szülők 
gyermekei, vagy milyen arányban jöttek nem diplomás családi háttérből, tehát ún. elsőgenerá-
ciós értelmiségiek. Ezt kiegészíthetjük annak vizsgálatával is, hogy az egyes képzési területek 
képviselői milyen anyagi helyzetben éltek 14 éves korukban.
 Ugyancsak vizsgálhatjuk, hogy a kérdezettek jelenlegi beosztása hogyan viszonyul szüleik 
iskolai végzettségének szintjéhez, például a vezető beosztásba kerülést elemezzük a származás-
sal összefüggésben.
 Végül a családi háttér hatásának egy kontrolláltabb vizsgálatára ad lehetőséget, ha többvál-
tozós modellben elemezzük az összefüggéseket. Ebből a célból a munkakeresés időtartamát vá-
lasztottuk függő változónak és különböző blokkokban bevonva az egyes magyarázó változókat, 
nyomon követjük a családi hátteret jellemző változók hatását.

Adatok – a családi hátteret jellemző kérdések és a többváltozós elem-
zés ben szerepeltetett kontrollváltozók

(a)  A családi háttér jellemzésére korlátozott lehetőségeink adódnak, mindössze 4 kérdés érin-
tette ezt a témakört:

•  Mi az anya és az apa legmagasabb iskolai végzettsége?6 (Ez két külön kérdésként szerepelt, 
de az elemzés céljából a két iskolai végzettséget leíró változóból egyet hoztunk létre úgy, 
hogy a magasabb végzettségű szülő iskolai végzettségét vettük figyelembe.)

•  Milyen volt a család anyagi helyzete a kérdezett 14 éves korában?7 
•  Kapcsolódik-e a kérdezett 2007-ben szerzett végzettségének szakterülete a szülők/nagyszü-

lők iskolai végzettségének területéhez/foglalkozási területéhez?8 

6 Kérdés: Amikor Ön 14 éves volt, édesanyjának/nevelő anyjának, vagyis aki akkor ténylegesen nevelte, mi volt a legmagasabb 
befejezett iskolai végzettsége?; Amikor Ön 14 éves volt, édesapjának/nevelő apjának, vagyis aki akkor ténylegesen nevelte, mi 
volt a legmagasabb iskolai végzettsége?

 Válaszlehetőségek: 8 általános alatt; 8 általános; szakmunkásképző, inasiskola, szakiskola; szakközépiskola, technikum (érettsé-
givel); gimnázium; főiskola; egyetem, tudományos fokozat nélkül; egyetem, tudományos fokozattal.

7 Kérdés: Mindent figyelembe véve 14 éves korában milyen volt családja anyagi helyzete? 
 Válaszlehetőségek: az átlagosnál sokkal jobb; az átlagosnál valamivel jobb; nagyjából átlagos; az átlagosnál valamivel rosszabb; 

az átlagosnál sokkal rosszabb.
8 Kérdés: A családjában volt-e olyan, akinek az iskolai végzettségének szakterülete kapcsolódott az Ön szakján folytatott képzés-

hez?; És volt-e olyan, akinek a bármikori munkája, a foglalkozása kapcsolódott az Ön szakján folytatott képzéshez?
 Válaszlehetőségek: táblázatos formában Igen/nem válasszal kellett jelölni külön-külön, hogy volt-e kapcsolat az anyával, apával, 

bármely nagyszülővel, bármely testvérrel.
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(b) A többváltozós elemzésben a következő változóblokkokat használtuk:
•  demográfiai blokk
 – a kérdezett neme férfi (referencia: nő)
 –  a kérdezet kora (3 dummy változó – referencia: 36 éves vagy idősebb)
  kor30_35: 30–35 év közötti; kor27_29: 27–29 év közötti; kor_27: 27 év alatti
•  családi háttér blokk
 –  anyagi helyzet: anyagi helyzet 14 éves korban (1 – átlagnál sokkal rosszabb; 5 – átlagnál 

sokkal jobb)
 –  a magasabb végzettségű szülő iskolai végzettsége (4 dummy változó – referencia: legfel-

jebb 8 általános)
 –  szakmunkás végzettségű szülő; szakközépiskolát/gimnáziumot végzett szülő; főiskolát 

végzett szülő; egyetemet végzett/tudományos fokozatot szerzett szülő
 –  a végzett szakterülete kapcsolódik-e bármely felmenője/felmenői foglalkozási területé-

hez (referencia: nem kapcsolódik)
•  a kérdezett 2007-ben szerzett végzettségére vonatkozó kérdések
 – egyetemi szintű végzettség (referencia: főiskolai szintű végzettség)
 –  képzési terület (9 dummy változó: referencia: orvos- és egészségtudomány)
  agrár; bölcsészettudomány; gazdaságtudományok; informatika; jogi és igazgatási; műszaki; 

pedagógusképzés; társadalomtudomány; természettudomány
•  egyéb, az elhelyezkedést segítő tényezőket jellemző változók
 –  nyelvvizsga – van középtípusú C / felső A–C típusú nyelvvizsgája a kérdezettnek (6 

dummy változó, referencia: ennél alacsonyabb szintű vizsgája van / nincs nyelvvizsgája 
/ más nyelvből van nyelvvizsgája) 

 angol; német; francia; spanyol; olasz; orosz
•  ösztöndíj: a válaszadó tanulmányai alatt járt-e külföldön ösztöndíjasként (referencia: nem 

járt)
•  átlagos elégedettség a képzéssel (1 – egyáltalán nem elégedett; 5 – teljesen elégedett)
  A kérdőívben a kérdezetteknek 8 szempont9 szerint kellett értékelniük a képzés színvona-

lát. Mivel a 2007-es végzettséghez vezető képzésről csak „kemény” adataink voltak (képzési 
terület, szint stb.), célszerűnek láttuk „puhább” adatok bevonását is. Faktoranalízissel vizs-
gálva a 8 elégedettségi szempontot meggyőződtünk arról, hogy ezek egységesen alkotnak 
egy fogalmi struktúrát, tehát az értékelések számtani átlagát véve összevonhatók egyetlen 
elégedettségi indexbe. 

•  munkatapasztalat (azon munkatapasztalatok száma, melyek kapcsolódtak a végzett szak 
területéhez).

  A vizsgálat egyik kérdése arra vonatkozott, hogy a kérdezettek milyen munkaerő-piaci 
karriert futottak be a középiskolai érettségi óta. Egy táblázatban kellett megadniuk, hogy 
milyen tevékenységgel (munka, tanulás) mennyi időt töltöttek, illetve hogy az adott tevé-
kenység területe kapcsolódott-e a 2007-ben szerzett végzettségükhöz.

  Mivel a táblázat adatai alapján nem volt lehetőség konkrét időtartam számítására, ezért 
időtartamuktól függetlenül vettük számba azokat a munkatapasztalatokat, amelyekkel kap-
csolatban a kérdezett úgy vélekedett, hogy azok kötődtek a végzett szakja területéhez.

9 A 8 szempont a következő volt: elméleti képzés színvonala; gyakorlati képzés színvonala; tanult ismeretek alkalmazhatósága; az 
elhelyezkedés során hasznosítható általános készségek, kompetenciák kifejlesztése; tanárok segítőkészsége; végzés utáni elhe-
lyezkedés segítése; intézményi szolgáltatások színvonala; a későbbi érvényesülés során hasznosítható kapcsolatok kiépítésének 
lehetősége.
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Az egyes képzési területen végzettek családi hátterének néhány leíró 
jellemzője

(a)  A végzettek családjának anyagi helyzete a kérdezettek 14 éves korában képzési területen-
ként.

  A család anyagi helyzetét jellemző változó átlaga a jogász és a gazdaságtudományi végzett-
ségű hallgatók esetében a legmagasabb, az ötfokú skálán az értékek 3,20 felett vannak és 
ez szinte minden más csoporthoz képest szignifikánsan eltérő (1. táblázat). Meglepő lehet, 
hogy az orvos- és egészségtudomány képzésben résztvevők nem tartoznak a legmagasabb 
átlagú csoportba, ami minden bizonnyal összefüggésben van a csoport heterogenitásával, a 
képzési területen diplomát szerzők közel kétharmada ugyanis főiskolai szinten tanult, tehát 
nem orvos végzettségű, hanem pl. ápoló stb.

 Az átlagok megoszlása alapján két egymástól szignifikánsan eltérő csoport rajzolódik ki: 
 1.  a fiatalkorukban legjobb anyagi helyzettel bírók (gazdaságtudományosok, jogi és igaz-

gatási képzésben részt vevők); 
 2.  valamint a hozzájuk képest kevésbé jó anyagi helyzettel bírók (az agrárosok, illetve az 

orvos- és egészségtudományosokon kívül minden más terület képviselői).
  Fontos viszont megjegyezni, hogy mindegyik képzési terület esetében meglehetősen na-

gyok a szórásértékek, vagyis az egyetlen csoportról sem mondható el, hogy egységesen 
jobb, átlagos vagy rosszabb anyagi helyzetű háttérrel rendelkező családból származnának a 
területen végzett hallgatók.

1. táblázat. A végzettek családjának anyagi helyzete a kérdezettek 14 éves korában képzési területenként 
(átlag)

N átlag st. d. st. e.

jogi és igazgatási () 382 3,25  0,71 0,04

gazdaságtudományok (♥) 960 3,22♣ 0,64 0,02

agrár (♠) 366 3,12 0,54 0,03

összesen 4477 3,12 0,61 0,01

orvos- és egészségtudomány () 366 3,12 0,63 0,03

bölcsészettudomány (♣) 560 3,11 ♥ 0,6 0,03

műszaki () 525 3,08 ♥ 0,58 0,03

természettudomány () 241 3,08 ♥ 0,52 0,03

társadalomtudomány () 390 3,06 ♥ 0,66 0,03

informatika () 318 3,03 ♥ 0,52 0,03

pedagógusképzés () 370 3,02 ♥ 0,51 0,03

Tamhane post-hoc test eredményei alapján
Pl. A bölcsészhallgatók 14 éves kori anyagi helyzete szignifikánsan eltérő (ti. rosszabb), mint a gazdaságtudományisoké

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

(b) A végzettség szintje és a szülői iskolai végzettség kapcsolata képzésterületek szerint.
  A kérdezettek végzettségét is érdemes összevetni szüleik iskolai végzettségével. Ez elsősor-

ban azt jelenti, hogy a képzési területeket hasonlítjuk össze olyan szempontból, hogy a vég-
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zettek menyire érkeztek előnyös (diplomás), vagy hátrányos (érettségivel sem rendelkező) 
családi hátérből.

  Ha a mobilitást, pontosabban a reprodukciót, az iskolai előnyök generációk közötti újrater-
melődését azzal a bevett indikátorral közelítjük, hogy egyetemi diplomás családból érkező 
gyerek maga is egyetemi diplomát szerez, azt látjuk, hogy ez a gyakorlat a közismerten 
„legzártabb” jogi és orvosi pályákon van jelen, kiegészítve a természettudományokkal. Ez a 
reprodukció legkevésbé az agrár és pedagógus egyetemi diplomával rendelkezők esetében 
fordul elő, vagyis ezek a „legnyitottabb” szakterületek (1. ábra).10 

1. ábra. Egyetemi/főiskolai végzettségű szülők gyermekeinek aránya az egyes képzési területeken egyetemi 
végzettséget szerzett hallgatók körében (%) 

jogi és igazgatási
orvos- és  

egészségtudomány

természettudomány

gazdaságtudományok

informatika

bölcsészettudomány

műszaki

társadalomtudomány

agrár 

pedagógusképzés

0                        10                       20                       30                       40
százalék

egyetem/tudományos fokozat
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21%

22%

23%

27%
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31%

17%

22%

26%

22%

23%

27%

28%

21%

27%

25%

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Összességében az informatika, a jogi és igazgatási, az orvos- és egészségtudomány, valamint 
a természettudomány pályákon látszik leginkább, hogy az egyetemi szintű fokozatot szerzők 
legmagasabb arányban olyan szülők gyermekei, akik maguk is legalább főiskolai szintű végzett-
séggel rendelkeznek (2–3. táblázat).
 A „papírformától” némileg eltér az agrár, a gazdaságtudományok, illetve műszaki területen 
végzettek csoportja, náluk ugyanis az egyetemi végzettségűek között jelentős a szakközépisko-
lát, technikumot végzett szülők gyerekeinek aránya, ami minden bizonnyal e területek specia-
lizáltságának is köszönhető. 
 A bölcsészettudomány, társadalomtudomány területen és pedagógusképzésben is látható, 
hogy az egyetemi szintű oklevelet szerzők körében jóval magasabb az egyetemi végzettségű 
szülők gyermekeinek az aránya, mint a főiskolai diplomát szerzők körében, ugyanakkor eze-

10 Nem volt ez másképp a szocialista időszakban sem, ahogy az akkori értelmiségi rekturációs kutatások ezt kimutatták. Lásd: 
Andorka R. (1978): Az értelmiség társadalmi mobilitásának történeti alakulása. In: Huszár T. (szerk.): Értelmiségiek, diplomá-
sok, szellemi munkások. Kossuth 

 Angelusz R.– Balogh Z.– Körmendi M.– Léderer P.– Székelyi M. (1978): Adalékok a jogászság szakmai mobilitásához. In: Hu-
szár T. (szerk.): Értelmiségiek, diplomások, szellemi munkások. Kossuth 

 Bánlaky P.–Kérész Gyuláné– Solymosi Zs. (1978): Orvosok, orvosi tevékenységek és munkaterületek. In: Huszár T. (szerk.): 
Értelmiségiek, diplomások, szellemi munkások. Kossuth 

 Ferge Zs.– Háber J. (1978): Pedagógusok. In: Huszár T. (szerk.): Értelmiségiek, diplomások, szellemi munkások. Kossuth
 Újdonság talán, hogy akkor a mérnökök között is sok volt az elsőgenerációs, ami részben még most is igaz, de az egyetemi 

diplomás háttér esetében a leszakadás talán kisebb lett.
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ken a területeken jellemző, hogy sok egyetemi végzettséget szerzett kérdezett családjában szak-
középiskola a legmagasabb szülői iskolai végzettség.
 A szülői iskolai végzettség és a végzettek diplomájának szintje közötti összefüggést jellemző 
Cramer’s V statisztikák11 értékei is az eddig elmondottakat erősítik meg. Az értékek alapján úgy 
tűnik, hogy (minden más hatás kontrollját mellőzve) a szülői iskolázottság hatása a jogi és az 
egészségtudományi pályákon végzettek esetében lehet a „legdeterminálóbb”, a pedagógus és a 
társadalomtudományi pályák esetében pedig a legkevésbé. 
 Végül, a standardizált reziduálisok értékei világosan kirajzolják az egyes szülői iskolázottsá-
gi csoportok alul-, illetve felülreprezentáltságát az egyes képzési területeken és végzettségi szin-
teken.12 Ahol előfordul az alul-, illetve felülreprezentáltság, ott hasonlóan alakuló tendencia 
rajzolódik ki, vagyis hogy a főiskolai végzettségűek között általában alulreprezentáltak az egye-
temet, illetve főiskolát végzett szülők gyermekei, viszont felülreprezentáltak az alacsonyabb 
végzettségű szülők gyermekei. Az egyetemi végzettségűek körében viszont pont fordítva van, 
vagyis az alacsony végzettségű szülők gyermekei alul, a magasabb végzettségű szülők gyerme-
kei pedig felülreprezentáltak.

2. táblázat. A végzettség szintje és a szülői iskolai végzettség kapcsolata képzésterületek szerint (%)

agrár
bölcsészet- 
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8 általános vagy 
kevesebb

% 3 8 6 3 10 6 4 4 4 4 2 3 3 5 4

szakmunkáskép-
ző/inasiskola/ 
szakiskola

% 15 27 22 13 24 18 4 11 10 13 16 15 7 34 16

szakközépiskola/
technikum (érett-
ségivel)

% 32 28 30 21 20 21 25 21 22 20 31 26 19 22 20

gimnázium % 15 14 14 19 20 19 16 19 19 13 25 20 16 20 18

főiskola % 22 15 17 23 20 21 28 22 23 27 17 22 25 11 20

egyetem/tudomá-
nyos fokozat

% 14 8 10 21 7 14 23 23 23 22 9 15 31 8 23

total
N 148 218 366 287 276 563 130 833 963 139 179 318 261 126 387

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cramer’s V – agrár: 0,20 (sig); bölcsészettudomány: 0,28 (sig); gazdaságtudomány: 0,10 (nem sig.); informatika: 0,28 (sig); 
jogi- és igazgatási: 0,43 (sig)

Bold értékek: felülreprezentáltságot fejeznek ki (+2-nél magasabb standardizált reziduális értékek); Aláhúzott értékek: alulrep-
rezentáltságot fejeznek ki (–2-nél alacsonyabb standardizált reziduális értékek)

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

11 A Cramer’s V statisztika nominális mérési szintű változók összefüggését mutatja, értékei 0–1 közöttiek, a magasabb értékek 
értelemszerűen erősebb összefüggést jelentenek.

12 Ld. az aláhúzott és bold értékeket a 2–3. táblázatban
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3. táblázat. A végzettség szintje és a szülői iskolai végzettség kapcsolata képzésterületek szerint (%) –foly-
tatás
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8 általános vagy 
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% 2 4 3 2 9 7 11 7 7 2 10 8 4 5 4

szakmunkáskép-
ző/inasiskola/
szakiskola

% 9 22 18 5 34 24 11 24 24 12 33 28 14 20 16

szakközépiskola/
technikum (érett-
ségivel)

% 26 32 30 23 26 25 33 32 32 26 21 22 18 32 23

gimnázium % 20 18 19 13 19 17 17 18 18 16 15 15 17 18 17

főiskola % 22 17 19 27 8 14 17 14 14 26 13 16 21 16 19

egyetem/tudomá-
nyos fokozat

% 21 7 11 29 4 13 11 5 5 19 7 10 27 9 20

total
N 172 353 525 128 238 366 18 357 375 94 296 390 154 88 242

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cramer’s V – műszaki: 0,27 (sig); orvos- és egészségtudomány: 0,52 (sig); pedagógusképzés: 0,09 (nem sig.); társadalomtudo-
mány: 0,3 (sig); természettudomány: 0,25 (sig)

Bold értékek: felülreprezentáltságot fejeznek ki (+2-nél magasabb standardizált reziduális értékek); Aláhúzott értékek: alulrep-
rezentáltságot fejeznek ki (–2-nél alacsonyabb standardizált reziduális értékek)

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A végzettek családi kapcsolódása végzettségük, foglalkozási területük 
szerint

Ahogy a tanulmány elején említettük, a kérdőívben szerepelt egy olyan kérdésblokk, ami azzal 
foglalkozott, hogy van-e kapcsolódás a kérdezett 2007-es végzettségének szakterülete, vala-
mint felmenői (szülei/nagyszülei) iskolai végzettségének szakterülete, illetve bármikori foglal-
kozási területe között. A válaszok alapján négy értelmezhető kategóriát állítottunk föl: nincs 
kapcsolat; csak nagyszülői kapcsolat van (egy vagy akár több); csak szülői kapcsolat van (anyai 
és/vagy apai); két generációs kapcsolat van (a szülői és a nagyszülői generációval is legalább 
egy kapcsolódási pont van). Bár a kérdésre adott válaszok meglehetősen szubjektívek, azért 
némi jelzésértékük mindenképpen van azzal kapcsolatban, hogy az egyes képzési területek 
képviselői milyen mértékben származnak olyan családból, ahol „hagyománya” van az adott 
szakterületnek.
 Az adatok tükrében világosan látható, hogy a végzettek képzettsége és foglalkozási terü-
lete a legtöbb esetben nem kapcsolódik a családtagokéhoz. A végzettség területére vonatko-
zó kérdésre legalább 77, a foglalkozási területre vonatkozó kérdés esetében pedig legalább 
70 százalék mondta azt, hogy nincs kapcsolat a családon belül (nagyszülőkig visszamenőleg) 
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(4–5. táblázat). A kapcsolatnélküliséget mutató legmagasabb arányok a társadalomtudomány, 
a pedagógusképzés, a bölcsészettudomány és az informatika területén találhatók, utóbbi eseté-
ben minden bizonnyal a „szakma” új voltának köszönhetően. 
 Ha van kapcsolódás, akkor az leginkább a szülőket érinti minden képzési területen, a kér-
dezettek 10–18 százaléka mondta az egyes képzési területeken, hogy szülei végzettségének 
területe kapcsolódik saját szakterületéhez. Az erős két generációs kötődés (tehát ahol a szülő-
vel és nagyszülővel is van kapcsolat) a bölcsészek és a jogászok esetében a legjellemzőbb, ám 
e képzési területek képviselői is mindössze 3 százalékban számoltak be generációkon átívelő 
kötődésekről. 

(a) Az iskolai végzettség területe szerinti kapcsolódások

4. táblázat. A családi kapcsolódás mélysége az iskolai végzettség területén képzési területek szerint (N, %)

nincs 
kapcsolat

csak 
nagy-
szülői 

kapcsolat 
van

csak 
szülői 

kapcsolat 
van

két ge-
nerációs 

kapcsolat 
van

összesen
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agrár % 77 3 18 2 100

bölcsészettudomány % 84 1 11 4 100

gazdaságtudományok % 80 2 16 1 100

informatika % 86 2 11 0 100

jogi és igazgatási % 82 3 13 3 100

műszaki % 79 1 18 2 100

orvos- és egészségtudomány % 80 2 16 2 100

pedagógusképzés % 84 1 13 2 100

társadalomtudomány % 90 0 10 0 100

természettudomány % 82 1 16 2 100

összesen
N 3655 80 632 79 4446

% 82 2 14 2 100

Cramer’s V: 0,08 (sig)
Bold értékek: felülreprezentáltságot fejeznek ki (+2-nél magasabb standardizált reziduális értékek); Aláhúzott értékek: alulrep-

rezentáltságot fejeznek ki (–2-nél alacsonyabb standardizált reziduális értékek)
Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

(b) Foglalkozási terület szerinti kapcsolódások
  A foglalkozási terület kapcsolódásai a végzetséghez nagyjából hasonló tendenciát mutatnak. 

A kérdezettek döntő hányadára igaz, hogy szüleik foglalkozási területe nem kapcsolódik az 
ő végzett szakterületükhöz. Képzési területenként 10–20 százaléknak van szülői kapcso-
lata, a kétgenerációs kötődés pedig az agrár végzettségű kérdezetteknél a legjellemzőbb, 
6 százalék.
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5. táblázat. A családi kapcsolódás mélysége a foglalkozásterületén képzési területek szerint (N, %)

nincs 
kapcsolat

csak 
nagy-
szülői 

kapcsolat 
van

csak 
szülői 

kapcsolat 
van

két ge-
nerációs 

kapcsolat 
van

összesen

ké
pz

és
i t

er
ül

et

agrár % 70 4 20 6 100

bölcsészettudomány % 85 2 11 3 100

gazdaságtudományok % 77 3 17 2 100

informatika % 87 1 12 0 100

jogi és igazgatási % 83 2 12 3 100

műszaki % 77 1 20 2 100

orvos- és egészségtudomány % 79 2 17 2 100

pedagógusképzés % 82 1 16 2 100

társadalomtudomány % 89 0 10 0 100

természettudomány % 83 2 15 0 100

összesen
N 3594 88 678 89 4449

% 81% 2 15 2 100

Cramer’s V: 0,09 (sig)
Bold értékek: felülreprezentáltságot fejeznek ki (+2-nél magasabb standardizált reziduális értékek); Aláhúzott értékek: alulrep-

rezentáltságot fejeznek ki (–2-nél alacsonyabb standardizált reziduális értékek)
Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A végzettség és foglalkozás területén jellemző kapcsolódásokat skálaként is értelmezhetjük, 
melynek legalacsonyabb értéke a családi kapcsolódás hiányát, a legmagasabb pedig a legerő-
sebb, vagyis a két generációs kapcsolatot jelenti.13  
 Mivel – ahogy a korábban is láttuk – leginkább nem jellemzőek a családi kapcsolódások, 
ezért az átlagok nagyon alacsonyak, értékük minden esetben 1 alatt van (6. táblázat). Az iskolai 
végzettség és a foglalkozás kapcsolódását tekintve is az látható, hogy az agrárosok esetében van 
a legerősebb kapcsolódás, a társadalomtudományosok körében pedig a leggyengébb. A többi 
képzési terület képviselői nagyjából hasonlóan gyenge családon belüli kapcsolatokkal bírnak.

13 nincs kapcsolat: 0; csak nagyszülő(k) kapcsolódik/kapcsolódnak: 1; csak az apa vagy az anya kapcsolódik: 2; az egyik szülő és 
a nagyszülő(k) kapcsolódnak: 3; csak a két szülő kapcsolódik: 4; szülők és nagyszülő(k) is kapcsolódnak: 5
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6. táblázat. A végzettség területe és a foglalkozásterülete szerinti kapcsolódások erőssége képzési terüle-
tenként (átlag)

N átlag st. d. st. e. N átlag st. d. st. e.

agrár (♠) 360 0,53  1,09 0,06 362
0,75 

♣ 1,31 0,07

bölcsészettudomány (♣) 559 0,43  1,12 0,05 556 0,39 ♠ 1,04 0,04

gazdaságtudományok (♥) 946 0,46  1,03 0,03 944 0,54  1,13 0,04

informatika () 313 0,29 ♠ 0,79 0,04 316 0,29 ♠♥ 0,82 0,05

jogi és igazgatási () 383 0,46  1,10 0,06 386 0,42 ♠ 1,05 0,05

műszaki () 521 0,49  1,04 0,05 520 0,54  1,11 0,05

orvos- és egészségtudomány () 364 0,48  1,09 0,06 363 0,50  1,07 0,06

pedagógusképzés () 372 0,37 0,94 0,05 372 0,42 ♠ 0,96 0,05

társadalomtudomány () 389¬
0,23 

♠♣♥ 0,73 0,04 389
0,23  

♠♥ 0,71 0,04

természettudomány () 239 0,45 1,04 0,07 242 0,41 ♠ 0,98 0,06

összesen 4446 0,43 1,02 0,02 4450 0,46 1,06 0,02

Tamhane post-hoc test eredményei alapján
Pl. az agráros végzettségűek körében erősebb a családi kötődés az iskolai végzettségek területén, mint az informatikusok csa-

ládjában
Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A végzettek foglalkozási beosztása és a családi háttér

A származás és a beosztás összefüggésének vizsgálata szintén releváns a mobilitás kapcsán, 
vagyis feltehető az a kérdés, hogy az alkalmazotti, illetve vezetői beosztás függ-e a családi hát-
tértől, például a szülői iskolázottságtól.
 Az eredmények szerint a legtöbb esetben (kivétel a jogászok és gazdaságtudományi végzett-
ségűek esetében) nincs összefüggés a szülők iskolai végzettsége és a hallgatók beosztása között 
(7–8. táblázat). A szignifikáns összefüggés hiányát legalább két tényezővel magyarázhatjuk. 
Egyrészt a kérdezettek által megadott beosztás nem biztos, hogy minden esetben az első mun-
kahelyen elfoglalt első beosztás. Ha az lenne, akkor valamivel megalapozottabban feltételez-
hetnénk az összefüggést a származás és a beosztás között, mivel munkahelyi hatások még nem 
érvényesülnének. A munkahelyi előmenetelről, teljesítményről azonban – ami értelemszerűen 
befolyásolja a beosztást – nincs információnk, ezért nem is tudunk kontrollálni azokra. Más-
részt az egyes képzési területek különböző karrierpályákat feltételeznek. A jogászok esetében 
például nagyon ritkán fordul elő, hogy amennyiben az illető a jogászi pályán marad, például 
ügyvédként), egyből, illetve a karrierje korai szakaszában vezető beosztásba kerül.
 Az adatok ezzel összhangban nem mutatják tendenciózusan, hogy bizonyos iskolai vég-
zettségű szülők gyermekei alul-, illetve felülreprezentáltak lennének az egyes beosztási csopor-
tokban. Egy érdekességre azonban felfigyelhetünk: az alacsony végzettségű szülők gyermekei 
felülreprezentáltan vannak jelen a jogi, a műszaki és a társadalomtudományos végzettségűek 
között. Ezek a csoportok a „nagyot ugrók” csoportjai, akik a legnagyobb utat járták/járják be a 
„mobilitási létrán”. 
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A tanulmány eddigi részeiben néhány leíró táblával szemléltettük a mobilitás és a származás 
kapcsolatát. Mind a mobilitás vertikális, mind pedig horizontális jellegét megpróbáltuk illuszt-
rálni. 
 A gyermekkori anyagi helyzet tekintetében érvényesült, hogy a jogi és gazdaságtudományi 
végzettségűek előnyösebb hátterű családból származnak, de a többi képzési terület képviselői 
is általában a közepesnél jobb gyermekkori anyagi körülményekre emlékeztek. Az egyes kép-
zési területekhez tartozó nagy szórásértékek azonban minden esetben a csoportok magas fokú 
heterogenitására figyelmeztetnek.
 Az az eredményünk sem okoz meglepetést, hogy az egyetemi végzettség „átörökítése” a jogi 
és igazgatási, illetve az orvos- és egészségtudomány végzettségűek körében a legjellemzőbb, a 
legkevésbé pedig a pedagógusi pályán figyelhető meg. 
 A kérdőív nyújtotta keretek között, meglehetősen szubjektív adatok használatával lehetőség 
volt annak vizsgálatára is, jellemző-e, hogy az egyes képzési területek képviselői családi hagyo-
mányokat ápolnak képzési terület/szak választásukkal. Az eredmények szerint ez egyáltalán 
nem tűnik jellemzőnek, a végzettek szakterülete nem kötődik sem felmenőik iskolai végzettsé-
gének szakterületéhez, sem pedig bármikor foglalkozásának területéhez. Ha van is kapcsolat, 
az leginkább egy generációs, de ez is mindössze a válaszadók tizedét jellemzi képzési területen-
ként. A két generációs kapcsolatok nyomait megtaláljuk a jogászoknál és a bölcsészeknél is, de 
nagyon alacsony arányban vannak azok, akik ilyen mély gyökerekkel rendelkeznek.
 Végül, a foglalkozási beosztás és a származás összefüggését vizsgálva szinte sehol sem ta-
láltunk szignifikáns összefüggést, ami minden bizonnyal annak köszönhető, hogy nem ren-
delkezünk részletesebb adatokkal a foglalkozási pályaívvel kapcsolatban, ami lehetővé tenné a 
minden bizonnyal meghatározó munkahelyi hatások kontrollját. 
 Összességében elmondható, hogy mivel a családi háttér, a szülői átörökítés mérése nehezen 
operacionalizálható feladat, a kérdőívben ezek a kérdések reménykeltők és részben újszerűek 
voltak. Különösen gondolunk itt a hallgatók szakterülete és felmenőik végzettsége, illetve fog-
lalkozásuk szakterülete közötti kapcsolatot vizsgáló kérdésfeltevésekre. Az eredmények tükré-
ben azonban ezek a kérdések – úgy tűnik – nem működtek megfelelő hatékonysággal. Meg-
győződésünk, hogy a szülők hatása gyermekeik pályaválasztására, iskolaválasztására sokkal 
erősebb annál, mint azt ezek az eredmények sugallják. Hogy a „várt összefüggések” elmaradtak, 
annak csak részben oka, hogy a kérdőív szerkesztői a válaszadók szubjektív ítéletére bízták a 
kapcsolat létének megítélését. Még ha „kemény adatokkal” próbáltuk volna felmérni a családon 
belüli kapcsolódásokat, akkor is hasonlóan problematikus lehetett volna a kapcsolatok meg-
ítélése. Ezen a területen tehát mindenképpen szükséges további kérdéseket megfogalmazni, 
amelyek talán jobban megragadhatóvá teszik a vizsgálni kívánt jelenséget.
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7. táblázat. Az egyes képzési területekről kikerülő, jelenlegi/utolsó munkahelyén alkalmazotti/vezetői stá-
tuszban dolgozók megoszlása a szülők iskolai végzettsége szerint (%)
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8 általános vagy kevesebb % 5 6 7 6 6 3 3 3 9 2

szakmunkásképző/inasiskola/ 
szakiskola

% 22 26 21 18 5 12 11 16 16 15

gimnázium/szakközépiskola % 46 44 47 40 38 40 40 47 42 37

főiskola/egyetem/tudományos 
fokozat

% 27 25 24 35 51 45 46 34 33 46

összesen
N 113 203 94 420 208 705 65 238 81 279

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cramer’s V – agrár: 0,04 (nem sig); bölcsészettudomány: 0,09 (nem sig); gazdaságtudományok: 0,11 (sig); informatika: 0,11 
(nem sig); jogi és igazgatási: 0,17 (sig)

Bold értékek: felülreprezentáltságot fejeznek ki (+2-nél magasabb standardizált reziduális értékek); Aláhúzott értékek: alulrep-
rezentáltságot fejeznek ki (–2-nél alacsonyabb standardizált reziduális értékek)

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

8. táblázat. Az egyes képzési területekről kikerülő, jelenlegi/utolsó munkahelyén alkalmazotti/vezetői stá-
tuszban dolgozók megoszlása a szülők iskolai végzettsége szerint (%) – folytatás
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8 általános vagy kevesebb % 5 2 4 7 14 6 14 7 8 4

szakmunkásképző/inasiskola/ 
szakiskola

% 16 19 29 24 18 25 30 28 23 16

gimnázium/szakközépiskola % 50 51 40 44 50 50 31 40 35 44

főiskola/egyetem/tudományos 
fokozat

% 29 29 26 25 18 20 26 26 35 36

összesen
N 149 346 68 274 44 305 88 276 26 185

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cramer’s V – műszaki: 0,09 (nem sig); orvos- és egészségtudomány: 0,06 (nem sig); pedagógusképzés: 0,11 (nem sig); társada-
lomtudomány: 0,13 (nem sig); természettudomány: 0,09 (nem sig)

Bold értékek: felülreprezentáltságot fejeznek ki (+2-nél magasabb standardizált reziduális értékek); Aláhúzott értékek: alulrep-
rezentáltságot fejeznek ki (–2-nél alacsonyabb standardizált reziduális értékek)

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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A munkakeresés időtartama és a családi háttér – nappali tagozatosok

A tanulmány második részében egy többváltozós modell segítségével próbáljuk kimutatni a 
származási hatások szerepét a diplomaszerzés utáni munkakereső időszak hosszát vizsgálva. 
Ez lehetővé teszi, hogy a végzettek néhány demográfiai, illetve a képzés bizonyos jellemzőire, 
valamint egyéb, az elhelyezkedést segítő tényezőket kontrollálva mutassuk be az esetleges szár-
mazási hatásokat.
 A kérdőívben minden válaszadót megkérdeztek, hogy a diplomaszerzés után hány hónap-
pal sikerült munkába állnia. A végzettek kicsivel több mint fele keresett és talált is bizonyos 
idő elteltével munkát a diplomaszerzés után, 41 százalék már a diplomaszerzéskor is dolgozott, 
4 százalék nem keresett munkát és mindössze 2 százalék volt azok aránya, akik a végzés óta 
ugyan kerestek, de nem találtak semmilyen állást maguknak (2. ábra). 

2. ábra. A végzettek megoszlása aszerint, hogy a diplomaszerzés után kerestek-e munkát vagy nem (%) 
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 4506

Azok, akik már a diplomaszerzéskor is dolgoztak, döntő többségükben (közel 75 százalék-
ban) levelező képzésben, feltehetően másoddiplomás képzésben vettek részt. A munkakeresés 
időszakának hossza nyilvánvalóan csak azok körében értelmezhető, akik kerestek is munkát a 
diplomaszerzés után, tehát a további elemzés is rájuk koncentrálódik. Az elemzésbe ilyen mó-
don bekerülők tehát azok lesznek, akik kerestek és bizonyos idő elteltével találtak, illetve nem 
találtak munkát (utóbbiak cenzorált esetként szerepelnek az elemzésben). Mivel az álláskereső 
végzettek körében nagyon kis mértékben voltak olyanok, akik levelező, illetve esti képzés kere-
tei között tanultak, a nem megfigyelt heterogenitást (unobserved heterogenity) csökkentendő, 
mellőztük őket az elemzésből és csak a nappali tagozatosokra koncentráltunk. 
 Az elemző modell első lépéseként a munkakeresés időtartamát vizsgáltuk meg ún. „life 
table” leíró táblával. Ez a tábla azt mutatja meg, hogy a diploma megszerzése után az idő 
múlásával hónapról hónapra a munkát keresők hány százaléka marad álláskereső státuszban. 
Összességében azt mondhatjuk, hogy a munkát keresők nagy része viszonylag hamar elhelyez-
kedett. A diplomaszerzés után 1 hónappal a végzettek 62 százaléka volt még munkakereső stá-
tuszban, 2 hónapnál hosszabb ideig pedig 43 százalékuk keresett munkát. Valamivel több mint 
negyedük számára nyúlt hosszabbra a keresés 3 hónapnál, ötödük 4 hónapnál több időbe telt, 
hogy elhelyezkedjen, és tizedükre igaz, hogy 7 hónapnál tovább kellett keresniük (9. táblázat).
 Természetesen a munkába állás gyorsasága nem azonos az egyes képzési területeken. Leg-
magasabb arányban az orvos- és egészségtudomány, informatika, gazdaságtudományok, jogi 
és  igazgatási képzésben végzettek helyezkedtek el 1 hónapon belül. A társadalomtudomány és 
természettudomány szakokon végzettek csoportjait leszámítva minden egyéb képzési területre 
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igaz, hogy az ott végzett hallgatók fele 1-2 hónap alatt elhelyezkedett. A két kivétel esetében 
2-3 hónapba telt, mire a végzettek fele elhelyezkedett valahol. A leíró táblában ábrázoltak ábrán 
is jól szemléltethetők (3. ábra). Az ábra vonalai azt mutatják, hogy hónapról hónapra a vizsgált 
csoport mekkora hányada marad továbbra is munkakereső státuszban. Egyszerűbben fogal-
mazva, minél „meredekebben szállnak” az egyes képzési területeket jellemző vonalak, annál 
gyorsabban és annál nagyobb arányban helyezkednek el az adott területen végzettek. A két 
szélsőértéket a táblázat eredményeivel összhangban az orvos- és egészségtudományisok, vala-
mint a természettudományos végzettségűek jelentik.

9. táblázat. A munkakereső státuszban maradók arányai az idő múlásával az egyes képzési területeken (%)

h
ó

ag
rá

r

h
ó

bö
lc

sé
sz

et
tu

d
om

án
y

h
ó

ga
zd

as
ág

tu
d

om
án

yo
k

h
ó

in
fo

rm
at

ik
a

h
ó

jo
gi

 é
s 

ig
az

ga
tá

si

h
ó

m
ű

sz
ak

i

h
ó

or
vo

s-
 é

s 
eg

és
zs

ég
-t

u
d

om
án

y

h
ó

p
ed

ag
óg

u
sk

ép
zé

s

h
ó

tá
rs

ad
al

om
tu

d
om

án
y

h
ó

te
rm

és
ze

tt
u

d
om

án
y

h
ó

ös
sz

es
en

1 70 1 63 1 58 1 54 1 58 1 65 1 52 1 70 1 66 1 82 1 62

2 43 2 45 2 42 2 41 2 39 2 41 2 30 2 47 2 52 2 65 2 43

3 33 3 25 3 27 3 26 3 25 3 28 3 16 3 27 3 34 3 50 3 28

4 27 4 20 4 19 4 21 4 19 4 20 4 11 4 23 4 25 4 44 4 21

5 21 5 18 5 15 5 16 5 15 5 18 5 9 5 21 5 20 5 38 5 17

6 13 6 10 6 8 6 11 6 10 6 12 6 5 6 15 6 16 6 30 6 11

7 12 7 9 7 6 7 10 7 6 7 10 8 4 7 13 7 14 7 27 7 10

8 10 8 8 8 5 8 8 8 4 8 7 10 2 8 12 8 12 8 24 8 8

9 9 9 6 9 4 9 7 9 3 9 6 12 2 10 9 9 9 9 20 9 7

10 8 10 5 10 3 10 6 10 1 10 5 15 1 11 8 10 8 10 19 10 5

11 7 12 3 11 2 11 5 12 1 11 4 16 1 12 4 11 6 11 17 11 5

12 5 14 2 12 1 12 3 31 0 12 2 18 0 14 3 12 6 12 13 12 3

13 4 15 1 15 1 14 3 13 2 15 3 15 5 14 7 13 3

14 4 16 1 16 1 16 2 14 1 19 2 18 2 15 6 14 2

15 3 24 0 24 0 18 1 17 1 24 0 20 2 16 5 15 2

18 2 20 1 22 0 21 1 18 4 16 2

20 1 24 0 24 0 20 2 17 2

23 1 24 1 18 1

24 0 25 0 … 1

35 0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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3. ábra. A munkakereső státuszban maradók arányai az idő múlásával az egyes képzési területeken (%)

Kaplan-Meier survival becslés
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A származási hatások és az elhelyezkedés „tempójának” összevetését képzési területenként is 
érdemes bemutatni (4–13. ábra). Általában igaz, hogy a legiskolázottabb szülők gyerekei ha-
marabb helyezkednek el az álláskereső státusz ideje pedig leginkább a legalacsonyabb, tehát 
maximum nyolc osztályt végzett szülők gyermekeinél tolódik ki. Kivételt képeznek a peda-
gógusképzés, bölcsészettudomány, illetve társadalomtudomány képzésben részesülők, akik 
esetében – úgy tűnik – az alacsonyabb végzettségű szülők gyermekei „kelnek el” hamarabb. 
A természettudomány képzésben részesülők között pedig úgy tűnik, hogy a legalacsonyabb 
végzettségű szülők „szakadnak le” egyértelműen attól az egységesnek tűnő csoporttól, amelybe 
minden magasabb végzettségű szülő gyermeke beletartozik. 
 A szülői iskolai végzettséget a társadalmi származás egy fontos indikátorának tekintve fel-
tételezhetjük, hogy a családi háttér jelentős szerepet játszik az elhelyezkedési esélyek alakulá-
sában. Ezt azonban csak akkor jelenthetjük ki maradéktalanul, hogy ha kontrollálunk olyan 
egyéb tényezőket, amelyek szintén befolyásolják a munkába állás esélyét. Ehhez többváltozós 
elemzést kellett elvégeznünk.
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4. ábra. Kaplan-Meier survival becslés 5. ábra. Kaplan-Meier survival becslés
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6. ábra. Kaplan-Meier survival becslés 7. ábra Kaplan-Meier survival becslés
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8. ábra. Kaplan-Meier survival becslés 9. ábra Kaplan-Meier survival becslés
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10 ábra. Kaplan-Meier survival becslés 11. ábra Kaplan-Meier survival becslés
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12. ábra. Kaplan-Meier survival becslés 13. ábra. Kaplan-Meier survival becslés
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Az elemzés célja az volt, hogy kiderítsük, milyen hatása van a származásnak arra, hogy valaki 
milyen eséllyel tud elhelyezkedni a diplomaszerzés után. Ehhez az ún. Cox regressziós modellt 
használtuk, ami képes kezelni a cenzorált eseteket is (ti. akik kerestek munkát, de nem tudtak 
elhelyezkedni). Az elemzésünk eredményeként prezentált együtthatók azt mutatják, hogy a 
munkakeresés időtartamától függetlenül (tehát legyen a keresési időszak 1 hónap vagy akár 
20 hónap), mekkora eséllyel tudnak elhelyezkedni a kérdezettek. Az elemzést négy lépésben 
végeztük el.14

(1) demográfiai változók bevonása
(2) családi háttér változóinak bevonása
(3) a képzési szint és a képzési területek bevonása
(4) a képzés egyéb jellemzőinek, illetve a munkatapasztalatnak a beemelése

Mindegyik modell eredményeit külön prezentálva figyelemmel kísérhető, hogy hogyan alakult 
a családi hátteret leíró változók hatása a modellbővítés egyes lépései során (10. táblázat).
 Az első modellben sem a nem, sem az életkor hatása nem bizonyult szignifikánsnak, a csa-
ládi háttér jellemzőinek bevonása után a fiatalkori anyagi helyzet és a szülői iskolai végzettség 
viszont jelentős hatásúnak bizonyult. A két változó hatásmechanizmusa azonban nem azonos 

14 Az modellben használt változók tartalmát a tanulmány elején ismertettük.
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irányú. A szakmunkás szülők gyermekeit kivéve a maximum 8 osztály végzettséggel rendelke-
ző szülők gyermekeihez képest szinte minden magasabb végzettségű szülő gyermeke nagyobb 
(legalább másfélszer akkora) eséllyel helyezkedik el függetlenül attól, hogy milyen régóta tart a 
munkakeresés időtartama. A család anyagi helyzetére vonatkozó változó azonban kismértékű 
negatív hatást mutat, vagyis a jobb háttér valamivel kisebb esélyű elhelyezkedéssel társul. Ezek 
az egymással ellentétes irányú hatások meglepőnek tűnhetnek első látásra, de valószínűleg 
többféle magyarázat, interpretációs lehetőség is lehetséges az eredményekkel kapcsolatban. 
Ezek közül itt most egyet ajánlunk fel, amelyet a magunk részéről a legvalószínűbbnek gondo-
lunk. Úgy véljük, hogy az elhelyezkedés valószínűsége azért növekszik azzal párhuzamosan, ha 
valaki magasabban iskolázott szülők gyereke, mert a szülők magasabb iskolai végzettsége olyan 
kulturális, illetve kapcsolati tőkékre utal, amelyek megkönnyítik a pályakezdő diplomások szá-
mára, hogy álláshoz jussanak, jobban szerepeljenek az állásinterjúkon stb. Másfelől viszont a 
szülői család jobb anyagi háttere arra utalhat, hogy a fiatal diplomásnak nem olyan sürgős el-
helyezkedni, egzisztenciálisan nem kényszerül arra, hogy elfogadjon egy olyan állást, ami nem 
szimpatikus.15 A második modell eredményei szerint, ha a kérdezett diplomájának szakterülete 
kapcsolódik bármely felmenő(k) foglalkozási területéhez, az szintén valamivel jobb elhelyezke-
dési esélyt biztosít. E mögött állhat egy hatékony szakmai kapcsolatháló, ami a szülőkön/nagy-
szülőkön keresztül a kérdezettet is előnyökhöz juttatja, valamint már önmagában is nagyobb, 
egyfajta „öröklött” szakmai tudás.
 A harmadik modellben a képzési területek bevonása után a családi hátteret leíró változók 
hatása változatlanul megmaradt. Visszautalva arra, amit tanulmányunk elején írtunk, ez azt je-
lenti, hogy a származásnak szignifikáns hatása van a pályakezdésre közvetlen módon is, vagyis 
akkor is, amikor figyelembe vesszük a tanulmányi területek különbségét, amelynek választásá-
ban szintén ott van (közvetetten) a szülői háttér szerepe.
 Ha valaki egyetemi szinten tanult, az a főiskolai diplomához képest nagyobb előnyt jelentett 
az elhelyezkedésnél.
 Az orvos- és egészségtudomány területen végzőket tekintve referenciakategóriának azt lát-
juk, hogy hozzájuk képest minden egyéb képzési területen jóval kisebb eséllyel helyezked-
tek el a végzettek.16 A „legrosszabb helyzetben” a természettudományi végzettségűek vannak, 
akiknek a munkakeresés időtartamától függetlenül feleakkora esélye volt állást találni, mint a 
referenciakategóriát képviselő végzetteknek. 
 Végül, az utolsó modellben bevont változók hatása mellett a családi háttér változói tovább-
ra is jelentősnek bizonyultak, közvetlen hatásuk nem tűnt el. A képzéssel való elégedettség (a 
képzés egyes felsorolt jellemzőinek átlagos értékelése) pozitív hatásúnak bizonyult. Az okság 
azonban kétirányú lehet. Egyrészt tekinthetjük az elégedettséget a képzés színvonalát jellemző 
indikátornak, s ebben az esetben arról lenne szó, hogy ha valaki jobb színvonalú képzésben 
részesült a felsőoktatási intézményben, akkor ez számára előny az állástalálás során. Azonban 
elképzelhető az is, hogy azért értékeli valaki jónak a képzést, mert hamar sikerült elhelyezked-
nie, tehát – mivel egy utólagos hallgatói értékelésről van szó – a sikeres pályakezdő elégedet-
tebb azzal, amit a felsőoktatástól kapott, szemben a sikertelenebbel, aki a kudarcot feltehetően 
a rossz képzésnek (is) tudja be. 

15 Ez az állítás csak azzal az erős feltételezéssel együtt tartható, miszerint a 14 éves kori anyagi helyzet „nem párolog el” 10 év 
távlatában.

16 Ha egy hasonló modellben a bölcsészeket tekintjük referenciakategóriának, akkor hozzájuk képest csak az orvos- és egészségtu-
domány, valamint a gazdaságtudományok végzettségűek rendelkeznek jobb esélyekkel, a természettudományos végzettségűek 
pedig rosszabbal.
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 A korábbi, szakterülethez kötődő munkatapasztalat növeli az elhelyezkedés esélyét, ami 
szintén több módon magyarázható. Elképzelhető, hogy a korábbi munkatapasztalat jó kapcso-
latokhoz segíti a végzett hallgatót, ha a szakterületén helyezkedett el, akkor a korábbi mun-
katapasztalat olyan jelzés (signaling) a munkaadó felé, amely sugallhatja, hogy a betanulás 
kisebb befektetés az adott jelentkező esetében, mint valaki olyan esetében, aki egyáltalán nem 
rendelkezik szakterületi munkatapasztalattal stb.
 A nyelvek közül a legalább középfokú angol és a francia nyelvismeret (közép C, felső A–C 
típusú nyelvvizsga) pozitív hatású, a külföldi ösztöndíjas tapasztalat pozitív hatását viszont vá-
rakozásaink ellenére nem sikerült kimutatni. Ennek oka lehet esetleg az is, hogy a magyarázó 
változók között bizonyára vannak bizonyos kapcsolatok: elképzelhető, hogy a jobb nyelvisme-
ret, a jobb családi háttér és a külföldi ösztöndíj összefüggnek egymással, ami befolyásolja az itt 
kimutatott oksági összefüggéseket.

10. táblázat. A Cox regressziós elemzés eredményei (exp. együtthatók)

változó 1 2 3 4

nem (ref. nő) 1,05 1,04 1,05 1,04

30–35 éves (ref. 36 éves vagy idősebb) 1,01 0,94 0,93 0,95

27–29 éves (ref. 36 éves vagy idősebb) 0,99 0,94 0,92 0,96

27 év alatti (ref. 36 éves vagy idősebb) 0,94 0,89 0,89 0,95

anyagi helyzet 14 éves korban (1–5) 0,99 0,99 0,99

szakmunkás végzettségű szülő gyermeke (ref. max. 8 osztályt végzett szülő 
gyermeke)

1,36 1,40 1,42

szakközépiskolai/gimnáziumi végzettségű szülő gyermeke (ref. max.  
8 osztályt végzett szülő gyermeke)

1,49 1,51 1,56

főiskolai végzettségű szülő gyermeke (ref. max. 8 osztályt végzett szülő 
gyermeke)

1,58 1,57 1,62

egyetemi végzettségű szülő gyermeke (ref. max. 8 osztályt végzett szülő 
gyermeke)

1,70 1,65 1,71

a végzett szakterülete kapcsolódik bármely felmenője/felmenői foglalkozási 
területéhez (ref. nem kapcsolódik)

1,13 1,12 1,11

egyetemi szintű a 2007-ees végzettség (ref. főiskolai szintű) 1,15 1,10

képzési terület – agrár (ref. orvos- és egészségtudomány) 0,68 0,71

képzési terület – gazdaságtudományok (ref. orvos- és egészségtudomány) 0,86 0,87

képzési terület – informatika (ref. orvos- és egészségtudomány) 0,79 0,80

képzési terület – jogi és igazgatási (ref. orvos- és egészségtudomány) 0,80 0,83

képzési terület – műszaki (ref. orvos- és egészségtudomány) 0,77 0,82

képzési terület – bölcsészettudomány (ref. orvos- és egészségtudomány) 0,76 0,78

képzési terület – pedagógusképzés (ref. orvos- és egészségtudomány) 0,76 0,77

képzési terület – társadalomtudomány (ref. orvos- és egészségtudomány) 0,73 0,76

képzési terület – természettudomány (ref. orvos- és egészségtudomány) 0,47 0,48

átlagos elégedettség a képzés színvonalával (1–5) 1,16

járt ösztöndíjjal külföldön tanulmányai során (ref. nem járt) 1,00

közép C, felső A–C nyelvvizsgája van angolból (ref. ennél alacsonyabb szin-
tű/egyéb nyv.)

1,09
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változó 1 2 3 4

közép C, felső A–C nyelvvizsgája van németből (ref. ennél alacsonyabb 
szintű/egyéb nyv.)

1,02

közép C, felső A–C nyelvvizsgája van franciából (ref. ennél alacsonyabb 
szintű/egyéb nyv.)

1,22*

közép C, felső A–C nyelvvizsgája van spanyolból (ref. ennél alacsonyabb 
szintű/egyéb nyv.)

0,95

közép C, felső A–C nyelvvizsgája van olaszból (ref. ennél alacsonyabb szin-
tű/egyéb nyv.)

0,87

közép C, felső A–C nyelvvizsgája van oroszból (ref. ennél alacsonyabb szin-
tű/egyéb nyv.)

1,17

a 2007-ben szerzett végzettség területéhez kapcsolódó munkatapasztalatok 
száma (db)

1,09

*Az együttható 0,10 szinten szignifikáns
Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Összefoglalás

Tanulmányunkban a társadalmi háttér és mobilitás kapcsolatát elemeztük a Diplomás kutatás 
2010 adatai alapján. Az adatok lehetőséget adtak a társadalmi háttér és a mobilitás néhány tra-
dicionális összefüggésének vizsgálatára, de újszerű megközelítésre is módunk nyílt.
 Az adatok fényében úgy tűnik, hogy a társadalmi háttérnek a szakválasztás mellett direkt 
hatása is van a pályakezdők elhelyezkedési esélyeire.
 Nem okozott meglepetést, hogy a jogász és gazdasági területen végzett hallgatók előnyö-
sebb anyagi hátterű családokból származtak a többiekhez képest, bár a teljes végzett populáció 
is átlagosan közepesnél jobb anyagi helyzetről számolt be. 
 A mobilitás egyik tradicionális mutatója alapján, amely arra vonatkozik, hogy mennyire jel-
lemző az egyetemi végzettség „öröklődése”, a legzártabb pályáknak a jogi és az orvosi, valamint 
a természettudományi területek számítottak, a legnyitottabbnak pedig az agrár és a pedagógus-
képzés területei. 
 Eredményeink szerint a végzettek szakterülete általában nem kapcsolódik családjuk más 
tagjainak végzettségi, illetve foglalkozási területéhez sem, bár a meglepően alacsony kapcsoló-
dási arányok mögött sejtéseink szerint a kérdés szubjektív megítélésen alapuló megközelítése 
állhat. 
 Megkíséreltük feltárni a kérdezettek foglalkozási beosztásának és a szülői iskolai végzettség-
nek kapcsolatát is, azonban ez nem vezetett jelentős eredményekhez. Ennek oka az, hogy nem 
volt lehetőségünk a munkahelyi hatások pontos kontrolljára.
 Tanulmányunk második felében azt vizsgáltuk, hogy a családi háttér milyen szerepet játszik 
a nappali tagozatos végzettek elhelyezkedési esélyeiben. A demográfiai kontrollváltozókon túl 
a családi háttér és a képzés jellemzőit vontuk be az elemzésbe, valamint olyan változókat is 
szerepeltettünk a modellben, amelyek szintén segíthetik az elhelyezkedést (pl. korábbi szak-
területhez kapcsolódó munkatapasztalat). Az egyes változócsoportokat fokozatosan építve az 
elemzésünkbe azt láttuk, hogy a családi háttér változói végig megtartották szignifikáns hatásu-
kat. A magasabb szülői iskolázottság és a felmenők foglalkozási területe és a szerzett végzettség 
szakterülete közötti kapcsolat a végzettek jobb elhelyezkedési esélyeivel járt együtt, a jobb 
gyermekkori anyagi helyzet azonban kis mértékű negatív hatást mutatott. 
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KASZA GEORGINA 

HELYZETKÉP A NEMZETKÖZI HALLGATÓI  
MOBILITÁSRÓL1

Jellegzetességek és problémák a Diplomás kutatás 2010 eredményeihez kapcsolódva

A tanulmány célja

E tanulmány a Diplomás kutatás 2010 (Dk2010) eredményeire alapozva vizsgálja a felsőfokú 
képzés alatti hallgatói mobilitás jellemzőit.2 Fontos megjegyezni, hogy a Dk2010 a 2007-ben 
végzettek körében készült, vagyis többségük még a kétciklusú képzés bevezetése előtt kezdte 
meg felsőfokú tanulmányait, mégis lényeges folyamatosan reflektálni az elmúlt években, főként 
az ún. bolognai folyamat hatására a nemzetközi hallgatói mobilitás területén bekövetkezett 
változásokra. E tanulmány elején a nemzetközi hallgatói mobilitás főbb történeti előzményeire 
tér ki, illetve az elmúlt bő egy évtized európai tendenciáit térképezi fel. Ezt követi az elemzés-
hez felhasznált hazai és nemzetközi adatfelvételek bemutatása. A következő rész tartalmazza a 
2007-ben végzett magyar diplomások külföldi tapasztalatszerzéseit feltáró főbb eredményeket, 
majd a szakmai sikeresség tekintetében a mobil és nem mobil diplomások közötti különbségek 
fontosabb aspektusait vizsgáljuk. A tanulmány kiemelten foglalkozik a hallgatói mobilitási esé-
lyek egyenlőtlenségeivel, annak bizonyos dimenzióival, valamint ehhez kapcsolódóan a mobi-
litás fontosabb konkrét akadályaival. 

A nemzetközi hallgatói mobilitás: előzmények és a főbb tendenciák

A nemzetközi hallgatói mobilitás a felsőoktatás-politika egyik fontos eleme lett az elmúlt évti-
zedekben. Meghatározóvá vált a felsőoktatási intézmények, a nemzeti kormányzatok szintjén, 
de talán még inkább alapvető politikaterület lett a nemzetek feletti szinten. A II. világháború 
által megszakított európai nemzetközi egyetemi és akadémiai együttműködések újraindításá-
nak első jelei már az 1950-es években mutatkoztak, de a hallgatói mobilitás Európában közel 
harminc évvel később, az 1980-as években a különböző, a mobilitást támogató programok 
elindításával kapott nagyobb lendületet. Meghatározó lépés volt 1987-ben az Erasmus prog-
ram elindítása, melyhez a volt keleti blokk országai a kilencvenes évek közepétől csatlakoztak. 
A program eredeti célja az volt, hogy a felsőoktatási hallgatók 10 százaléka tanulmányait egy 
ideig egy másik európai országban folytassa. A kilencvenes évek végére az Unió által támo-
gatott programok (pl. Erasmus, Comenius alprogram) a hallgatói mobilitás alapvető bázisává 
váltak. Az igazi áttörést mégis a bolognai folyamat elindítása jelentette, és 1999 óta a mobilitás 
e reform, illetve az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) létrehozásának kulcseleme lett. Több 
mint tíz év óta a felsőoktatás szereplői kiemelten hangsúlyozzák a külföldi tanulmányokon, 
képzésekben való részvétel társadalmi, gazdasági, kulturális előnyeit, illetve a mobilitás egyéni, 
intézményi és nemzet feletti szempontjait.

1 A tanulmány szakmai lektora: Hrubos Ildikó (BCE).
2 A Dk2010 az egyetemi, főiskolai tanulmányok, illetve a Phd-képzés során és/vagy a diploma megszerzését követő három év alatt 

megvalósult külföldi képzés, szakmai gyakorlat jellemzőit vizsgálta. A felmérés eredményei szerint azonban azok a diplomások, 
akik a vizsgált időszakban részt vettek külföldi képzésen, szakmai gyakorlaton, jellemzően az egyetemi, főiskolai képzésük alatt 
tették azt, ezért e tanulmány a felsőfokú képzés alatti hallgatói mobilitás jellemzőire fókuszál.



DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. – TEMATIKUS TANULMÁNYOK

178

 Az európai felsőoktatási reform kidolgozásakor a hallgatói mobilitás előmozdításának nem 
titkolt célja az volt, hogy a felsőfokú képzés alatti mobilitással, a képzési rendszerek összehan-
golásával, illetve a végzettségek kölcsönös elismerésével megteremtsék a későbbi, nemzetközi 
munkaerő-piaci mobilitás alapjait. Ezzel összhangban a bolognai folyamat során a munka-
erőpiac és a felsőoktatás kapcsolata, a foglalkoztathatóság kérdése egyre inkább fontosabbá 
vált. Ugyanakkor az első tapasztalatok szerint számos, a munkaerő-piaci mobilitást támogatni 
kívánó eszköz nem teljes mértékben töltötte be a neki szánt szerepet. A BA/BSc fokozat például 
csak részben teljesíti a munkaerő-piaci kilépésre való felkészítés funkcióját, illetve a képzési 
programok európai dimenziójának erősítése is felemás módon teljesült. Emellett a hallgatók 
többsége még mindig inkább a nemzeti munkaerőpiacon valósítja meg szakmai elképzeléseit, 
és viszonylag szűk réteg az, amely az európai munkaerőpiacon jól érvényesül. Ez, visszavetít-
ve a felsőoktatásra, az elitoktatás és a tömegoktatás problematikáját hordozza. A főként hazai 
munkaerőpiacon érvényesülő diplomások többsége feltehetően a tömegoktatás keretein belül 
szerzi meg végzettségét, míg az élvonalban lévő (kutató-, elit-) egyetemek egykori hallgatói 
lesznek azok, akik a nemzetközi mobilitás valódi megtestesítőivé válnak.3 
 A hallgatói mobilitás arculata az elmúlt két évtizedben jelentősen megváltozott. 1999 és 
2007 között Európában összességében növekvő hallgatói mobilitás jellemző. Mégis fontos 
kiemelni „Bologna” azon hatását, hogy a reform bevezetése után több országban csökkent a 
nemzetközi hallgatói mobilitás – bár ezt rövid távú, átmeneti hatásként értékelik a szakértők.4 
Az EFT-n belül megnövekedett, és várhatóan a kétciklusú (a PhD-képzéssel együtt háromcik-
lusú) képzés meggyökeresedésével tovább emelkedik az ún. programmobilitásban (diploma 
mobility) részt vevő hallgatók aránya. A programmobilitás hosszabb idejű, egy-egy teljes kép-
zési program elvégzését, diploma vagy bizonyítvány megszerzését jelenti egy másik országban. 
A hallgatói mobilitás másik fő formája az ún. kreditmobilitás (credit mobility), ami egy-egy 
másik ország intézményében töltött részidejű képzést jelent, amelynek elvégzése után a hall-
gatók végzettségüket már a hazai felsőfokú intézményben szerzik meg, a külföldi tanulmányút 
során szerzett krediteket a hazai egyetemen, főiskolán elismertethetik. A hallgatói mobilitás 
jellemzőinek feltárásában komoly nehézséget jelent, hogy a programmobilitásról nagyon kevés 
adat áll rendelkezésre, az azonban megállapítható, hogy az EFT-n belül egyre jelentősebb az 
egyéni, vagyis a nem szervezett formában külföldön tanuló hallgatók száma.5 E két mobilitási 
forma eltérő mértékű személyes beruházást, illetve más-más jellegű életformát jelent a hallga-
tók számára.
 A fenti változások mellett egyre inkább megfigyelhető a mobilitás céljainak diverzifikálódá-
sa. A felsőfokú tanulmányok (pl. részképzésben való részvétel, diploma megszerzése) mellett 
egyre gyakoribbá vált a szakmai gyakorlaton, illetve egyéb célú képzéseken (pl. nyelvtanulás) 
való részvétel. Jellemzően kialakult, és napjainkban is megfigyelhető a „fogadó” és „küldő” 
országok köre. A fogadó országokban a világnyelvek valamelyike az anyanyelv, felsőfokú kép-
zéseik elismertebbek, viszont ezen országok hallgatói kevésbé mobilak. Ez jellemzi Európá-
ban főként a nyugati országokat, az Egyesült Királyságot, Németországot vagy Franciaorszá-
got. A történeti előzményeknek, a gazdasági fejlettségnek, a képzés színvonalának, nyelvének 
köszönhető a napjainkban is tapasztalható keletről-nyugatra, illetve északról-délre irányuló 
európai hallgatói mobilitás. A nemzetközi hallgatói mobilitás ugyanakkor túlmutat Európán.  

3 Hrubos I. (2010b): A foglalkoztathatóság kérdése az Európai Felsőoktatási Térségben. Educatio, 2010/3. 347–360.
4 Hrubos I. (2010a): Bologna folytatódik. Educatio, 2010 tavasz 19–33.
5 The Bologna Process Independent Assessment (2010a): The first decade of working on the European Higher Education Area. 

Volume 1. Detailed assessment report. 2010. 65–75.



hELYZETKÉP A NEMZETKÖZI hALLGATÓI MOBILITÁSRÓL

179

Globális szinten az elmúlt évtizedben olyan, a mobilitás irányát, intenzitását befolyásoló szem-
pontok is teret nyertek, amelyek hatnak az országok közötti hallgatói mobilitási arányokra. 
Ilyen például a demográfiai folyamatok változása, az ország nyitottsága, az emberi jogok tiszte-
letben tartása, amelyek hatásai már érezhetőek a mobilitás térképén.6 
 A hallgatói mobilitással kapcsolatos jövőbeni politikát valószínűleg a 2009-ben Leuven/
Louvain-la-Neuve-ben tartott miniszteri konferencia kommünikéjében rögzített cél fogja meg-
határozni. Eszerint 2020-ra, a bolognai folyamat második évtizedének végére szeretnék elérni, 
hogy az Európai Felsőoktatási Térségben diplomázók 20 százaléka rendelkezzen külföldi ta-
pasztalatszerzéssel. Ennek megvalósítása komoly erőfeszítéseket kíván a felsőoktatás valameny-
nyi szereplőjétől.

Nemzetközi és hazai adatfelvételek 

A nemzetközi hallgatói mobilitás témakörének vizsgálatát nagymértékben nehezíti, hogy nem 
állnak rendelkezésre megfelelő, naprakész és összehasonlítható adatok. Bár a nemzetközi szer-
vezetek (OECD, Eurostat, UNESCO) adatbázisai egyre szélesebb körűek, de még mindig kevés 
információt tartalmaznak. Az adatgyűjtések elsősorban a külföldi képzésben részt vevők szá-
mára és arányára, valamint a célországokra fókuszálnak. Emellett nehézséget jelent az idősoros 
adatok kezelése, mivel csak néhány éves késéssel teszik közzé az adatokat. Például az Eurostat 
2006-ig tartalmazza a külföldi hallgatók, illetve külföldi végzettek arányait a küldő, valamint 
a fogadó országok hallgatóihoz viszonyítva, nemek, országok szerint. Az UNESCO adatbázisa 
2007-ig (néhány esetben 2006-ig) országonként öleli fel a külföldi hallgatók számára, arányára 
vonatkozó adatokat a küldő országok, illetve a nemek szerint. Ugyanakkor az adatbázisok nem 
tartalmaznak olyan információkat, hogy a külföldi tanulás milyen képzési területen, milyen cél-
ból (részképzés, teljes képzés stb.), milyen támogatásból valósult meg (egyéni kezdeményezés, 
közösségi program, más ösztöndíj), illetve hogy mennyi ideig tartott.7 A megfelelő információk 
hiánya nehezíti a mobilitás eredményeinek értékelését – ezt a 2010-es bolognai folyamat füg-
getlen értékelését bemutató tanulmány komoly problémának látta.8  
 A fentiek mellett fontos információforrások azok a hallgatói vizsgálatok, amelyek a hallgatói 
mobilitás témakörét érintették. Az egyik legfontosabb információbázis a 2008-ban a negyedik 
fordulóját megkezdő Eurostudent projekt, amely 25 ország aktív részvételével 2011 októberé-
ben zárul. A projekt fő célja olyan adatok összegyűjtése, főként a szociális dimenzió területéről, 
amelyek segítségével összehasonlíthatóvá válik ebből a szempontból az európai felsőoktatás. A 
nemzetközi hallgatói mobilitáshoz kapcsolódóan arra összpontosít, hogy a hallgatók társadal-
mi-gazdasági háttére hogyan befolyásolja a mobilitást. A tanulmányban a 2005 és 2008 között 
lebonyolított ún. Eurostudent III. eredményeit használtuk fel.9 A hallgatói mobilitásra vonat-
kozóan további, jól hasznosítható adatokat tartalmaznak a bolognai folyamatot a European 
Students’ Union (ESU) által értékelő, 2003 óta kétévente megjelenő Bologna with Student Eyes 
(BwSE) – Bologna hallgatói szemmel c. elemzések. E dokumentumok alapját a nemzeti szinten 

6 Hrubos I. (2005): A peregrinációtól az Európai Felsőoktatási Térségig. Educatio, 2005/2. 223–243.
7 E fenti információk pótlására számos kezdeményezést indítottak el a nemzetközi szervezetek. Ennek egyik eredménye a 2006-

ban megjelent Eurodata – Student mobility in European Higher Education c. kiadvány, amely részletes összefoglalás a hallgatói 
mobilitással kapcsolatos adatgyűjtés fogalmi, módszertani és technikai nehézségéről, illetve kísérletet tesz a hallgatói mobilitás 
tendenciáinak átfogóbb feltérképezésére.

8 The Bologna Process Independent Assessment (2010a): The first decade of working on the European Higher Education Area. 
Volume 1. Detailed assessment report. 2010. 77–78.

9 www.eurostudent.eu
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gyűjtött, hallgatók körében végzett, meghatározott tematikai blokkok szerinti survey vizsgála-
tok jelentik. Ezek mellett a kutatás kiegészül kvalitatív adatgyűjtéssel, illetve a témában elérhe-
tő statisztikai adatbázisok elemzésével is.10  
 A diplomás karrierkutatások kapcsán több nemzetközi vizsgálat is felmérte a külföldi ta-
pasztalatszerzés hasznosulását. E tanulmány szempontjából kiemelt fontosságú a Careers after 
graduation: a European research study (CHEERS) – Karrier a diplomaszerzés után: európai kutatás 
elnevezésű projekt. Ez a felmérés 1998 ősze és 1999 tavasza között 12 országban, négy évvel a 
diploma megszerzése után vizsgálta a felsőoktatás és a munkaerőpiac összefüggéseit. Az adat-
felvétel a külföldi tanulmányokra, tapasztalatszerzésre is kiterjedt.11 A felmérés arra irányult, 
hogy a diplomások a képzésük ideje alatt hol, mennyi ideig és milyen célból (munka, tanulás, 
egyéb) tartózkodtak. Ezen eredmények segítségével elemezték például a nemzetközi mobilitás 
és a szakmai sikeresség összefüggéseit. 
 A hazai szakirodalomban – főként a bolognai folyamat kapcsán – a hallgatói mobilitás átfogó 
helyzetképét bemutató elemzések vannak túlsúlyban. Ezek elérhető statisztikai adatbázisokra, 
illetve a tárgykörben született felmérések adataira épülnek. Az olyan feldolgozások száma, amely 
a külföldi képzés munkakeresésre, munkavállalásra való hatását elemezné, nagyon kevés. 
 A hallgatói mobilitás témakörében jól hasznosítható adatokat tartalmaz az Ifjúság 2004 ku-
tatás, amely lehetőséget nyújt a 15 és 29 év közötti korosztályban külföldön tanuló magyar diá-
kok jellemzőinek megismerésére.12 Szintén hasznosak azok az elemzések, amelyek az Erasmus 
programban részt vett magyar diákok mobilitási szokásait vizsgálják. A Tempus Közalapítvány 
1998 óta közöl statisztikai adatokat az Erasmus programról. Az adatgyűjtés kiterjed a részt 
vettek számára intézményenként, tanulmányi szintenként, célországonként, illetve nemek és 
szakterület szerinti bontásban is közlik az adatokat. Emellett a külföldi tanulmányúttal kapcso-
latos hallgatói véleményfelmérések eredményeit is közzé teszi.13 A nemzetközi hallgatói mobi-
litás feltérképezéséhez különösen hasznosak az Eurostudent hazai pilotjának eredményei. A fel-
mérést két nagy hazai egyetem hallgatói körében 2009-ben végezték.14 Magyarország számára 
rendkívül hasznos lenne az Eurostudent projektbe való bekapcsolódás. E felmérés azonkívül, 
hogy nemzetközileg értékes eredményeket hozna létre, kiegészítené azokat az információkat, 
amelyek megbízható módon mutatnák be többek között a hazai felsőoktatásba belépők demo-
gráfiai jellemzőit, a belépési útvonalakat, a hallgatók szocio-ökonómiai hátterét, a lakhatási és 
életkörülményeiket, valamint a nemzetközi mobilitási jellemzőiket.15 A hallgatók nemzetközi 
tanulmányi és munkavállalási célú mobilitási szándékáról széles körű adatokat kapunk a Hall-
gatói motivációs kutatás 2009 (Hmk2009) eredményei feldolgozásával. Az Educatio Nonprofit 
Kft. által végzett felmérés célja a hallgatók munkaerő-piaci várakozásainak, karrierstratégiái-
nak, képzési terveinek felmérése, illetve a felsőfokú képzés munkaerő-piaci presztízséről alko-
tott hallgatói véleményeknek a vizsgálata volt. 

10 www.esib.org.
11 A CHEERS-ben részt vett 12 ország: Ausztria, Csehország, Finnország, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, Norvé-

gia, Spanyolország, Svédország, Hollandia, Egyesült Királyság. http://www.uni-kassel.de/incher/cheers/metho_e.ghk
12 Tarnay I. (2005): Külföldön tanuló magyar diákok jellemzői. Educatio 2005/2. 417–423. és Kiss P. (2007): Pillanatfelvételek a 

nemzetközi mobilitásról. Felsőoktatási Műhely, 2007/1. 37–42.
13 Eredmények, statisztikák az Erasmus pályázatról. A letöltés helye: http://www.tpf.hu/
14 Szemerszki M. (2009): Az Eurostudent felmérés magyarországi kapcsolódásai. Hrubos Ildikó (szerk.): Műhelytanulmányok. 

NFKK Füzetek 2. 40–70. és Szemerszki M.–Gábor K. (2009): Az Eurostudent felmérés és annak magyarországi vonatkozásai. 
Felsőoktatási Műhely. 2009/2. 83–94.

15 Szemerszki M.–Gábor K. (2009): Az Eurostudent felmérés és annak magyarországi vonatkozásai. Felsőoktatási Műhely. 2009/2. 
83–94.
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A Diplomás kutatás 2010 nemzetközi hallgatói mobilitáshoz kapcsoló-
dó eredményei 

A magyar diákok nemzetközi összehasonlításban alacsony mobilitását, de magas mobilitási haj-
landóságát nemcsak a korábbi (hazai és nemzetközi) elemzések, hanem az újabb adatfelvételek 
eredményei is kimutatták.16 Bár a külföldi munkavállalás iránt erősebb szándék mutatkozik, a 
hallgatók határon túli tanulmányok iránti elképzelései is egyre határozottabbak. A már említett 
hallgatói motivációs kutatás eredményei ezt mutatták: a hallgatók 58 százaléka tervezi a külföl-
di munkavállalást, míg 36 százalékuk szándékozik részt venni külföldi képzésen.
A tervek és az elképzelések ugyanakkor nem vagy csak részben teljesülnek. A Dk2010 kereté-
ben megkérdezett diplomások 6 százaléka válaszolta, hogy a főiskolai, egyetemi tanulmányai 
alatt tapasztalatot szerzett külföldön. Ennél jóval alacsonyabb azoknak az aránya, akik a tanul-
mányaik utáni három évben voltak hasonló célból külföldön. A nemzetközi tapasztalatot szer-
zett diplomások többsége csak egy alkalommal töltött meghatározott időt külföldön, és nagyon 
kevés azoknak az aránya (1 százalék), akik többször vettek részt külföldi képzésen, szakmai 
gyakorlaton. Azon diplomások aránya, akik felsőfokú képzésük alatt és/vagy után három évvel, 
illetve a PhD-tanulmányaik alatt legalább egy alkalommal nyertek külföldi lehetőséget, 6,8 szá-
zalék. 

1. táblázat. A külföldi tapasztalatszerzésben részt vevők száma és aránya…

fő %

… a főiskolai, egyetemi tanulmányok alatt (Phd-képzés nélkül), N=4495 263 5,9

… a főiskolai, egyetemi tanulmányok utáni három évben, N=4507   57 1,3

… a PhD-képzés alatt, N=46     7 …

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Hasonlóan viszonylag alacsony mobilitási arányt mutatnak az Eurostat magyar hallgatókra 
vonatkozó adatai. 2006-ban a magyar hallgatók megközelítőleg másfél százaléka tanult kül-
földön, míg az EFT országainak átlaga 3,2 százalék, az EU-27 átlaga pedig 2,5 százalék volt. 
Az Eurostudent hazai pilotkutatásában a hallgatók 7,2 százaléka válaszolta, hogy részt vett 3 
hónapos vagy annál hosszabb idejű külföldi képzésben. Fontos megjegyezni, hogy ez a kutatás 
két olyan nagy egyetem hallgatói körében készült, mely intézmények élen járnak az Erasmus-
hallgatók küldésében.17  
 A kilencvenes évek végén végzett CHEERS-vizsgálat keretében a megkérdezett diplomások 
22 százaléka tanult külföldön a képzés ideje alatt. A legnagyobb arányban a svéd és holland 
(30 százalék), legkisebb arányban pedig a japán diplomások (11 százalék) vettek részt kül-
földi tapasztalatszerzésen a tanulmányi időszakuk alatt, míg a cseh diplomások 27 százaléka 
volt külföldön tanulmányi, munkavállalási célból. Az európai országok átlaga 23 százalék volt. 
A külföldi tapasztalatszerzést igen nagy arányban támogatta az Erasmus program, ugyanakkor 
a megkérdezettek háromszor nagyobb arányban más támogatás segítségével kapcsolódtak be a 
nemzetközi mobilitásba. A kutatás részletesen rákérdezett a mobilitás céljaira is. A diplomások 

16 Kiss P. (2007): Pillanatfelvételek a nemzetközi mobilitásról. Felsőoktatási Műhely, 2007/1. 37–42.
17 Szemerszki M. (2009): Az Eurostudent felmérés magyarországi kapcsolódásai. Hrubos I. (szerk.): Műhelytanulmányok. NFKK 

Füzetek 2. 40–70.
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válaszaikban 64 százalékban említették a tanulást, több mint 40 százalékban a munkát, míg 
18 százalékban más célokat (vizsgára készülés, nyelvtanfolyam stb.) is megjelöltek. Az adatok-
ból következtetni lehet, hogy a külföldi tapasztalatszerzés nemcsak a tanulást foglalja magában, 
hanem ennél sokrétűbb és gazdagabb tevékenységről van szó, hiszen ugyanúgy vonatkozik a 
szakmai gyakorlatra, munkahelyi tapasztalatok megszerzésére is.18 
 A külföldi képzésen, szakmai gyakorlaton való részvétel időtartamára vonatkozóan a 
Dk2010 eredményei azt mutatják, hogy a főiskolai, egyetemi tanulmányaik alatt főként rövi-
debb idejű képzéseken (nyelvtanulás, szakmai gyakorlati képzés stb.), illetve részképzéseken 
vettek részt a volt hallgatók. 77,6 százalékuk fél évet vagy annál kevesebb időt töltött az adott 
célországban, 7 és 11 hónap közötti időtartamot 10,6 százalékuk, 12 hónapot 7,9 százalékuk, 
míg 1 évnél hosszabb időt 3,9 százalékuk töltött külföldön. A magyar diplomások legnépsze-
rűbb célországai, illeszkedve az európai tendenciákhoz, Németország és Franciaország voltak. 

2. táblázat. A 10 legnépszerűbb célország a mobil magyar hallgatók körében (%)

célország
2007-ben végzett diplomások első szá-
mú célországai az egyetemi, főiskolai 

tanulmányaik ideje alatt (N=263) 

Erasmus programban részt vettek 
célországai, 2006 (N=3028) 

Németország 28,8 24,7

Franciaország 12,3 10,9

Finnország   9,8   8,1

Olaszország   7,0   9,2

Egyesült Királyság   4,8   5,3

Hollandia   4,3   5,8

Oroszország   3,2   n.a.

Belgium   2,7   5,5

Ausztria   2,6   5,5

Spanyolország   2,3   6,9

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft. és Tempus Közalapítvány (www.tpf.hu)

A Dk2010 szerint a 2007-ben végzett, külföldi tapasztalatszerzésben részt vett diplomások 
többsége felsőfokú tanulmányait az első szakján 2000 és 2003 között kezdte meg. Ezen belül 
a 2000-ben, illetve 2001-ben kezdők között a mobil végzettek nagyobb arányban fordulnak 
elő. Ennek oka, hogy közöttük magasabb azoknak az aránya, akik túllépték a meghatározott 
képzési idejüket, később fejezve be így tanulmányaikat: a felsőfokú képzés alatt külföldön 
tapasztalatot szerző diplomások 45,2 százaléka válaszolta, hogy nem sikerült az előírt képzési 
idő alatt befejezni a tanulmányait, míg ez az arány azok között, akik nem tanultak a határon 
túl, 20,1 százalék. A „túlfutás” időtartama a legtöbb esetben fél, illetve egy év volt. A felsőfokú 
oklevél megszerzésének későbbre tolódása a külföldön végzett tanulmányok elismertetése kö-
rüli nehézségekre utal.
 

18 Teichler, U.–Schomburg, H. (2006): Higher Education and Graduate Employment in Europe: Results of Graduates Surveys 
from 12 Countries. Dordrecht. 49–50.
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 A mobil diplomások 87 százaléka nappali tagozaton és államilag támogatott képzésben vett 
részt. 65,4 százalék valamely budapesti felsőfokú intézményben végzett, amely jóval magasabb 
arány, mint a külföldön nem tanulók esetében, hiszen 38,6 százalék tanult a fővárosban.
A felsőfokú képzés alatti mobil diplomások felülreprezentáltak a gazdaságtudományok (39 szá-
zalék) és bölcsészettudomány (21,6 százalék) képzési területeken, evvel szemben a 2007-ben 
végzett mobil diplomások jelentősen alulreprezentáltak az agrár, a pedagógusképzés és a ter-
mészettudomány képzési területeken. 

3. táblázat. A felsőfokú képzés alatt külföldi képzésen, szakmai gyakorlaton részt vett és nem részt vett 
diplomások képzési területek szerinti megoszlása, (%)

rész vett külföldi kép-
zésen, szakmai gyakor-

laton 

nem vett részt külföl-
di képzésen, szakmai 

gyakorlaton 
összesen 

agrár     3,4     8,2     7,9

bölcsészettudomány   21,6   15,0   15,4

gazdaságtudományok   39,0   22,1   23,1

informatika     3,8     6,9     6,7

jogi és igazgatási     8,3     7,5     7,5

műszaki     8,3   12,5   12,2

orvos- és egészségtudomány     6,1     6,5     6,5

pedagógusképzés     2,3     7,9     7,6

társadalomtudomány     6,1     9,3     9,1

természettudomány     1,1     4,2     4,0

összesen 100,0 100,0 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft. 
N = 4495

Az adatok néhány olyan szak magasabb arányát mutatják, amely elvégzéséhez mindenképp 
hasznos a külföldi tapasztalatszerzés. Ilyen szakok például az idegenforgalmi és szálloda, a 
külgazdasági, a nemzetközi kommunikáció vagy a nyelvszakok. A szakok másik csoportjába 
olyanok tartoznak, amelyek hallgatók szerint különösen fontosnak tartják a külföldi tapasz-
talatszerzést, illetve tervezik a diploma utáni külföldi munkavállalást. Ilyen például az orvosi 
vagy a közgazdász-gazdálkodási szak.
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4. táblázat. Néhány magasabb hallgatói mobilitási aktivitást mutató szak19 (%)

szakok 
a 2007-ben végzettek között az egyetemi, főis-
kolai tanulmányaik alatt mobilak aránya 

általános orvos/orvos 28,0

külgazdasági 25,0

idegenforgalmi és szálloda 19,5

vendéglátó és szálloda 16,1

német/német nyelv 15,8

kereskedelmi 14,9

angol nyelv és irodalom/angol 12,0

közgazdász gazdálkodás   9,9

jogász   9,7

történelem   7,5

a teljes minta átlaga   5,9

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft. 

A hallgatói mobilitási arány tekintetében – a szakok szerinti mobilitási aránnyal összefüg-
gésben – az intézményi karok között nagy eltérések tapasztalhatóak. Azok a karok, amelye-
ken a külföldi tanulás, szakmai gyakorlat hagyományosan fontos, a lista elején szerepelnek. 
A Dk2010 adatai szerint két orvosi (SE-ÁOK, SZTE-ÁOK), három, főként gazdasági képzést 
nyújtó (BGF-KVIK, BGF-KKK, PTE-KTK), továbbá két műszaki (BME-ÉŐK, SZIE-GÉK), egy 
bölcsészettudományi (ELTE-BTK), egy agrár képzési területi (SZIE-ÁOTK), illetve egy társada-
lomtudományi (BCE-TK) kar 2007-ben végzett diplomásai közül többen, 20 körüli vagy an-
nál nagyobb százalékban vettek részt külföldi tapasztalatszerzésben. A Tempus Közalapítvány 
adatai szerint az Erasmus program keretében 2006-ban a legtöbb hallgatót külföldre küldő 
intézmények között az ELTE, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Pécsi és a Szegedi Tudomány-
egyetem, illetve a Budapesti Gazdasági Főiskola szerepelt.20 

5. táblázat. A 10 legmagasabb hallgatói mobilitási arányt felmutató intézményi kar (%)

karok
a 2007-ben végzettek között az egyetemi, fő-
iskolai tanulmányaik alatt mobil diplomások 

aránya

SE-ÁOK 38,5

BME-ÉŐK 25,0

SZIE-ÁOTK 25,0

BGF-KVIK 23,7

BGF-KKK 23,1

BCE-TK 23,1

SZTE-ÁOK 21,4

19  A szakok elemzésénél a magasabb elemszámú (N>50) szakokat vettük figyelembe.
20 Eredmények, statisztikák az Erasmus pályázatról. A letöltés helye: http://www.tpf.hu/
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karok
a 2007-ben végzettek között az egyetemi, fő-
iskolai tanulmányaik alatt mobil diplomások 

aránya

PTE-KTK 20,0

SZIE-GÉK 20,0

ELTE-BTK 19,3

a minta átlaga   5,9

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft. 

Főbb különbségek a munkaerőpiacon 

A CHEERS alapján készült elemzés egyik fő megállapítása az volt, hogy a diploma utáni 4-5 
évben a szakmai sikeresség ún. vertikális dimenzióiban (státusz, jövedelem) nem mutatható ki 
különbség a mobil és nem mobil hallgatók között,21 bár fontos megjegyezni, hogy a felmérés 
az ezredfordulón készült, és az azóta bekövetkezett társadalmi-gazdasági változások valószínű-
leg befolyásolták a mobil és nem mobil hallgatók szakmai sikerességének fenti dimenzióit is. 
Ugyanakkor az elemzés másik fontos megállapítása az volt, hogy ún. horizontális dimenziók-
ban (pl. pozíció jellege) létezik különbség a mobil és nem mobil diplomások között. Eszerint 
a tanulmányi mobilitás később, akár külföldön, akár az adott anyaországban, olyan pozíciók 
betöltéséhez vezet, amelyeknél a „nemzetközi vetület”, az interkulturális készségek használata 
kiemelten fontos, emellett a külföldi tanulmányi évek alatti tapasztalatszerzés a későbbi mobi-
litásra való felkészülés részévé vált.22 Ez utóbbi azért is fontos megállapítás, hiszen a felsőfokú 
tanulmányok alatti hallgatói mobilitás előmozdításának eredeti célja a nemzetközi munkaerő-
piaci mobilitás megalapozása volt.
 A Dk2010 magyar vonatkozásban a szakmai sikeresség ún. horizontális dimenzióiban való 
különbséget mutatta ki egyértelműen. A külföldön tapasztalatot szerzett, 2007-ben végzett 
diplomások a végzettség megszerzését követő három évben olyan pozíciókban dolgoztak, ame-
lyekben kiemelten fontos volt az idegen nyelvű kommunikáció: 73 százalékuk válaszolta, hogy 
jelenlegi munkája során gyakran van szüksége az idegennyelvtudásra, míg ugyanez az arány a 
nem mobilok esetében 28,2 százalék volt. Emellett a külföldön tanult vagy gyakorlatot szerzett 
diplomások többségének megbízható, magas szintű nyelvtudása van. A mobil végzettek 49,4 
százaléka úgy gondolja, hogy idegennyelvtudása teljes mértékben megfelelő a munkaerő-piaci 
érvényesüléshez, míg a nem mobil diplomások körében ez az arány 24,9 százalék volt. 

Esélyegyenlőtlenségek a mobilitásban

Vajon az oktatási rendszer más területein megfigyelhető egyenlőtlenségek a hallgatói mobilitás-
ban is tapasztalhatók? Ez a kérdés az elmúlt évtizedben fokozottan előtérbe kerül a nemzetközi 
hallgatói mobilitásról szóló vitákban. A tömegessé vált felsőoktatás korában a fő társadalmi 
választóvonalat már nem feltétlenül a puszta belépés jelenti, hanem a különböző szintekhez, 
piacképes diplomát adó képzési programokhoz, képzési területekhez való hozzáférés. A töme-

21 Teichler, U.–Volker, J. (2001): Mobility During the Course of Study and After Graduation. European Journal of Education. 2001 
December. 443–458.

22 Teichler, U.–Volker, J. (2001): Mobility During the Course of Study and After Graduation. European Journal of Education. 2001 
December. 443–458.
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gesedéssel párhuzamosan tehát az elitképzés formája is átalakul, más területekre áthelyeződve 
továbbra is fennmarad.23 Ennek egyik megnyilvánulásává vált a magasabb iskolázottságú csa-
ládi háttérrel rendelkező hazai hallgatók számára elérhető külföldi képzésben való részvétel is. 
 A mobilitás szociális dimenzióját az EFT-ben, a European Students’ Union (ESU) nyomá-
sára, kiemelt területként kezelik. Az ESU a hallgatói mobilitást mindenki számára elérhető 
szolgáltatásként értelmezi, ezzel összhangban nemcsak a mobilitás mennyiségi növekedését, 
hanem a minőségi változásokat, a mobilitáshoz való egyenlőbb hozzáférést is hangsúlyozzák. 
Az ESU az elmúlt években mind erőteljesebben és határozottabban képviseli ezeket a célokat, 
és a társadalmi felelősség képviseletének domináns szervezetévé vált.24 A bolognai folyamat 
tízéves évfordulójára megjelent Bologna at the Finish Line c. kiadványukban a hallgatói mobilitás 
előmozdításához, illetve a leuveni (20 százalékos) cél megvalósításához elengedhetetlennek 
tartják a külföldi képzésekhez való hozzáférés kiszélesítését, amelynek eszközét főként a mobi-
litás finanszírozási rendszerének átalakításában látják.25 
 Bár a mobilitás szociális aspektusáról még mindig kevés megfelelő és összehasonlítható 
adat áll rendelkezésre, egyre több felmérés mutat rá a mobilitási adatok mögötti méltányossági 
kérdésekre. Már a kilencvenes évek végén készült CHEERS igazolta a mobil és nem mobil 
hallgatók eltérő társadalmi-gazdasági hátterét.26 Ez a probléma a kétezres évek első évtizedé-
ben végzett felmérésekben is mindinkább előtérbe került, a BwSE, az Eurostudent vizsgálatok, 
illetve az Erasmus programban részt vett hallgatók körében készült felmérések tartalmaznak 
erre vonatkozóan jól hasznosítható adatokat. 
 A külföldi képzésen, szakmai gyakorlaton részt vevők arányát természetesen több ténye-
ző befolyásolhatja. Korábbi felmérések és a Dk2010 igazolta, hogy ennek a hallgatók szocio-
ökonómiai háttere az egyik legjelentősebb eleme. Már korábbi hazai eredmények is azt mu-
tatták, hogy nagy eltérések tapasztalhatóak a szülők iskolázottsága tekintetében a külföldön 
tanult és nem tanult hallgatók között.27 Az Eurostudent felmérés tapasztalatai szerint az euró-
pai országok között jelentős eltérések lehetnek abból a szempontból, hogy a társadalmi háttér 
mennyire játszik szerepet a hallgatói mobilitásban. Van több olyan európai ország (pl. Bulgária, 
Románia, Szlovénia), ahol igen csekély az alacsony iskolázottságú háttérrel rendelkező hallga-
tók mobilitása, és csak kevés az olyan ország (pl. Ausztria, Svájc), ahol nem kimutatható vagy 
csak kismértékű különbségek vannak.28 Egyes európai országokban az alacsony iskolázottságú 
családi háttérből érkezők harmadannyi eséllyel vesznek részt külföldi képzésen, mint a maga-
sabb iskolázottságú hátterű hallgatók.29 Az országok közötti különbségeknek természetesen 
számos oka lehet, például a külföldi képzésre fordított szervezett támogatás és az önerő aránya, 
vagy hogy a különböző támogatások országok között átvihetőek-e.
 A Dk2010 eredményei szerint a diplomával rendelkező szülők gyermekei nagyobb eséllyel 
vehettek részt külföldi képzésen, szakmai gyakorlaton, mint a diplomával nem rendelkező 
szülők gyermekei. Mindkét szülő végzettsége meghatározó: a külföldön tanult, 2007-ben vég-
23 Setényi J. (1995): Az elitoktatás jelentésváltozása. Educatio 1995/4. 627–638.
24 Veroszta Zs. (2010): Felsőoktatási értékek – hallgatói szemmel. A felsőoktatás küldetésére vonatkozó hallgatói értéksturkrúrák 

feltárása. PhD-értekezés.
25 Bologna at the Finish Line (2010): An account of ten years of European Higher Education Reform. European Students’ Union. 

16–19.
26 Teichler, U.–Volker, J. (2001): Mobility During the Course of Study and After Graduation. European Journal of Education. 2001 

December. 443–458.
27 Tarnay I. (2005): Külföldön tanuló magyar diákok jellemzői. Educatio 2005/2. 417–423.
28 Szemerszki M. (2009): Az Eurostudent felmérés magyarországi kapcsolódásai. Hrubos Ildikó (szerk.): Műhelytanulmányok. 

NFKK Füzetek 2. 40–70.
29 Eurostat and Eurostudent (2009): The Bologna Process in Higher Education in Europe: Key indicators on the social dimension 

and mobility. 107.
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zett diplomások 54,8 százalékának főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkezett az édes-
anyja, 36,1 százaléka szerzett érettségit, és 9,1 százalékának maximum szakiskolai végzettsége 
vagy szakmunkásképzettsége volt. Ezzel szemben a csak hazai tapasztalatot szerző diplomások 
24 százalékának felsőfokú végzettségű volt az édesanyja, 45 százaléka érettségizett, 31 száza-
léka nem rendelkezett érettségivel. A diplomás és a nem diplomás édesapák aránya alapján 
kicsit kisebb a különbség: a külföldön tapasztalatot szerzők 50,4 százalékának az édesapja 
diplomás, míg 31,7 százaléka rendelkezett maximum érettségivel, 17,9 százaléka pedig ennél 
alacsonyabb iskolai végzettséggel. Ezzel szemben a csak hazai tapasztalatot szerző diplomások 
körében az apák 24,4 százaléka rendelkezett felsőfokú végzettséggel, 36,9 százaléka legfeljebb 
érettségivel, míg 38,7 százalékának ennél alacsonyabb végzettsége volt. A két nagy hazai egye-
tem hallgatói körében végzett Eurostudent hazai pilotkutatás is nagyobb mobilitási esélyeket 
mutatott a magasabb iskolai végzettségű szülők gyermekei körében.30  

6. táblázat. A felsőfokú képzés alatt mobil diplomások megoszlása a szülők legmagasabb iskolai végzettsége 
szerint (%)

az édesanya legmagasabb iskolai 
végzettsége (N=4477) 

az édesapa legmagasabb iskolai 
végzettsége (N=4437)

rész vett 
külföldi 

képzésen, 
szakmai 
gyakorla-

ton 

nem vett 
részt 

külföldi 
képzésen, 
szakmai 
gyakorla-

ton 

összesen 

rész vett 
külföldi 

képzésen, 
szakmai 
gyakorla-

ton 

nem vett 
részt  

külföldi 
képzésen, 
szakmai 
gyakorla-

ton 

összesen 

8 általános alatt     0,0     1,4     1,3     0,0     0,5     0,5

8 általános     2,7   12,1   11,5     3,8     6,0     5,9

szakmunkásképző, inas-
iskola, szakiskola

    6,5   17,5   16,9   14,1   32,2   31,1

szakközépiskola, tech-
nikum (érettségivel)

  22,8   25,1   24,9   25,2   27,2   27,1

gimnázium   13,3   19,9   19,6     6,5     9,7     9,5

főiskola   28,5   16,5   17,1   16,8   12,8   13,0

egyetem (tudományos 
fokozat nélkül)

  18,6     6,3     7,1   23,7     9,7   10,5

egyetem (tudományos 
fokozattal)

    7,6     1,2     1,6     9,9     1,9     2,4

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Azon korábbi kutatások eredményeit, miszerint külföldön főként jó anyagi helyzetű hallgatók 
tudnak tanulni, megerősíti ez a kutatás is. Arra a kérdésre, hogyan emlékszik, hogy 14 éves ko-
rában milyen volt családjának anyagi helyzete, a külföldön tanult diplomások nagyobb arány-
ban válaszolták, hogy az átlagosnál sokkal jobb vagy valamivel jobb volt, mint a külföldön nem 

30 Szemerszki M. (2009): Az Eurostudent felmérés magyarországi kapcsolódásai. Hrubos Ildikó (szerk.): Műhelytanulmányok. 
NFKK Füzetek 2. 40–70.
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tanult diplomások. Míg a 2007-ben végzett volt „mobil” hallgatók 4,9 százaléka ítélte meg úgy, 
hogy családja anyagi helyzete az átlagosnál sokkal jobb, és 34,2 százaléka, hogy az átlagosnál 
valamivel jobb, addig ez az arány a külföldön nem tanult diplomásoknál az előbbi állítás eseté-
ben 1,7 százalék, míg az utóbbinál 17,9 százalék. 

7. táblázat. Mindent figyelembe véve 14 éves korában milyen volt családja anyagi helyzete? (%)

rész vett külföldi képzésen, 
szakmai gyakorlaton 

nem vett részt külföldi kép-
zésen, szakmai gyakorlaton 

összesen 

az átlagosnál sokkal jobb     4,9     1,7     1,9

az átlagosnál valamivel 
jobb

  34,2   17,9   18,8

nagyjából átlagos   53,2   71,1   70,1

az átlagosnál valamivel 
rosszabb

    7,3     8,3     8,2

az átlagosnál sokkal  
rosszabb

    0,4     1,0     1,0

összesen 100,0 100,0 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 4464

Az esélyegyenlőtlenség témakörében fontos kitérni a nemek közötti esélykülönbségekre. 
A Dk2010 eredményei szerint a nők és a férfiak lényegében egyenlő esélyekkel kapcsolódtak 
be a mobilitásba. A nők 5,9 százaléka, míg a férfiak 5,7 százaléka vett részt külföldi képzésen, 
szakmai gyakorlaton a felsőfokú képzés alatt vagy a végzettség megszerzését követő három év-
ben. A nők aránya az összes mobil hallgató között magasabb (67,3 százalék), amely a nőhallga-
tók magasabb arányával, illetve a képzési területek nemek szerinti arányával van összefüggés-
ben. Hasonló eredményeket mutatnak az Erasmus program adatai is. E programban a magyar 
nők részvételi aránya 1998 óta magasabb, mint a férfiaké. Ez nemcsak hazánkban, hanem a 
legtöbb érintett európai országban megfigyelhető jelenség.31 

A külföldi tapasztalatszerzők tanulási előzményei 

A Dk2010 eredményei azt mutatják, hogy a külföldön tapasztalatot szerző, 2007-ben végzett 
diplomások magasabb presztízsű középfokú intézményekben szerezték meg az érettségit (ösz-
szefüggésben a szülők magasabb iskolázottságával). A külföldi képzésen, szakmai gyakorla-
ton részt vett diplomások nagyobb arányban érettségiztek a hat- vagy nyolcosztályos, illetve 
kéttannyelvű gimnáziumban, mint a nem mobil diplomások. A szakközépiskolában érettségiző 
mobil diplomások aránya (12,2 százalék) lényegesen alacsonyabb, mint az itt végzett nem mo-
bil diplomásoké (33,6 százalék).
 Az érettségit 53 százalékuk valamely speciális profillal rendelkező gimnáziumban szerezte 
meg. Főként a nyelvi (28,1 százalék) és számítástechnika tagozaton (6,9 százalék) végzettek 
aránya magasabb a külföldön nem tanult diplomások arányaihoz képest. A nyelvi tagozaton a 
nem mobil diplomások 14,4 százaléka, míg a számítástechnika tagozaton 3,9 százalékuk sze-
rezte meg középfokú végzettségét. 

31 Tót É. (2005): Magyar hallgatók külföldön. Educatio, 2005/2. 302–319.
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8. táblázat. A felsőfokú képzés alatt külföldi képzésen, szakmai gyakorlaton részt vett és részt nem vett 
diplomások megoszlása az érettségit adó középfokú intézmény típusa szerint, (%)

középfokú  
intézménytípus

rész vett külföldi kép-
zésen, szakmai gya-

korlaton 

nem vett részt külföldi 
képzésen, szakmai 

gyakorlaton 
összesen 

hagyományos  
4 osztályos gimnázium

49,8 52,2 52,0

6 osztályos gimnázium 11,8 4,4 4,8

8 osztályos gimnázium 15,6 3,8 4,5

kéttannyelvű  
középiskola

5,3 2,2 2,4

nemzetiségi gimnázium 0,8 0,3 0,4

technikum 0,8 2,2 2,1

szakközépiskola 12,2 33,6 32,3

egyéb 3,7 1,3 1,5

összesen 100,0 100,0 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 4495

A mobilitás akadályai: pénzügyi nehézségek és nyelvtudás

A Dk2010 eredményei – nemzetközi összehasonlításban – alacsony hallgatói mobilitási akti-
vitást mutatnak, amelynek okaiként a hallgatói mobilitás konkrét akadályait már több nem-
zetközi és hazai tanulmány is elemezte, és ezek leginkább a bolognai folyamat hiányosságaira 
hívták fel a figyelmet.
 Az elmúlt évek törekvései ellenére számos probléma akadályozza a hallgatói mobilitást, 
amelyek megoldására nemzetközi, nemzeti és intézményi szinten is jelentős lépések történtek. 
Az alábbiakban két olyan problémát emelünk ki, amely a mobilitási esélyeket is erőteljesen 
befolyásolja. Az egyik a magabiztos nyelvtudás hiánya, a másik pedig a pénzügyi-finanszírozási 
bizonytalanságok. A 23 európai ország részvételével megvalósuló Eurostudent III. megállapí-
totta, hogy a mobilitás akadályainak e két aspektusa az alacsonyabb iskolázottságú háttérrel 
rendelkező hallgatóknál hangsúlyosabban jelenik meg mobilitásuk nehézségeként.32 
 A nyelvtudás hiánya, mint a mobilitás egyik fő akadálya tekintetében egyes európai or-
szágokban (pl. Észtország) különösen nagyok a különbségek az alacsonyabb és magasabb 
iskolázottságú háttérből érkező hallgatók között. Bár az Eurostudent magyarországi pilotjában 
a két nagy egyetem hallgatói, illetve a korábbi Erasmus programban részt vett hazai hallgatók a 
megfelelő idegennyelvtudást hátrébb sorolták a nehézségek listáján,33 mégsem szabad elmenni 
azon tény mellett, hogy a nyelvtudás és a szülők iskolázottsága közötti összefüggést, a minőségi 
nyelvoktatáshoz való hozzáférés erős polarizáltságát már korábbi hazai elemzések is igazol-
ták.34 A Dk2010 eredményei is arra engednek következtetni, hogy hazánkban a nem mobilak 
között a megfelelő  idegennyelvtudás a mobilitás egyik akadálya volt.

32 Eurostat and Eurostudent (2009). The Bologna Process in Higher Education in Europe: Key indicators on the social dimension 
and mobility. 109.

33 Tót É. (2005): Magyar hallgatók külföldön. Educatio, 2005/2. 302–319.
34 Andor M. (2000): A nyelvtudás szociális háttere. Educatio, 2000/4. 718–728.
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 A külföldi képzésekben való részvétel egyik feltétele a megbízható, meghatározott szintű 
nyelvtudás, mégis a mobilitás alatt kiemelt szerep jut a nyelvtudás felfrissítésének, javításá-
nak. A mobil diplomások a meglévő tudásuk fejlesztésével magasabb szintű, megbízhatóbb  
idegennyelvtudásra tesznek szert, amely használatával nagyobb előnyhöz juthatnak a mun-
kaerőpiacon. A nyelvtanulás formális keretek között történhet például a szervezett támogatási 
program szervezésében (pl. Erasmus program nyelvi kurzusai) vagy akár a fogadó intézmény 
által indított nyelvi képzéseken.35  
 Nemcsak hazai kutatások,36 hanem nemzetközi vizsgálatok is kimutatták, hogy a külföldi 
képzésen, szakmai gyakorlaton a jobb társadalmi helyzetben lévő hallgatók vesznek részt. En-
nek oka, hogy a külföldi tanulmányokba, szakmai képzésekbe jelentős önerőt kell belefektet-
ni, az elnyert támogatások nem fedezik a tapasztalatszerzéssel felmerülő összes költséget. Az 
Eurostudent III. felmérésben a hallgatók több mint 50 százaléka a mobilitás egyik legnagyobb 
nehézségének a finanszírozási bizonytalanságot tartotta. A külföldi tanulmányutak, szakmai 
gyakorlatok finanszírozásával kapcsolatos nehézségeket bizonyította a 2009-es BwSE-kutatás 
is, amely szerint az elnyert támogatások nagy arányban nem fedezik a valódi költségeket. Ko-
rábbi, az európai Erasmus-ösztöndíjasok körében végzett felmérések eredményei azt mutatták, 
hogy azok a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók, akik elnyerték az Erasmus pályázatot, a 
programban való részvétel során anyagi helyzetüket valós akadályként élték meg.37  
 Emellett nemcsak a tanulmányút során kell pénzügyi nehézségekkel számolni a hazai hall-
gatóknak; a Dk2010 adatai azt mutatták, hogy a külföldi tapasztalatszerzés nagy valószínű-
séggel meghosszabbítja a képzési időt, későbbre tolva a munkába állás kezdetét, ami szintén 
jelentős anyagi terheket róhat egy-egy hallgatóra, illetve családjára. 
 A fenti problémák megoldásaként a hallgatói mobilitás társadalmi dimenziójának előtérbe 
kerülésével párhuzamosan egyre hangsúlyosabban megfogalmazódott a mobilitásfinanszírozás 
átalakításának igénye. A finanszírozási-támogatási rendszerek országonként eltérő voltát, mint 
a mobilitás fő akadályát korán azonosították a szakértők, épp ezért 2003 óta kiemelten kezelik 
a különböző nemzeti szintű támogatási formák (diákhitel, egyéb támogatások stb.) „átvihető-
ségét”. Ezentúl e problémák megoldására lépések történtek nemzeti és intézményi szinten egy-
aránt. A finanszírozás átalakításának szükségességét a European Students’ Union is határozot-
tan szorgalmazza. Javaslatai szerint célzott módon támogatni kell a mobilitás minden formáját, 
konkrét törekvései között szerepel például egy, az egész Európai Felsőoktatási Térségre kiterje-
dő mobilitási alap létrehozása, és ennek az európai, a nemzeti és a regionális szintű támogatási 
forrásokkal való összhangjának megteremtése.38  
 Emellett Európában nemzeti és intézményi szinten is megfigyelhető a mobilitás finanszí-
rozási politikájának egyre tudatosabb alkalmazása. Bizonyos eszközei azokat a hallgatókat tá-
mogatják, akik külföldre mennek tanulni, míg egyes európai országokban (pl. Franciaország, 
Egyesült Királyság) az ösztöndíjak, egyéb támogatások biztosítása a nemzetközi hallgatók szá-
mára az országokba irányuló mobilitás előmozdításának egyik fontos eszközévé vált.39 

35 The Bologna Process Independent Assessment (2010b): The first decade of working on the European Higher Education Area. 
Volume 2. Case studies and appendices. 140–141.

36 Tót É. (2005): Magyar hallgatók külföldön. Educatio, 2005/2. 302–319.
37 Eredmények, statisztikák az Erasmus pályázatról. A letöltés helye: http://www.tpf.hu/
38 Bologna at the Finish Line (2010): An account of ten years of European Higher Education Reform. European Students’ Union. 

18.
39 The Bologna Process Independent Assessment (2010b): The first decade of working on the European Higher Education Area. 

Volume 2. Case studies and appendices. 139.
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Összefoglalás

Az eredmények alapján az alábbi főbb következtetéseket vonhatjuk le:
•  A külföldi tapasztalatszerzés iránti erős hallgatói szándék ellenére nemzetközi összehasonlí-

tásban alacsony a nemzetközi mobilitásba bekapcsolódó hazai hallgatók aránya. A Dk2010 
eredményei szerint azok a 2007-ben végzett diplomások, akik részt vettek külföldi kép-
zésen, szakmai gyakorlaton, jellemzően még az egyetemi, főiskolai képzésük alatt töltöttek 
meghatározott – leginkább fél évet vagy annál rövidebb – időszakot külföldön. A magyar 
diplomások legnépszerűbb célországai Németország és Franciaország voltak.

•  A mobil diplomások felülreprezentáltak a budapesti felsőfokú intézményekben, illetve a gazda-
ságtudományok és a bölcsészettudomány képzési területeken. A külföldi képzésben, szakmai 
gyakorlaton részt vevők körében jellemző volt a képzési idő meghosszabbítása, amely valószí-
nűleg a külföldi képzések elismertetése körüli nehézségekre utal.

•  A munkaerő-piaci sikeresség területén a mobil és nem mobil diplomások közötti különbség 
főleg abban van, hogy a felsőfokú tanulmányok alatti külföldi tapasztalatszerzés a munka-
erőpiacon olyan pozíciók betöltéséhez vezet, amelyeknél kiemelten fontos az  idegennyelvtudás, 
illetve annak magabiztos és mindennapi használata.

•  Több nemzetközi és hazai kutatás eredményei is rámutattak, hogy nagy eltérés mutatkozhat 
a szülők iskolázottsága tekintetében a külföldön tanult és nem tanult hallgatók között. Ma-
gyarországon a diplomával rendelkező szülők gyermekei nagyobb eséllyel vehettek részt külföldi 
képzésen, szakmai gyakorlaton, mint a diplomával nem rendelkező szülők gyermekei. Ez a prob-
léma az elmúlt évtizedben fokozottan előtérbe került a nemzetközi mobilitásról szóló viták-
ban, és a bolognai folyamat mobilitásról folyó párbeszédének egyik kulcseleme lett. A mobilitás 
méltányossági aspektusát az elmúlt években egyre határozottabban képviseli az európai hallgatói 
képviseleti szervezet, a European Students’ Union (ESU).

•  A bolognai folyamat tízéves évfordulójára készült független jelentés megoldásra váró prob-
lémaként azonosította a különböző támogatások átvitelét, a mobilitás értékeléséhez megfelelő 
információforrások hiányát, az EFT és az azon kívüli országok közötti mobilitás kérdését. Az 
Eurostudent III. vizsgálat pedig megállapította, hogy a megfelelő  idegennyelvtudás és a pénz-
ügyi nehézség nagyobb problémát jelent az alacsonyabb iskolázottságú háttérrel rendelkező 
hallgatók számára.
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NÁNDORI EMESE

ÁTMENET A FELSŐOKTATÁSBÓL  
A MUNKAERŐPIAC RA

A felsőoktatás és a munkaerőpiac közötti átmenet napjaink egyre „divatosabb” kutatási te-
rületévé vált, a közelmúltban Európa szerte nagy figyelmet fordítottak az átmeneti folyamat, 
periódus és mechanizmusai vizsgálatára a diplomások körében. Az átmenet megragadásáról, 
vizsgálhatóságáról megoszlanak a kutatói vélemények. Ulrich Teichler korábbi kutatásokkal 
ellentétben úgy véli, hogy a felsőoktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet nem egy önálló 
periódusnak kell tekinteni.1 Szerinte az egyén életében több átmenet is létezik, melyek nem 
függetlenek a munkaerőpiacra való kilépés folyamatától. A munkaerő-piaci átmenetet teljes 
körűen csak más átmeneti időszakokkal együtt – mint a szülői házból való kirepülés, a gyer-
mekvállalás – lehet vizsgálni. Más kutatások a témakört szűkebb értelmezési keretbe ágyazva 
vizsgálták, és az egyre nehezebbé váló munkaerő-piaci integráció fő okának az oktatás színvo-
nalát vélik. A megoldást abban látják, hogy az oktatási rendszert a munkáltatók elvárásaihoz 
igazodóan kellene megreformálni ahhoz, hogy zökkenőmentessé tegyék a fiatalok számára a 
munka világába való átmenetet.
 Tanulmányunk elsősorban arra vállalkozik, hogy a friss kutatási adatok alapján a főbb mu-
tatók érintésével feltérképezze az átmeneti időszakot, és ezen belül részletesen feltárja annak 
egyik magyar sajátosságát, nevezetesen az államvizsga megszerzése után diploma/oklevél nél-
kül kilépők nagy számát, amely egyik tényezője az átmeneti időszak meghosszabbodásának. 
Arra keressük a választ, hogy a végzettek mely szegmensét jellemzi a képzési életút és munka-
erő-piaci stratégia ilyen kapcsolata, ismertetve az elsődleges okként szereplő nyelvi alulképzett-
ség (nyelvvizsga hiányának) hazai mutatóit. Mindemellett lehetőségeink szerint törekszünk a 
hazai átmeneti periódust összehasonlítani a nemzetközi kutatások adataival, az Európában és 
Japánban tapasztaltakkal.

Az átmenet

Az átmenet a felsőoktatás és az elhelyezkedés közbeeső periódusa. Az OECD 2000-es vizsgálata 
szerint ez a folyamat egyre komplexebb és bizonytalanabb lett a nyolcvanas évektől kezdve, 
egyre bonyolultabbá vált a fiatal végzettek számára a munkaerő-piaci integrálódás. Ez tükröző-
dik az egyre hosszabbá váló munkanélküli státusban, illetve a betöltött munkakör és a képzett-
ség szakmai tartalmának egyre gyakoribb szétcsúszásában. Teichler is megerősíti ezt az állítást, 
miszerint a felsőoktatásból a munkaerőpiacra vezető út egyre összetettebb voltát kell feltételez-
nünk, egyrészt a kombinált munkaerő-piaci státuszok miatt – sokan dolgoznak tanulmányaik 
közben, vagy munkájuk során választják az estis, levelezős diákéveket – másrészt a szerteágazó 
életutak is gátolják az átláthatóságot. Mindemellett nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy a 
felsőoktatási expanzió is nagymértékben rátette bélyegét az egyre kitolódó átmeneti időszakra.2  
 Az európai felsőoktatási tendenciákhoz hasonlóan a hazánkban is domináns tömegessé 
válás magyarázó tényezőként szolgálhat az elnyúló munkaerő-piaci betagozódásra. A felső-
oktatás expanziója miatt a munkaerőpiacon a megnövekedett kínálat eredményezheti tehát, 

1 Teichler, (1999)
2 Teichler, (1999)
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hogy a frissdiplomások egyre hosszabb időt töltenek az álláskereséssel, és a relatív bérelőny 
csökkenése miatt a korábbinál kevesebb elfogadható bérajánlatot kapnak, nehezebben találnak 
maguknak megfelelő állást, több a munkanélküli a végzést követő időszakban.3 A frissdiplo-
mások elhelyezkedési esélyei nem csupán motivációiktól, szakmai felkészültségüktől függenek, 
hanem az ország munkaerő-piaci körülményei, a gazdasági szektor hatékonysága, a képzési 
terület foglalkoztatási helyzete is nagyban befolyásolja azokat.
 Az iskolából a munkába történő kilépés egy külön időszaknak, sőt életszakasznak számíthat 
a pályakezdők életében, mely egyes esetekben meglehetősen sima utat rajzolhat egy-egy karri-
er-életútba, de akár sikertelen, vagy több próbálkozást, irányt magába foglaló diplomás karrier 
kezdetét is jelentheti. Az átmenetben még a magasan képzett fiatalok is gyakran szembesülnek 
az elhelyezkedési problémákkal – főként ha nem készültek fel megfelelően az átmeneti időszak 
kezelésére – másrészt a képzésben kevésbé jól teljesítő diákoknak ez a váltás egy lehetőséget 
biztosíthat, a korábbi rosszabb iskolai teljesítmény után akár az átmeneti időszak „sikeres me-
nedzserei” is lehetnek.4  
 Összességében a felsőoktatásból a munkaerő-piacra történő zökkenőmentes átmenet nem 
magyarázható csupán a munkaerő-piaci kereslet-kínálat kapcsolatával, sokkal inkább függ az 
átmeneti időszak társadalmi közegétől, a helyzet kezelését segítő vagy nehezítő normáktól, 
szokásoktól és gyakorlatoktól. Mindkettő szempontot, mind az átmenet kultúráját, mind a 
munkaerőpiac struktúráját figyelembe kell venni, amikor az országonkénti átmenet időzítése, 
időtartama, erőfeszítései és álláskeresés-módozatai közötti különbségeket akarjuk magyarázni.
 A CHEERS-projekt keretében lezajlott nemzetközi diplomás pályakövetési kutatás arról 
adott egyértelmű bizonyságot, hogy az európai országokban jelentősen eltérnek a felsőokta-
tásban végzettek elhelyezkedési tendenciái, kritériumai. Ezen eltéréseket, nemzetközi és hazai 
jellemzőket mutatjuk be a továbbiakban.

Gördülékeny átmenet?

A diplomás pályakövetési kutatások egyik fő hozadéka a felsőoktatás és a munka világa közötti 
átmenet folyamatának megragadása, a kérdőíves felmérések révén létrejött adatbázisok a válto-
zók széles körét nyújtják a kérdéskör vizsgálatához.5 A nemzetközi tendenciák feltárásához a 
CHEERS6-program keretében megvalósult nemzetközi diplomás pályakövetés ad átfogó képet 
a felsőoktatásban végzett hallgatók elhelyezkedési tendenciáiról, lehetőségeiről. E kutatás ered-
ményeivel próbáljuk az átmenetet nemzetközi kontextusba helyezni. 
 A rendelkezésre álló hazai adatok alapján a felsőfokú végzettség megszerzése és az első 
elhelyezkedés közötti időszakot ennél részletesebben, a magyar sajátosságokra fókuszálva vizs-
gáljuk meg. Elemzésünk a Diplomás kutatás 20107 nagymintás kérdőíves kutatásra alapozva 
tárja fel a felsőoktatás és a munkaerőpiac közötti átmenetet, a 2007-ben végzett fiatalok tapasz-
talataira építve. 

3 Galasi, (2002)
4 Teichler, (1999)
5 Teichler, (1999)
6 1998 őszétől 2000 tavaszáig, körülbelül 40 000 végzett felmérését tartalmazza tizenkettő országból (Ausztria, Finnország, 

Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Svédország, Egyesült Királyság, Norvégia, Csehország, 
Japán). A kutatás eredményeit az alábbi tanulmánykötet tartalmazza: Schomburg, H.–Teichler, U. (2006): Higher education and 
graduate employment in Europe. Higher Education Dinamics, Volume 15. Springer

7 A kutatás az Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Igazgatóságának irányításával a TÁMOP 4.1.3 projekt keretében valósult 
meg. A vizsgálati populációt az államilag elismert felsőoktatási intézményekben 2007-ben diplomát szerzettek alkották. A minta 
nagysága 4511 fő.
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 A felsőoktatásból a munkaerőpiacra való átmenet két fő mutatója – a nemzetközi kutatási 
gyakorlat eszközrendszerét tekintve – az álláskeresés hossza, illetve az álláskeresés kezdete, 
időzítése. Az átmeneti periódus vizsgálatakor törekszünk párhuzamot vonni a magyarországi 
és a nemzetközi helyzet között.8 
 A frissdiplomások munkaerő-piaci helyzetének egyik fő indikátora, a végzettség megszer-
zését követő átmeneti időszak hossza azt az időtartamot mutatja, amelyet a végzettek álláske-
reséssel, piaci helyzetük, elhelyezkedési esélyeik felmérésével töltenek, ennyiben tehát ez az 
időszak azt is jelzi, mennyi idejük van a szakmájuk által kínált lehetőségekkel szembesülni. 
A rövid ideig tartó álláskeresés esetén, ha a végzett túl gyorsan betagozódik a munkaerőpiacra, 
fennáll annak a lehetősége, hogy nem bizonyosodhatott meg arról, hogy a legmegfelelőbb op-
ciót választotta.9  
 A 2006-os nemzetközi adatok szerint Európában és Japánban a végzettek átlagosan 6 hó-
nap alatt tudtak elhelyezkedni. A leggyorsabban a cseh és norvég frissdiplomások álltak mun-
kába, átlagosan 3 hónap alatt, míg ez a spanyol fiataloknak átlagosan közel egy évbe tellett. 
A csehekhez és a norvégokhoz hasonlóan a magyar végzettek is három-négy hónapon belül 
szerezték meg első állásukat. A svédek és a finnek esetében szintén kedvező munkaerő-piaci 
lehetőségekről beszélhetünk, hiszen a frissdiplomások több mint negyven százaléka a végzést 
követő egy hónapon belül talált magának állást. Az adatok alapján elmondható, hogy a vizsgált 
európai végzettek többségének 3 hónapon belül sikerült elhelyezkednie, így Teichler ezt tekinti 
gyors és „sima” átmenetnek.

1. táblázat. A 3 hónapon belül – beleértve a tanulmányaik alatt már dolgozott diákokat – és túl elhelyezke-
dett végzettek százalékos megoszlása, nemzetenként

3 hónapon belül (%) 3 hónapon túl (%)

olasz végzettek 48 52

spanyol végzettek 44 56

francia végzettek 55 45

osztrák végzettek 67 33

dán végzettek 64 36

holland végzettek 72 28

angol végzettek 73 27

finn végzettek 77 23

svéd végzettek 80 20

norvég végzettek 81 19

cseh végzettek 84 16

japán végzettek 37 63

magyar végzettek 71 29

Forrás: CHEERS-program keretében megvalósult nemzetközi diplomás pályakövetés 2006 (Schomburg és Teichler) 
N: 27 178

Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft. 
N = 4511

8 Itt figyelembe kell vennünk, hogy a nemzetközi felmérés 1998 és 2000 között az 1994/1995 évben végzetteket vizsgálta. A ma-
gyar diplomás pályakövetési adatbázis 2010-ben került felvételre, a 2007-ben végzettek adatait, tapasztalatait tartalmazza.

9 Schomburg–Teichler, (2006)
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A kutatás szerint a kedvező norvég és a cseh eredményekhez jelentősen hozzájárult az álláske-
resés korai kezdete, hiszen náluk a hallgatók az átlagnál magasabb arányban kezdték meg az 
állásvadászatot a diploma megszerzése előtt. Az álláskeresés kezdete országonként éles eltérése-
ket mutatott, ami részben eredményezi a nemzetenként eltérő hosszúságú átmenetet. Néhány 
országban a diákok körében elfogadott a korai álláskeresés, így Japánban, ahol a végzősök kö-
zött „vesztesnek” számít az, akinek fél évvel a végzése előtt nincs egy elfogadható állásajánlata. 
A japán végzősök diplomájuk megszerzése előtt általában már hat hónappal elkezdtek állás 
után nézni. Ezzel szöges ellentétben állnak az európai országok végzősei, végzettjei, a brit tanu-
lók csupán egyharmada kezdte meg az állásvadászatot három hónappal a végzés előtt. Francia-
országban a tanulók több mint a fele, illetve Spanyolországban és Olaszországban a végzősök 
megközelítőleg ötven százaléka kivárta a diplomát, és egy lépést sem tett a munkaerőpiac felé 
a végzettség megszerzése előtt. 

A magyar „diplomások” átmenete

A magyarországi adatok szerint a 2007-ben végzett frissdiplomások körében az álláskeresés 
átlagosan 3,6 hónapot vett igénybe, azonban ez – a nemzetközi tapasztalatokhoz hasonlóan – 
képzésterületenként változó volt. A leggyorsabb munkaerő-piaci integráció az orvos- és egész-
ségtudomány területen végzettekre jellemző, ők átlagosan 2,4 hónap alatt helyezkedtek el, míg 
a természettudomány területen végzetteknek az államvizsgát követően átlagosan mintegy fél 
évre volt szükségük. A társadalomtudományi, a pedagógus és agrárszakterületen a pályakezdők 
munkanélküli státuszban eltöltött időszaka – a minta átlagához viszonyítva nagyobb mérték-
ben – elhúzódott.

2. táblázat Átlagos álláskeresési idő a diploma megszerzése után (A diploma megszerzése után állást kere-
sők körében.)

az első állás megszerzésének ideje

képzési terület hónap (átlag)

agrár 4,3

bölcsészettudomány 3,9

gazdaságtudományok 3,0

informatika 3,3

jogi és igazgatási 3,1

műszaki 3,3

orvos- és egészségtudomány 2,4

pedagógusképzés 4,3

társadalomtudomány 4,1

természettudomány 5,8

total 3,6

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 2387
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A következőkben megvizsgáljuk, hogy a felsőoktatásból diploma nélkül kikerült végzettek át-
meneti időszakát a munkaerő-piaci tényezőkön kívül alapvetően befolyásolja-e, hogy az ál-
lamvizsgát, vagy az abszolutóriumot10 követően nyelvvizsga hiányában többen nem, vagy csak 
hosszabb-rövidebb időszak után kapják meg diplomájukat. 

A diploma megszerzéséhez az államvizsgán kívül a felsőoktatási intézmény által kiírt nyelv-
vizsga-követelményeket is szükséges teljesíteni. Vizsgálatunk a végzettek azon körére, speciális 
szegmensére fókuszál, akik szakmai végzettségüket ugyan megszerezték, azonban diplomát 
nem kaptak.

Végzettek diploma nélkül 

A kutatás során felvett minta szerint a végzettek 16 százaléka – nyelvvizsga hiányában – nem 
szerezte meg a diplomáját az államvizsga teljesítésével, ami a magyar felsőoktatás éves kimene-
ti adatait tekintve nem elhanyagolható arány. A vizsgálatunk speciális szegmense átlagosan 9 
hónap alatt teljesítette a nyelvi követelményeket, szerezte meg a diplomáját. A diplomás pálya-
követési kutatás kérdőíve célzottan vizsgálja a nyelvvizsga miatt diplomájukat késve megszerző 
végzetteket. A továbbiakban elsősorban velük foglalkozunk, törekszünk felderíteni a csoport 
sajátosságait, képzési, motivációs hátterüket. 
 A diploma nélkül végzettek túlnyomó többségét, majdnem 90 százalékát az alapképzésből 
kikerülő diákok adták, a fennmaradó 10 százalék a kiegészítő és másoddiplomások között 
oszlott meg. Az alapképzésben11 a végzettek átlagosan 15 százalékára, míg a kiegészítő kép-
zésben12 a diákok átlagosan 25 százalékára elmondható, hogy diplomáját nem kapta meg ál-
lamvizsgáját követően. Egyértelműen a másoddiplomásoknak jelentette a legkisebb problémát 
a diploma feltételeinek teljesítése, náluk csupán minden tizedik végzettre volt ez jellemző – ők 
ugyanis egy diploma nyelvi követelményeit már a korábbiakban sikeresen teljesítették. 
 A korcsoportokat figyelembe véve szintén eltérések mutatkoztak a vizsgált szegmens 
arányai ban. A huszonéves korosztály körében átlagos, tizenhat százalékhoz közeli volt a fel-
sőoktatásból végbizonyítvány nélkül távozók aránya, míg a harmincas éveikben végzetteknél 
az átlagosnál jóval magasabb. Az idősebb korosztály által preferált levelező és esti tagozatokon 
végzetteknél sokkal erőteljesebben jelen volt ez a probléma, mint a nappali képzésben tanulók-
nál. A nappali képzések esetében a végzettek csupán 15 százaléka nem kapott diplomát, míg 
ez az arány az esti és levelező tagozaton 18 százalékot tett ki. Ennek magyarázatául szolgálhat 
az is, hogy amíg a nappali tagozaton végzettek főként a szakterület iránti érdeklődésük miatt 
választották a képzést, addig az esti és levelező tagozatosok nagy számban a munkahelyi elvárá-
soknak akartak eleget tenni. Természetesen ebben közrejátszhatott, hogy utóbbiak rendszerint 
már rendelkeztek munkahellyel és nem a diploma, csak a végzettség megszerzésétől függött 
további sorsuk. A nappali tagozatosok többségénél viszont a felsőfokú tanulmányok lezárulása 

10 Végbizonyítvány (abszolutórium): „a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga letételének és szakdol-
gozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (dip-
lomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését 
igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek 
mindenben eleget tett.” A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény147. § 45. pontja alapján.

11 „Az alapképzésben alapfokozat (baccaalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat az első felsőfokú végzett-
ségi szint, ami feljogosít a mesterképzés megszerzésére.” Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2007.

12 Kiegészítő képzés: főiskolai szintű végzettség megszerzése után ugyanazon a szakon egyetemi képzettség megszerzését eredmé-
nyező képzés, további főiskolai vagy egyetemi végzettségre épülő tanári képesítés megszerzésére irányuló képzés.” Felsőoktatási 
felvételi tájékoztató 2007.
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jelentette az álláskeresés kezdetét, ami ösztönző erőként hajtotta őket a diploma minél gyor-
sabb megszerzésére.
 Eltérést figyelhetünk meg a diploma nélkül végezetteknél aszerint is, hogy vidéki vagy fővá-
rosi felsőoktatási intézményben tanultak. A vizsgált speciális szegmens a vidéki intézmények-
ben az átlagosnál nagyobb számban fordult elő, míg a fővárosi iskolák esetében csupán 15 szá-
zalékot tett ki. Ehhez a képhez tartozik az is, hogy a vidéki felsőoktatási intézményekben jóval 
több volt a technikumból, szakközépiskolából érkezett diák, mint a fővárosiakban – épp ezért 
érdemes azt is vizsgálnunk, hogy a középiskola típusa hogyan hat ki a diplomához szükséges 
nyelvvizsga teljesítésére.
 Az adatok alapján a középiskola típusától erősen függ, hogy a diákok sikeresen teljesítet-
ték-e a diplomához szükséges nyelvvizsga-követelményeket,13 így a középiskola típusát ma-
gyarázó változóként emelhetjük be a probléma feltárásához. A szakközépiskolában és a tech-
nikumban érettségizettek számára az átlagosnál nagyobb gondot jelentett a diplomához szük-
séges nyelvvizsga-követelmények teljesítése, míg a négy, hat és nyolc osztályos gimnáziumot 
végzetteknél ez kevésbé volt jellemző. A legkedvezőbb képet a kéttannyelvű intézményekben 
érettségizettek mutatják, hiszen a körükből kikerülő végzettek között minimális, csupán hat 
százalék nem tudta megszerezni diplomáját. Itt fontos megjegyeznünk, hogy a kéttannyelvű is-
kolákban a diákok az idegen nyelvből jeles vagy jó emelt szintű érettségivel egyben megszerzik 
a nyelvvizsgát is. 

1. ábra. A nyelvvizsga miatt diplomát nem szerzett végzettek százalékos megoszlása középiskola típusonként
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft. 
N = 4502

A kérdéskör pontosabb feltárásához tekintsük át, hogy középiskola-típusonként milyen elté-
rések figyelhetőek meg a felsőoktatásba felvételt nyert hallgatók nyelvtudásában. Az Educatio 
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010-es felsőoktatásba jelentkezői adatbázisból teljes 
körű információval rendelkezünk a felvételt nyert hallgatók nyelvtudásáról, az adatokból rálá-
tásunk nyílik, hogy a felsőoktatásba belépett diákok milyen nyelvvizsgákkal szereztek többlet-
pontokat a felvételi eljárás során.14 A jelentkezői adatbázis alapján a felvettek megközelítőleg 
fele, pontosan 45 százaléka egyáltalán nem rendelkezett nyelvvizsgával, míg a felvételt nyert 
hallgatók 38 százaléka „C” típusú középfokú nyelvvizsgával szerzett többletpontot a felvételi 
jelentkezésnél. Mindemellett eltörpül azok aránya, akik középfokú tanulmányaik során eljutot-
tak egészen a felsőfokú nyelvvizsgáig, ezt a 2010-ben felvételt nyert diákok mindössze 13 szá-
zaléka mondhatja el magáról. 

13 A téma vizsgálata közben azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy a felsőoktatási intézmények eltérő nyelvtudást követelnek a 
diploma kiállításához, ami némi torzításhoz vezethet ebben a tekintetben, mivel nem tudjuk kiszűrni, hogy felső-, közép-, vagy 
alapfokú nyelvvizsga hiányában nem kapták meg a végzettek diplomájukat.

14 Itt fontos megjegyeznünk, hogy az adatbázis kizárólag azokról a nyelvvizsgákról szolgál adatokkal, melyekért a diákok felvéte-
lijük során többletpont kérelmeztek.
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 Az adatbázis szignifikáns összefüggést mutatott a diákok által teljesített nyelvvizsgák és a 
középiskolák típusai között. Rendkívül kedvező képet fest a kéttannyelvű és a külföldi közép-
iskolában végzett diákok köre, hiszen többségük már felsőfokú nyelvvizsgával lépett be a fel-
sőoktatásba. Emellett a gimnáziumból felvett hallgatók is kiemelkedő eredményeket mutattak 
fel, a gimnazisták majdnem fele, 49 százaléka komplex középfokú nyelvvizsgával szerzett több-
letpontot a felvételin, míg a szakközépiskolákból érkező diákok csupán egyötöde mondhatta el 
ugyanezt magáról.

2. ábra. A felvételt nyert hallgatók nyelvvizsgáinak aránya középiskola típusonként
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Forrás: Educatio Nonprofit Kft 2010-es felsőoktatási jelentkezői adatbázisa
N = 83 361

Képzésterületenként is eltérést figyelhetünk meg a diploma nélkül végzettek arányában. 
A legnagyobb mértékben a műszaki végzettségűeknél szembesülünk ezzel, a megkérdezettek 
22 százalékánál a nyelvvizsga hiánya miatt csúszott a diploma megszerzése. A felsőoktatásból 
diploma nélkül kilépők száma kissé magasabb az átlagnál az informatika, a természettudomány 
és bölcsészettudomány képzési területen, míg az orvos- és egészségtudomány területén jóval 
alacsonyabb. Az utóbbi képzési területen csupán tízből egy hallgatónál tolódott el a diploma 
megszerzése a nyelvvizsga miatt. A vizsgálatba vont többi képzési területen az átlagos, tizenhat 
százalék körül mozgott azok aránya, akik nem tudták időben teljesíteni a nyelvvizsga-követel-
ményeket.
 A nappali tagozaton főként a bölcsészettudomány, a műszaki és a természettudomány te-
rületen végzetteknél jelentett problémát, míg a levelező tagozatokon az orvos- és egészségtu-
domány képzés kivételével mindegyik képzési területen jóval magasabb volt a diploma nélkül 
végzettek aránya. Ez eredhet abból, hogy a levelező tagozaton végzettek többnyire munka mel-
lett végezték felsőfokú tanulmányaikat.
 A képzésterületenkénti eltérés fakadhat abból, hogy egyes területeken a munka során kevés-
bé van szükség a nyelvtudásra, ezért a hallgatók, végzettek kisebb jelentőséget tulajdonítottak 
ennek, kevesebb energiát fektettek a nyelvi tudásuk fejlesztésébe, aktivitásának megőrzésébe. 
 A munkáltatók nyelvi elvárásairól az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet által ké-
szített felmérésből,15 a végzettek oldaláról pedig az adatbázisunkból nyertünk információkat. A 
megkérdezett cégek – a 2007-es felmérés alapján – a gazdasági képzésben végzettek nyelvtudá-

15 MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet: GVI Kutatási Füzetek 2007/1. Diplomás pályakezdők és egyetemi, főiskolai 
karok vállalati szemszögből – 2007, 1000 magyarországi cég körében végzett felmérés eredményei, Budapest; www.gvi.hu
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sával elégedettek a leginkább, míg a műszaki területen végzettekről éppen ellenkező vélemény 
alakult ki. A vállalatok a jogi- és igazgatási képzésből kikerülőkkel szemben alacsonyabb nyelvi 
követelményeket támasztanak, aminek a pályakezdők többnyire eleget is tesznek. A munka 
során a nyelvtudás hasznosulásáról a végzettek egy szubjektív változón keresztül számoltak be. 
Az idegen nyelvet a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, az orvos- és egészségtudo-
mány, a természettudomány, illetve az informatika szakterületen nagyon fontosnak tartották, 
míg ezzel ellentétben a pedagógusképzés, a társadalomtudomány, az agrár, a jogi és igazgatási 
területen végzettek többsége egyáltalán nem tulajdonított neki jelentőséget. A frissdiplomások 
tapasztalatai szerint az előbbi területeken gyakran hasznosítják nyelvi tudásukat. 

Diploma nélkül kilépők munkaerő-piaci fogadtatása

Tanulmányunk másik célkitűzése felmérni az első elhelyezkedésben a diploma által betöltött 
szerepet, kialakítva egy képet arról, hogy a vizsgált speciális végzett-csoport esetében a diplo-
ma hiánya mennyiben befolyásolja az átmeneti időszakot. A felsőoktatásból diploma nélkül 
kilépőkkel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy a munkáltatók által vajon azonos elbírálás alá 
esnek-e a diplomával rendelkező társaikhoz képest, hiszen ők is éppúgy birtokában vannak a 
megszerezhető szakmai képzettségnek, a diplomájuk kiállításához csak a nyelvtudás, vagy a 
nyelvvizsga hiányzik. Természetesen számos olyan képzés van a felsőoktatásban, ami a nyelv-
tudás hiányában nem bír komplett szakmai felkészültséggel, említhetjük itt a bölcsészképzés 
nyelvi, vagy akár a gazdasági képzés idegenforgalmi, kereskedelmi szakjait. A diploma nélkül 
végzettek esetében „bennragadásról” nem beszélhetünk, mivel többségük hosszabb-rövidebb 
idő alatt kilépett a munkaerőpiacra. Az adatok azt mutatják, hogy inkább hosszabb, mint rö-
videbb idő alatt. A végzés után fél éven belül állást találók főként diplomások voltak, míg 
ez időszakon túl munkába állók között a diploma nélküliek aránya volt magasabb. A frissen 
végzetteknél a diploma hiánya tehát megnyújtotta ugyan a munkába állás idejét, ám nem lehe-
tetlenítette el a szakmai munkavállalást. 
 Vizsgálatunk speciális szegmensét, a diploma nélkül végzetteket két csoportba sorolhatjuk 
aszerint, hogy érezték-e hátrányát a diploma hiányának a munkaerő-piaci elhelyezkedésben.  
A diploma hiánya a végzettség megszerzése előtt már dolgozók egyötödét érintette hátrányo-
san, mely az adott válaszok többségében az alacsonyabb keresetekben nyilvánult meg. Róluk 
feltételezhetjük, hogy a már meglévő munkájukat16 folytatták végzettségük megszerzése után is. 
A végzettség megszerzésekor még nem dolgozó fiatalokat a diploma hiánya nagyobb arányban 
érintette hátrányosan a munkaerő-piaci elhelyezkedésben, mint az előbb említett csoportot. 
 A továbbiakban a végzettek tapasztalatain keresztül vizsgálva a diploma szerepét a mun-
kaerő-piaci integrációban, a felsőoktatásból diplomával és anélkül kikerülők elhelyezkedési 
kilátásairól, lehetőségeiről alkotunk képet. A diploma szerepét egy szubjektív változó17 révén 
mértük, elsősorban képzésterületi bontásban. Az eredmények alapján a végzettek fele karrierje 
kezdetén kiemelkedő szerepet tulajdonított a diplomának az elhelyezkedésben, ugyanakkor 
egyötöde úgy vélte, hogy a végbizonyítvány megszerzéséből nem realizálódott nagyobb előnye 

16  A karrier-életút tábla alacsony válaszadási rátája miatt arról nincs információnk, hogy a végzettség megszerzése utáni első mun-
kahely mennyiben illeszkedett a végzettek szakmájához, képzettségéhez.

17 Az alábbi tényezők közül melyiknek mekkora szerepe volt az államvizsga letétele utáni első állása/az első folyamatos megbízásos 
munkák elnyerésekor? Tehát nagy szerepe, közepes, kicsi szerepe volt vagy egyáltalán nem volt szerepe annak, hogy: diplomája 
volt?
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az álláskeresésnél.18 A munkaerőpiacra kilépők tapasztalatai a diploma funkciójáról eltérőek 
abban a tekintetben, hogy rendelkeztek-e diplomával első állásuk elnyerésekor. Az agrár, böl-
csészettudomány és társadalomtudomány képzésben felsőfokú végzettséget szerzett fiatalok 
az átlagosnál kisebb befolyást tulajdonítottak a diplomájuknak az első állás megszerzésekor. 
Erre hatást gyakorolhat az is, hogy a bölcsészettudomány és a társadalomtudomány terüle-
tén megszerzett tudás sokszínűen konvertálható, alkalmazható a munkaerőpiacon. Az agrár-
pályán a diploma alacsonyabb szerepére magyarázatként szolgálhat a végzettek átlagnál ma-
gasabb vállalkozási kedve, ami egyértelműen csökkentheti a „papír” meglétének jelentőségét. 
Az előző képzésterületekkel ellentétben az orvos- és egészségtudomány, a jogi és igazgatási, a 
pedagógusképzési, a természettudomány, a műszaki, valamint az informatika végzettségűek az 
átlagosnál nagyobb szerepet tulajdonítottak a diploma meglétének első állásuk elnyerésében. 
Ez kétségtelenül adódhat abból, hogy ezeken a pályákon az átlagosnál jóval magasabb, vagy 
átlagos szintű a tanult szakma és a végzett munka illeszkedése. Az orvos- és egészségtudomány, 
a pedagógusképzés és a jogi és igazgatási terület esetében a munkavégzéshez adminisztratíve is 
elengedhetetlen a diploma megléte, ez indokolhatja nagyobb jelentőségét. 
 Különösen a műszaki, informatika és természettudomány képzésben tapasztaltak vizsgála-
tához az álláskeresés módját, mint magyarázó változót is bevontuk az elemzésbe. Azt találtuk, 
hogy az első állás megszerzésének módjától erősen függ a diplomának tulajdonított szerep. 
Elsősorban azok szembesültek a diploma létfontosságával, akik hirdetések útján, kapcsolati 
tőke felhasználása nélkül helyezkedtek el. A közvetlen kapcsolatok, ismerősök révén elhelyez-
kedett frissdiplomások viszont kisebb jelentőséget tulajdonítottak a diploma meglétének. Az 
agrár, a bölcsészettudomány, a pedagógusképzés és a társadalomtudomány területen végzettek 
esetében az ismerősök ajánlása az átlagosnál kiemelkedőbb gyakorisággal fordult elő az első 
állás megszerzésében, ami – a pedagóguspálya kivételével – egyértelműen magyarázza a végzet-
tek diplomának tulajdonított átlagosnál alacsonyabb értékét. A pedagógusoknál az álláskeresés 
módja számottevően nem befolyásolta a diploma funkcióját az első állás elnyerésében. A hirde-
tés útján elhelyezkedők között az átlagosnál többen voltak a természettudomány, informatika 
és műszaki képzésben végzettek, ami egyben magyarázza a diploma nagyobb szerepét. Az állás-
keresés módjától – ahogy az adatok is mutatják – nagyban függ a diploma szerepe, a személyes 
kapcsolatok révén elnyert állások betöltésénél jóval kisebb szerepet játszik a diploma megléte, 
mint a hirdetéseken keresztül elhelyezkedőknél. 
 Összességében megállapítható, hogy a felsőoktatás és a munkavállalás közötti átmenet ha-
zánkban is – az Európában és Japánban tapasztaltakhoz hasonlóan – viszonylag gördülékeny, 
a végzettek átlagosan 3–4 hónap alatt elhelyezkednek. Magyarország esetében az átmenet ki-
tolódásába közrejátszik, hogy a végzettek egy része diploma nélkül lép ki a munkaerőpiacra, 
ami elsősorban a nyelvvizsga hiányából adódik. Az adatok szerint a diplomához szükséges 
nyelvvizsga megszerzésében rendkívül meghatározó a középiskola. Tendenciaként figyelhető 
meg, hogy bizonyos középiskola-típusokból – kéttannyelvű gimnáziumokból – felvett diákok 
nagyobb arányban teljesítik a diplomához szükséges nyelvvizsga-követelményeket, míg szak-
középiskolából érkező társaikat éppen az ellenkezője jellemzi. 
 Vizsgálódásunk során bebizonyosodott, hogy a diploma nélkül kikerülők esetében sem 
beszélhetünk „bennragadásról.” A frissen végzetteknél a diploma hiánya ugyan megnyújtja a 
munkába állás idejét, de nem lehetetleníti el a szakmai munkavállalást. Emellett az is kiderült, 

18 Itt természetesen elengedhetetlen számításba vennünk, hogy a megkérdezettek egy részét „pályaelhagyónak” tekinthetjük, hi-
szen nem hivatásának, szakmájának megfelelő állásban helyezkedett el, hanem más szakterületen vállalt munkát, így ez esetben 
kétségtelen a diploma csekélyebb hatása.



DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. – TEMATIKUS TANULMÁNYOK

202

hogy az első állás elnyerésénél az álláskeresés módja is befolyásolja a diploma szerepét, a sze-
mélyes kapcsolatok felhasználásával munkába állók esetében jóval kisebb a diploma jelentősé-
ge az állás elnyerésében, mint a hirdetések útján elhelyezkedőknél.
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GARAI ORSOLYA – KISS LÁSZLÓ 

REÁL DIPLOMÁVAL A MUNKAERŐPIACON1

Munkaerő-piaci pozíciók és jövedelmi viszonyok az informatika, a műszaki 
és a természettudomány képzési területen végzettek körében

Bevezető – a reál tudományok és a reál képzés helyzetéről itthon és 
külföldön

Az előző két évszázad természettudományos felfedezései és a technikai forradalom vívmányai 
magukkal hozták a reáltudományok, illetve azok művelőinek társadalmi elismertségét. A ter-
mészettudomány kutatói és oktatói, valamint a műszaki terület szakemberei, a „mérnökembe-
rek” körébe bekerülni csak a legkiválóbb képességekkel rendelkező diákoknak sikerülhetett. 
A reálterületet körüllengő mélységes tisztelet, a polihisztor-mítosz kitartott egészen a modern 
ipari társadalom megnövekedett igényeit kielégítő tömegtermelés beindulásáig. Ennek az idő-
szaknak a szakember-felvételi igénye elindított a felsőoktatásban is egy tömegtermelési folya-
matot. Magyarországon a II. világháború befejezését követő kommunista rendszer felépülése 
egy alig kapitalizálódott agrárállam erőltetett iparosításához vezetett. Agrárországból a tervszá-
mok, a vas és acél országába való átmenet reál szakemberigénye a hazai felsőoktatás szerkezetét 
is átalakította. Az 50-es évek elején a műszaki- és természettudományos képzés részesedése 
a hazai felsőoktatásban megközelítette az ötven százalékot. Ez az arány a 60-as évek elejére 
jelentősen lecsökkent, és kisebb-nagyobb ingadozásokkal a 90-es évek elejére, a rendszerváltás 
időszakára alig érte el a harminc százalékot,2 ezzel párhuzamosan a reálszakok iránti érdeklő-
dés is jelentősen mérséklődött.
 A reál tudományterületen diplomát szerzettek drasztikus csökkenése nem magyar speciali-
tás. Az ezredforduló környékén a természettudomány és műszaki területen végzett szakembe-
rek mennyisége már messze nem bizonyult elégségesnek ahhoz, hogy kiszolgálja a globalizált 
modern gazdaságok, jóléti társadalmak igényeit. Az EU magas szaktudás-igényű iparvállalatai-
nál is kezdtek mutatkozni a „hiánybetegségre” utaló tünetek, egyre nehezebben találtak megfe-
lelően kvalifikált munkaerőt.
 2000 márciusában, Lisszabonban az Európa Tanács elfogadott egy stratégiát a fenntartható 
gazdasági növekedéssel és versenyképességgel kapcsolatban, ezt követően 2003-ban az oktatási 
ágazat számára konkrét feladatként tűzte ki az EU Oktatási Tanácsa, hogy „az Európai Unió 
átlagát tekintve a matematikai, természettudományi vagy műszaki végzettséggel rendelkezők 
arányának legalább 15 százalékkal kell emelkednie; ugyanakkor csökkenni kell a férfiak és nők 
közötti aránytalanságnak”.3 A szakemberhiány feloldására oktatáspolitikai válaszként megemelt 
államilag finanszírozott helyek száma nem minden körben aratott osztatlan sikert, az alap- és kö-
zépfokú oktatás terültén tevékenykedő pedagógusok már korábban megkongatták a vészharan-
got, a diákok reálérdeklődésének csökkenésére és egyre alacsonyabb tudásszintjére próbálván 
felhívni a figyelmet, de ez az üzenet a politikai döntéshozók ingerküszöbét csak az évtized köze-
pére érte el. 2007-ben az EU-kutatási és oktatási bizottsága számára készített Rocard-jelentés a 
fentiek tekintetében súlyos megállapításokat tett, azzal szembesítette a politikai döntéshozókat, 

1 A tanulmány szakmai lektora Dr. Fónai Mihály (DE).
2 Fábri Gy. (2008): A felsőfokú reálképzés tényei és tétjei. Felsőoktatási Műhely, 2008/4.
3 Kurkó N. (2008): Reál továbbtanulásra ösztönző technikák. Felsőoktatási Műhely, 2008/4.
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hogy a természettudományos oktatás állapota az EU-ban egyre aggasztóbb,4 nem alkalmas a 
gyermekek magukkal hozott természettudományos érdeklődésének fenntartására, hiányzik az 
élményalapú ismeretátadás, sok esetben hiányzanak az oktatói kompetenciák is.
 A hazai körkép sem kedvezőbb: alacsony reálirányú jelentkezési hajlandóság párosul ala-
csony hozott, illetve elégséges bejutási pontszámokkal és sok esetben hézagos tudással. A szak-
emberhiányra adott oktatáspolitikai válasz első körben nálunk is a jelentkezési keretszámok 
megemelése volt. Műszaki területen a 2008. évi normál felvételi eljárás államilag finanszíro-
zott keretszáma 9600 fő volt, ez emelkedett 2009-ben 9800-ra, majd 2010-ben 10 500 főre. 
A természettudomány szakterületen 2008-ban 4100 fő juthatott be felsőoktatási intézménybe 
államilag finanszírozott helyre. Ez a keretszám a következő évben 4200-ra növekedett.5 A fel-
sőoktatási felvételi folyamatot a jelentkezők oldaláról vizsgálva látható hogy, a 2004-es felvételi 
„csúcsévet” követően – amikor is több mint 166 000 jelentkező latolgatta bejutási esélyeit a 
felsőoktatásba – az évtized végére jelentősen visszaesett a hazai felsőoktatásba bekerülni vágyó 
fiatalok száma. Az első helyen a természettudomány szakterületre jelentkezők esetében 2008-
ra 3400 fővel csökkent a jelentkezők száma a 2004-es évhez képest, ami több mint ötven száza-
lékos visszaesést jelent. A műszaki területen ez az arány jóval szerencsésebben alakult, a 2008-
as év a négy évvel korábbi adatokhoz képest a 4000 fő elsőhelyes jelentkezőszám csökkenéssel 
huszonöt százalék körüli veszteséget jelent. Arányaiban nézve a 2004 óta eltelt időszakban a 
természettudomány képzésterületre jelentkezők körülbelül öt százalékos összes felvételi jelent-
kezéshez viszonyított részesedése jelentős mértékben nem változott. A természettudományok 
alacsony népszerűségének mutatója, hogy erről a szakterületről már hosszú évek óta egyetlen 
szak sem került be a legnépszerűbb szakok listájára.6 
 A műszaki képzésterületen történt némi elmozdulás, az adott időszakban tizenegy száza-
lékos részesedés közel három százalékot emelkedett, ami jól mutatja a két reálterület közül az 
eleve magasabb presztízsű műszaki képzés további térnyerését. A jelentkezők számának csök-
kenésével párhuzamosan megemelt nappali, államilag támogatott felvételi-keretszám növelte a 
bejutási esélyeket, de az oktatási szakemberek véleménye szerint a hallgatói színvonal zuhaná-
sához vezetett. Ez a hatás a természettudomány képzési területen jobban érzékelhető, ahol a 
bejutási arány a 2004-es évet megelőzően negyven százalék körül mozgott. A 2008-as évben az 
ország tizenkét természettudományi karából tizenegyre az átlagosnál lényegesen könnyebben 
be lehetett jutni. Az első helyen a karokra jelentkezők legalább 84%-a felvételt nyert, míg az 
összes felvételiző körében az első helyes bejutási arány 53,52%-ot tett ki.7 2009-ben minimális 
javulás tapasztalható, de ebben az évben is csak három természettudományi karra jutott be az 
első helyen jelentkezők kevesebb, mint hetvenöt százaléka.
 A reál végzettségűek munkaerő-piaci helyzete általános érdeklődés tárgya. A természettu-
dományi (elsősorban tanári) pályák elnéptelenedése, a „mérnökhiány”, de ezzel párhuzamosan 
a megfelelő kompetenciák hiányában elhelyezkedési problémákkal küzdő pályakezdő műszaki 
értelmiségiek képe, a növekvő informatikus-igényről szóló híradások mind-mind a közbeszéd 
részét képezik. 

4 Liptai K. (2009): A Természet Tudás Főiskolája – Gondolatok a projekthez. www.termeszettudas.ekf.hu
5 Lásd HVG Diploma Felvi-rangsorok 2008, 2009, 2010.
6 Lásd Fábri I. (2009): A hazai felsőoktatás legnépszerűbb szakjai 2009-ben – a felsőoktatási jelentkezések általános tendenciái. 

Felsőoktatási Műhely, 2009/1. 68–69. old.; Szakok népszerűségi mutatói (2010). In: Fábri I.–Nyerges A.–Horváth T. (szerk.): 
Felsőoktatási jelentkezések 2010. Továbbtanulási tendenciákat meghatározó tényezők. Budapest, Educatio Nonprofit Kft. 66. old.

7 Fodor Sz.–Kiss L. (2008): A műszaki és a természettudomány képzési terület a felsőoktatási rangsorok tükrében. Felsőoktatási 
Műhely, 2008/4.
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 Tanulmányunk a 2007-ben végzett évfolyam pályakövetéses felmérésének8 adatai alapján 
a reál diplomások munkaerő-piaci helyzetének néhány elemébe kíván betekintést nyújtani, 
megvizsgálja a munkaerő-piaci érvényesülést meghatározó vagy befolyásoló háttértényezőket, 
mindenekelőtt a családi háttér, a demográfiai változók hatását, valamint a regionális különbsé-
gekből és a kibocsátó intézmény jellegéből, típusából fakadó differenciákat. A két „klasszikus” 
reál szféra, a természettudomány és a műszaki képzés mellett összehasonlító jelleggel egy vi-
szonylag fiatal, ám dinamikusan fejlődő képzési terület, az informatika végzettjeinek munka-
erő-piaci viszonyaira is kitérünk.

A reál végzettek jövedelmi viszonyai képzési területenként és foglalko-
zási csoportonként

Az elhelyezkedéssel, munkaerő-piaci helyzettel kapcsolatos mutatók közül természetesen a 
jövedelmet övezi a legnagyobb érdeklődés. A reál terület diplomásait vizsgálva a természettu-
dományi végzettségűek jelentős lemaradása a legszembetűnőbb. Míg mind az informatikusok, 
mind a mérnökök a teljes diplomás csoport átlaga felett keresnek, addig a természettudományi 
végzettek átlagjövedelme mintegy tizennégy százalékkal alatta marad annak. 

1. táblázat. Reál diplomások havi nettó átlagjövedelme képzési területenként (Ft)

képzési terület havi nettó átlagjövedelem (Ft)

informatika 154 660

műszaki 144 780

természettudomány 116 180

összesen 135 440

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

1. ábra. A teljes diplomás csoport átlagától való jövedelmi eltérés a reál képzési területeken (százalék)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Az elmúlt években élénk szaktudományos vita bontakozott ki a diplomások számának növeke-
déséből fakadó munkaerő-piaci következményekről. Többen a diplomák elértéktelenedésének, 
a diplomás munkanélküliség kialakulásának veszélyeire hívták fel a figyelmet.9 Más elemzések 
némiképp árnyalták a diplomás munkaerőpiac problémáiról alkotott képet: az adatok szerint a 
diplomások számának növekedése nem feltétlenül vezet a diplomás munkanélküliség kialaku-
lásához; egyre inkább jellemző ugyanakkor, hogy a diplomásokat korábban legfeljebb közép-
fokú végzettséghez kötött, „ügyviteli-irodai” munkaköri pozíciókban alkalmazzák.10 Vizsgáljuk 

8 Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
9 Pl. Polónyi I. –Tímár J. (2001): Tudásgyár vagy papírgyár? Budapest, Új Mandátum.
10 Kertesi G.–Köllő J. (2005): Felsőoktatási expanzió, „diplomás munkanélküliség” és a diplomák piaci értéke. Budapesti 

Munkagazdaságtani Füzetek, 2005/3. MTA Közgazdaságtudományi Intézet – Budapesti Corvinus Egyetem Emberi Erőforrások 
Tanszék.
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meg közelebbről a diplomások jövedelmi viszonyait először munkakörük, illetve munkahelyi 
pozíciójuk függvényében. A természettudomány képzési terület egyik fő feladata hogy általá-
nos és középiskolák számára szakképesített tanárokat bocsásson ki. A tanári keresetek proble-
matikája napjainkra szinte a közbeszéd részévé vált, a pedagógusi pozícióban dolgozók megle-
hetősen kedvezőtlen kereseti viszonya széles köz- és médiaérdeklődés tárgya. 
 Egy természettudományi végzettek körében szervezett fókuszcsoportos vizsgálat11 részt-
vevői alapvetően alacsonynak érezték a TTK-s diplomások megbecsültségét. Nagy problémát 
láttak abban is, hogy a tanári végzettség önmagában is kifejezetten alacsony presztízsű – az 
általános kép szerint (ezt némelyik résztvevő is osztotta) az megy tanárnak, akit máshová nem 
vesznek fel. A tanárszakok problémáját az is mutatja – fogalmazódott meg –, hogy a hallgatók 
közül nagyon kevesen akarnak tanárnak menni, inkább a nem tanári specializációkat választ-
ják. A TTK-sokról és a tanárokról kialakult kép az elhangzott vélemények szerint a cégek hr-
vezetőire is hatással van, emiatt a felvételi beszélgetéseken gyakran eleve hátránnyal indulnak 
az ilyen diplomával rendelkezők.
 Adataink némiképp maguk is alátámasztják a tanári keresetek relatív elmaradásáról kiala-
kult képet. A természettudományi területen működő tanárok havi átlagkeresete 109 959 forint, 
ez a teljes diplomás csoport átlagkeresetének mindössze 81 százaléka, de még a természettu-
dományi terület teljes átlagától is közel hat százalékkal elmarad. A nem tanári munkát végző 
természettudományi diplomások átlagosan 120 130 forint havi nettó jövedelemmel rendel-
keznek. Látható, hogy ez az összeg bár meghaladja a tanárok átlagjövedelmét, valamint a tel-
jes természettudományi területen mérhető átlagértéket, de még mindig jó tizenkét százalékkal 
alulmúlja az összes diplomás körében mért 135 440 forintot. 
 A nem tanár természettudományi végzettségűek kereseti viszonyai igen jelentős szórást mu-
tatnak. Ha a FEOR-kódok szerinti besorolást alkalmazva tovább bontjuk a természettudomány 
terület végzettjeit, igen figyelemre méltó eredményt kapunk.12 A FEOR1 (igazgatási, gazdasági 
vezetők, érdekképviseleti vezetők) és FEOR2 (felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igény-
lő foglalkozások) foglalkozási csoportba tartozó, de nem tanári (pedagógusi) munkát végző 
természettudósok átlagjövedelme lényegében megfelel a teljes diplomás vizsgálati körön belül 
mért értéknek. A FEOR3 (egyéb felső- vagy középfokú végzettséget igénylő foglalkozások) 
foglalkozási csoportba tartozók (asszisztensek, adminisztrátorok), illetve az egyéb (FEOR4–9) 
munkákat végzők átlagjövedelme, amely a havi nettó százezer forintot sem éri el, erősen lehúz-
za a teljes felsőfokú természettudományi végzettségű csoport átlagértékét.13  

11 A Diplomás Pályakövetési Rendszer kidolgozása, a diplomás pályakövetési kutatás előkészítése során képzési területenként 
fókuszcsoportos vizsgálatokra került sor; a tapasztalatok részletes elemzését lásd Polyacskó O. (2009): Felsőoktatásból a munka-
erőpiacra. In: Fábri I. –Horváth T.–Nyerges A. (szerk.): Diplomás pályakövetés 2. Elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok. Buda-
pest, Educatio Nonprofit Kft., illetve Kiss P. (2009): Egyetemi tanulmányok a munkavállalás első tapasztalatainak függvényében. 
Felsőoktatási Műhely, 2009/1.

12 A FEOR-nak megfelelő ISCO-kódok alapján történő munkakör-besorolás a nemzetközi pályakövetési irodalomban alkalmazott 
eljárást követi. Lásd többek között: Schomburg, H. (2009): Felsőfokú diplomások szakmai sikeressége. In: Kiss P. (szerk.): Dip-
lomás pályakövetés 3. Kompetenciakutatás a felsőoktatásban. Budapest, Educatio Nonprofit Kft., illetve Schomburg, H. (ed.) 
(2010): Employability and Mobility of Bachelor Graduates in Europe. Country Reports Presented at the Conference. Berlin.

13 A FEOR4–9 csoportba sorolható munkakörrel rendelkezők száma a mintában rendkívül alacsony; fizetési és általános foglalkoz-
tatási viszonyaik nem különböznek szignifikáns módon a FEOR3 csoportba tartozók hasonló mutatóitól, így a tanulmányban 
összevontan kezeljük őket. 
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2. táblázat. Természettudományi diplomások havi nettó átlagjövedelme foglalkozási főcsoportonként (Ft)

foglalkozási főcsoport havi nettó átlagjövedelem (Ft)

FEOR1, 2 (nem pedagógusi munka) 135 370

FEOR1, 2 (pedagógusi munka) 109 960

FEOR1, 2 összesen 123 040

FEOR3 és egyéb 94 920

összesen 116 180

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A FEOR-csoportok szerinti jövedelemdifferencia természetesen nem csak a természettudomá-
nyi végzettségűeknél érzékelhető. A műszaki terület diplomásai esetében a FEOR1 és FEOR2, 
valamint a FEOR3 és egyéb csoportokba sorolható pozíciókat betöltők között az arányokat és 
az abszolút számokat tekintve a TTK-soknál is nagyobb különbségeket láthatunk – a FEOR1 és 
FEOR2 csoportba tartozók havi nettó jövedelme mintegy 37 százalékkal múlja felül a FEOR3 
és egyéb csoportokba tartozókét. Észre kell ugyanakkor venni, hogy mind az informatika, 
mind a műszaki végzettségűek átlagjövedelme valamennyi foglalkozási csoportban jelentősen 
meghaladja a természettudományi diplomásokét. 

3. táblázat. Informatikai diplomások havi nettó átlagjövedelme foglalkozási főcsoportonként (Ft)

foglalkozási főcsoport havi nettó átlagjövedelem (Ft)

FEOR1, 2 164 029

FEOR3 és egyéb 118 040

összesen 154 660

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

4. táblázat. Mérnöki diplomások havi nettó átlagjövedelme foglalkozási főcsoportonként (Ft)

foglalkozási főcsoport havi nettó átlagjövedelem (Ft)

FEOR1, 2 157 050

FEOR3 és egyéb 114 890

összesen 144 780

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Szakterületi elhelyezkedés és pályaelhagyás

Ha kicsit kitekintünk a 2007-es diplomások munkaerő-piaci elhelyezkedésének elemzéséből, 
és megvizsgáljuk a jelenlegi hallgatók elhelyezkedéssel kapcsolatos motivációit,14 azt tapasz-
talhatjuk, hogy a szakterületen kívüli munkavégzés terve alig jellemző – a hallgatók túlnyomó 
többsége elsősorban végzett szakjának megfelelő munkahelyen, illetve munkakörben képzeli 
el munkaerő-piaci jövőjét. A reál területek hallgatói szinte egyáltalán nem térnek el e tekintet-
ben az átlagtól, több mint nyolcvan százalékuk kifejezetten szakterületén belül szeretne majd 
elhelyezkedni.

14 Diplomás pályakövetés – Hallgatói motivációs vizsgálat 2009. Educatio Nonprofit Kft.
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2. ábra. Diplomája megszerzését követően tanult szakterületén belül szeretne elhelyezkedni? (a vála-
szok százalékos megoszlása)
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összes terület
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Forrás: Diplomás pályakövetés – Hallgatói motivációs vizsgálat 2009. Educatio Nonprofit Kft.

A szakterületi elhelyezkedés valószínűségét tekintve már jobban megoszlanak a vélemények: 
a teljesen optimisták aránya a természettudományi területen meglehetősen alacsony (alig egy-
ötödös), a szkeptikusoké ugyanakkor meghaladja a tizenöt százalékot; az informatikusok és a 
műszakisok ugyanakkor az átlagot jóval meghaladó arányban kifejezetten bizakodva néznek 
majdani munkaerő-piaci boldogulásuk elébe. 

3. ábra. Mennyire tartja valószínűnek, hogy diplomaszerzését követően sikeresen el tud majd helyezkedni 
tanult szakterületén? (a válaszok százalékos megoszlása)

informatika

műszaki

természettudomány

összes terület

0                       20                     40                     60                      80                     100
százalék

teljesen biztos

valószínű

nem valószínű

biztos nem

52,64

42,96% 50,65%

20,15% 62,69%

30,09% 55,94% 1,38%

42,59 4,60% 0,17%

1,29%

2,05%

5,11%

15,11%

12,58%

Forrás: Diplomás pályakövetés – Hallgatói motivációs vizsgálat 2009. Educatio Nonprofit Kft.

A hallgatói motivációs és a diplomás pályakövetési felmérés eredményei az eltérő célcsoportok 
miatt természetesen közvetlenül nem vonatkoztathatóak egymásra, megfelelő óvatossággal és 
a korlátok ismeretével azonban alkalmasak az elhelyezkedési motivációk és az elhelyezkedési 
tendenciák együttes vizsgálatára. 
 A diplomás pályakövetéses felmérések fontos eleme a végzettek elhelyezkedésének szak-
területek szerinti vizsgálata, a pályán maradás vagy pályaelhagyás volumenének, következmé-
nyeinek megismerése. A pályaelhagyás fogalma nem definiálható egyértelműen és egyszerűen. 
Egyes képzési területek esetében – mint például a műszaki, az informatika, vagy éppen az 
orvos- és egészségtudomány képzés – viszonylag jobban értelmezhető, míg másoknál – ide 
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sorolhatjuk a bölcsészettudományt, illetve kismértékben a természettudományt is – nehezeb-
ben megfogható. Utóbbi területeken a felsőoktatásban tanult ismeretek konvertálhatósága va-
lamivel nagyobb, a szakterület nem határozható meg egyértelműen, tehát a pályán maradás 
kérdéskörét is tágabban kell értelmezni. Tanulmányunk a pályaelhagyás kérdésével részletesen 
nem kíván foglalkozni, mindössze egy dologra vállalkozik, a megkérdezettek szubjektív önbe-
sorolása alapján (mennyire kapcsolódik munkája az elvégzett szakhoz) kialakított csoportok 
mentén megvizsgálja a reál diplomások munkaerő-piaci pozíciójának néhány elemét. 

4. ábra. Mennyire kötődik végzett munkája tanult szakterületéhez? (a válaszok százalékos megoszlása)

informatika

műszaki

természettudomány

összes terület
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százalék

nagymértékben

kismértékben

egyáltalán nem

85,03%

69,7%

65,3%

69,22%

9,71%

16,79%

10,72%

16,54%

5,26%

13,51%

23,98%

14,24%

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A fő megoszlásból látható, hogy leginkább az informatikusok munkaköre „illeszkedik”, ez a 
szakterület sajátosságainak ismeretében nem tekinthető meglepetésnek. A természettudományi 
végzettségűek közel egynegyede ellenben saját véleménye szerint képzettségéhez egyáltalán 
nem kapcsolódó munkát végez – visszautalva a korábban megfogalmazott gondolatokra, ez 
éppenséggel egyaránt jelentheti azt, hogy a tanult szakismereteket lényegében egyáltalán nem 
tudják hasznosítani, de azt is, hogy azok konvertálása révén a szigorúan meghatározott „szak-
területen” kívül is boldogulni tudnak. 
 Érdekes kérdés, milyen összefüggés mutatkozik a szakterületen maradás és a diplomás 
munkaköri pozíció betöltésének együttes vonatkozásában. A szakterülethez nem kapcsolódó 
munkát végzők vajon döntően nem felsőfokú képzettséghez kötött munkákat végeznek, vagy 
más típusú diplomához kötődő vezetői és értelmiségi pozícióban helyezkednek el? 

5. táblázat. Szakterületen belüli, illetve kívüli elhelyezkedés és a foglalkozási főcsoportok összefüggése – 
informatika képzési terület

munka és végzettség kapcsolata FEOR1, 2 FEOR3 és egyéb összesen

nagymértékű 94,51 5,49 100

kismértékű 44,44 55,56 100

egyáltalán nincs 13,33 86,67 100

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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6. táblázat. Szakterületen belüli, illetve kívüli elhelyezkedés és a foglalkozási főcsoportok összefüggése – 
műszaki képzési terület

munka és végzettség kapcsolata FEOR1, 2 FEOR3 és egyéb összesen

nagymértékű 81,77 18,23 100

kismértékű 65,82 34,18 100

egyáltalán nincs 32,35 67,65 100

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

7. táblázat. Szakterületen belüli, illetve kívüli elhelyezkedés és a foglalkozási főcsoportok összefüggése – 
természettudomány képzési terület

munka és végzettség kapcsolata FEOR1, 2 FEOR3 és egyéb összesen

nagymértékű 92,75 7,25 100

kismértékű 66,67 33,33 100

egyáltalán nincs 37,25 62,75 100

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Az eredmények nagy vonalakban igazolják a természettudományi diploma viszonylagos jó 
konvertálhatóságáról szóló hipotézisünket. A végzettséghez egyáltalán nem kötődő munkahe-
lyi pozícióban lévő természettudományi végzettek közel negyven százaléka, a tanult szakhoz 
lazán kötődő munkát végzők kétharmada vezetői vagy egyéb felsőfokú végzettséghez kötött 
pozíciót tölt be, tehát ha nem is feltétlenül szakterületének megfelelően, de hasznosítani tud-
ja diplomáját, illetve a felsőoktatásban szerzett ismereteit, kompetenciáit. Figyelemre méltó a 
műszaki terület is, amely ugyancsak a felsőoktatásban tanultak, valamint az oklevél jó konver-
tálhatóságát mutatja, míg az informatikusok esetében a „pályaelhagyás” lényegileg a felsőfokú 
végzettséghez kötődő pozíciókból való kiszorulást, illetve az ezen körből való kilépést jelenti. 
 A szakterületen végzett munka és a jövedelem összefüggését vizsgálva tovább pontosíthatjuk 
a felsőoktatásban tanultak és a diploma konvertálhatóságával kapcsolatos eredményeinket. Az 
informatika és a műszaki terület esetében a szakterületen maradás egyértelműen jobb fizetési 
feltételeket eredményez: a szakterületen dolgozó mérnökök mintegy 48, az informatikusok 
több mint 70 ezer forinttal magasabb havi nettó jövedelmet tudhatnak magukénak, mint a ta-
nult szakterületükhöz nem kötődő pályákon tevékenykedők.15 Ez az informatika esetében nem 
meglepő, hiszen láttuk, hogy itt a szakterület elhagyása lényegében a szakértelmiségi pozíciók 
elhagyását is jelenti, a műszaki terület adatai azonban mindenképpen új elemmel gazdagítják a 
mérnöki diploma konvertálhatóságának volumenéről kialakítandó képet: a megszerzett tudás 
és a diploma alapvetően alkalmassá teszi a végzettet szakterületéhez nem kötődő értelmiségi 
és vezetői munkakörök betöltésére, de szakmérnöki pozícióban lényegesen jobbak maradnak 
a kereseti lehetőségei. A természettudományi diplomások esetében ugyanakkor nem találtunk 
összefüggést a „pályaelhagyás” és a fizetési körülmények között: a szakterülethez erősen kötődő 
munkát végzők, valamint a teljesen más munkakörökben dolgozók jövedelmi viszonyai lénye-
gében nem térnek el egymástól. 

15 Az elemzés során variancia-analízist végeztünk, az egyes csoportok közötti differenciákat LSD-teszttel (Fisher’s Least Significant 
Difference) vizsgáltuk. A variancia-analízis eredményei és a parciális megoszlásokat tartalmazó táblázatok a Mellékletben talál-
hatóak – M1 és M2 tábla.
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A szülők iskolai végzettségének hatása 

Solymosi Zsuzsa és Székelyi Mária 1987-ben publikált tanulmányában a mérnökök munkaerő-
piaci érvényesülésének családi hátterét teszi vizsgálata tárgyává. Mint megállapítják, a szárma-
zás egyértelmű hatással van arra, hogyan alakulnak a különféle munkahelytípusok esetében a 
bejutási, valamint a bentmaradási esélyek. Székelyiék három végzett évfolyam vizsgálata alapján 
arra a meglátásra jutnak, hogy a szellemi foglalkozású családokból származó mérnökök lénye-
gesen sikeresebbek a munkaerőpiacon fizikai munkás családi háttérrel rendelkező társaiknál.16 
 A szülők foglalkozására vonatkozó adatok jelenlegi vizsgálatunkban nem állnak rendelkezés-
re, a családi hátteret azonban a szülők iskolai végzettségére, valamint a szülők foglalkozásának 
és a kérdezett tanult szakterületének kapcsolatára vonatkozó kérdések segítségével viszonylag 
jól meg tudjuk ragadni. A szülők – elsősorban az apa – iskolázottságának hatása adataink sze-
rint nagyban meghatározza a végzettek munkaerő-piaci pozícióját. Az informatika, valamint a 
műszaki terület diplomásainál jól látható az apa iskolai végzettségének hatása a munkaerő-piaci 
pozícióra: a FEOR1 és FEOR2 csoportba tartozók körében szignifikánsan magasabb a felsőfokú 
végzettségű apával rendelkezők részaránya; a műszaki területen az alapfokú iskolai végzettségű 
apával rendelkezők mindössze kétharmada tölt be ebbe a két foglalkozási főcsoportba tartozó 
pozíciót, míg a diplomás apák gyermekei több mint 85 százalékban képviseltetik magukat. 

8. táblázat. Az apa iskolai végzettsége és a kérdezett foglalkozási főcsoportja – műszaki képzési terület 
(százalék)

FEOR1, 2 FEOR3 és egyéb

alapfokú (érettségi alatt) 66,6 33,3

középfokú (érettségi) 71,2 28,8

felsőfokú 85,9 14,1

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

9. táblázat. Az apa iskolai végzettsége és a kérdezett foglalkozási főcsoportja – informatika képzési terület 
(százalék)

FEOR1, 2 FEOR3 és egyéb

alapfokú (érettségi alatt) 82,0 18,0

középfokú (érettségi) 83,3 16,7

felsőfokú 88,3 11,7

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Sajátos ugyanakkor az apa iskolai végzettségének hatása a természettudományi terület dip-
lomásainak elhelyezkedésére. Az informatika és a műszaki területen megfigyelhető hatás itt 
egyáltalán nem érvényesül, sőt, inkább ellenirányú tendenciát figyelhetünk meg: az alapfokú 
végzettségű apák gyermekei négyötödrészt a FEOR1 és FEOR2 főcsoportba tartozó pozíciókat 
töltenek be, míg a felsőfokú végzettségű apák leszármazottainál mindössze alig több mint het-

16 Solymosi Zs.–Székelyi M. (1987): Életút és származás. Szociológia, 1987/4. 464–465. old. Igaz, az államszocialista társadalom-
struktúra sajátosságait figyelembe véve hozzáteszik: a származási hátrányok a hierarchikus karrier (a politikai út, a káderré válás) 
dimenziójában nem érvényesülnek, az itt elért sikerek ellensúlyozhatják a családi háttér esetleges szelektív hatását.
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ven százalék ez az arány. Úgy tűnik, ebben a tekintetben a természettudományi terület műkö-
dik a „legdemokratikusabban” – a származás (amit jelen esetben az apa iskolai végzettségével 
definiáltunk) itt fejti ki a legkisebb determináló hatást a munkaerő-piaci érvényesülés során.

10. táblázat. Az apa iskolai végzettsége és a kérdezett foglalkozási főcsoportja – természettudomány kép-
zési terület (százalék)

FEOR1, 2 FEOR3 és egyéb

alapfokú (érettségi alatt) 80,9 19,1

középfokú (érettségi) 75,6 24,4

felsőfokú 72,1 27,9

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Az apa iskolai végzettsége és a kérdezett havi nettó jövedelme között az informatika és a mű-
szaki terület végzettjei esetében szignifikáns összefüggés van – minél magasabb az apa iskolai 
végzettsége, annál magasabb a vizsgált személy jövedelme. A természettudomány képzési te-
rület e tekintetben is kilóg a sorból, itt az apa iskolázottságának nincs statisztikailag mérhető 
hatása a jövedelemre.17  
 Variancia-analízis segítségével megvizsgálható az apa iskolai végzettsége szerint létrejött 
diplomás-csoportok jövedelmének egymástól való eltérése. Az LSD-teszt alapján láthatjuk, 
hogy a műszaki és az informatika képzési terület végzettjeinél a felsőfokú végzettségű apával 
rendelkezők jövedelme szignifikánsan eltér a két másik csoportétól. Az alap- és a felsőfokú 
végzettségű apával rendelkezők havi nettó jövedelme közötti átlagos eltérés a műszaki területen 
36, az informatika területen ugyanakkor 58 ezer forint.18   
 A szülők foglalkozásáról egzakt adataink – mint már említettük – nincsenek, tudjuk azon-
ban, hogy az valamilyen szintű kapcsolatban áll-e a kérdezett végzettségének szakterületével. 
Az anya munkájának egyik vizsgált területen sincs hatása a kérdezett jövedelmére, az apák 
esetében azonban más a helyzet: mind a műszaki, mind a természettudományi területen szig-
nifikánsan magasabb jövedelemmel rendelkeznek azok a diplomások, akik édesapjának foglal-
kozása valamilyen módon kapcsolódik vagy kapcsolódott saját tanult szakterületükhöz. 

11. táblázat. Az apa foglalkozása és a kérdezett havi nettó jövedelme (ezer Ft)

műszaki természettudomány

kapcsolat a szülő foglalkozása és 
a kérdezett végzettsége között

jövedelem 
(ezer Ft)

kapcsolat a szülő foglalkozása és 
a kérdezett végzettsége között

jövedelem 
(ezer Ft)

van 167,20 van 141,19

nincs 139,79 nincs 113,62

összesen 145,29 összesen 116,18

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

17 Érdekes, hogy az anya iskolai végzettségének csak az informatika terület esetében van gyengén szignifikáns hatása a kérdezett 
jövedelmére, a műszaki, illetve a természettudományi diplomások esetében nincs.

18 A variancia-analízis eredményei és a parciális megoszlásokat tartalmazó táblázatok a Mellékletben találhatóak – M3 és M4 tábla.
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Érdekes, hogy az apa szakképzettsége és a kérdezett szakterülete közötti kapcsolat ugyanakkor 
csak a mérnökök esetében jár statisztikailag kimutatható hatással a jövedelemre, a hasonló 
szakképzettségű apával rendelkező mérnökök mintegy huszonöt-harmincezer forintos bér-
előnnyel rendelkeznek. 

12. táblázat. Az apa végzettsége és a kérdezett havi nettó jövedelme (ezer Ft) – műszaki képzési terület

havi nettó átlagjövedelem

alapfokú 133,25

középfokú 144,76

felsőfokú 169,30

összesen 144,77

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Az apa hasonló szakképzettsége és foglalkozása a fiatal műszaki értelmiségiek elhelyezkedésé-
nek másik aspektusára, a munkakörre is kihatással van. A műszaki képzettségű, vagy műszaki 
munkát végző apával rendelkezők lényegesen nagyobb arányban töltenek be a FEOR1 és a 
FEOR2 foglalkozási főcsoportba tartozó munkakört, mint a többiek.

13. táblázat. Az apa végzettsége és a kérdezettek foglalkozási főcsoportok közötti megoszlása – műszaki 
terület

FEOR1, 2 FEOR3 és egyéb

van kapcsolat az apa végzettsége és a kérdezett foglalkozása 
között

85,7 14,3

nincs kapcsolat az apa végzettsége és a kérdezett foglalkozása 
között

69,4 30,6

összesen 72,4 27,6

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Demográfiai hatások – nem és életkor

A nők bérhátránya a férfiakhoz képest régen feltárt, és számtalan társadalomtudományi, gaz-
daságpolitikai elemzés19 által bemutatott és magyarázott tény; mi sem hagyhatjuk el ennek a 
kérdésnek a vizsgálatát. Adataink teljes mértékben alátámasztják az általános elképzeléseket, 
valamennyi reál képzési területen egyértelműen látszik a nemek közti erőteljes jövedelmi dif-
ferencia. A férfiak és a nők havi nettó átlagjövedelme közötti különbség mindhárom képzési 
terület végzettjei esetében szignifikáns. 

19 Többek között: Galasi P. (2000): Női-férfi kereseti különbségek Magyarországon 1986–1996. Budapest, Országos Munkaügyi 
Kutató és Módszertani Központ; Frey M. (2001): Nők és férfiak a munkaerőpiacon. In: Nagy I. –Pongrácz T.–Tóth I. Gy. 
(szerk.): Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. Budapest, TÁRKI; Lindnerné Eperjesi E. (szerk.) (2007): Nők és 
férfiak kereseti esélyegyenlősége a statisztikai adatok tükrében. Budapest, Szociális és Munkaügyi Minisztérium.
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14. táblázat. Havi nettó jövedelmek nemek szerint (ezer Ft)

informatika műszaki természettudomány

átlag szórás átlag szórás átlag szórás

férfi 163,27 69,92 férfi 159,73 72,67 férfi 131,77 55,22

nő 111,94 45,27 nő 118,81 52,79 nő 106,71 36,22

összesen 154,66 69,05 összesen 144,78 68,90 összesen 116,18 45,84

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A végzettek életkora sem a műszaki, sem az informatika terület esetében nincs statisztikailag 
kimutatható hatással a jövedelemre, csak a természettudományi diplomások esetében mérhető 
a kor változásával együtt járó jövedelemnövekedés. A regresszióanalízis eredményéből látható, 
hogy egy évvel megközelítőleg 1400 forinttal nő a végzettek átlagjövedelme. Az életkor vi-
szonylag erős hatása vélhetően a közalkalmazotti pozícióban lévők (tanárok, kutatók) magas 
számának köszönhető.20  
 A munkaköri pozíciókat nemek szerinti bontásban vizsgálva a műszaki terület végzettjei 
esetében találunk szignifikáns különbségeket. Míg a mérnöki végzettségű férfiak több mint 
háromnegyede, addig a műszaki diplomás nők mindössze alig több mint hatvan százaléka tölt 
be a FEOR1 vagy a FEOR2 csoportba tartozó munkakört. Az informatika és a természettudo-
mány területén nem láthatóak ilyen típusú nemhez köthető különbségek, itt a férfiak és a nők 
megoszlása a foglalkozási főcsoportok között lényegében azonos. 

Régió és intézménytípus

A mérnökképzés terén az elmúlt évtized során a mennyiségi változásokon kívül nagymértékű 
minőségi, tartalmi átalakulást tapasztalhattunk. A szakterület karjainak a képzési rangsorok 
szerinti pozíciója alapján első ránézésre egy olyan kép rajzolódik ki, amelyben a rangsort egy-
értelműen a fővárosi egyetemi karok uralják, őket követik a vidéki egyetemi karok és a lista 
végén találhatjuk a vidéki főiskolai karokat.21 Ha azonban nem csak az összesített képzési listát 
vesszük elemzésünk tárgyává a részletek alapján a kép árnyaltabbá válik. A kibocsátó közép-
iskola rangja alapján a mezőny első harmadában vegyesen találhatunk fővárosi és vidéki-, de 
egyértelműen egyetemi karokat. Az első helyen bejutottak arányszáma alapján elmondható, 
hogy ezen a vidéki főiskolák érik el a magasabb rangot, de ezekre a karokra leginkább az a jel-
lemző, hogy alacsony meghirdetett keretszámmal indulnak. A felvettek átlagpontszáma esetén 
is a középiskolai minőséghez hasonló megállapításra juthatunk, azaz a lista első helyezettje 
egy vidéki egyetemi kar, ezt követik a legtöbb kutatási szempont szerint a lista élmezőnyében 
szereplő BME karok néhány vidéki egyetemi karral keveredve. Nyelvvizsgával felvettek esetén 
is hasonló megállapításra juthatunk, az egy OTDK-helyezésre jutó nappalis hallgató szerinti 
rangsor esetén viszont egyértelmű a vidéki egyetemi karok fölénye. 
 A regionális hatás a hallgatói és oktatói rangsormutatók szempontjából a természettudo-
mány képzésterület esetében sem bizonyul határozott választóvonalnak. A tizenkét természet-
tudományi kar közül csak három található a fővárosban, ebből kettő nem nevezhető klasszikus 
tudományegyetemi természettudományi karnak. A 2007 óta eltelt időszak képzési rangsorai-
nak tüzetesebb vizsgálatából kiderül (a rangsorok csak az első helyes jelentkezéseket vizsgál-

20 A regresszió-analízis eredménye a Mellékletben található – M5 tábla.
21 Lásd Felvi-rangsorok, www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/kutatasok_rangsorok/rangsor, illetve HVG Diploma 2010, 2011.
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ják), hogy a várakozásoknak megfelelően az ELTE-TTK elsőbbsége mind a hallgatói, mind az 
oktatói kiválóság területén egyelőre megdönthetetlennek tűnik, a dobogós helyeken évek óta a 
BME-TTK vetélkedik a vidéki – szegedi, pécsi, debreceni – egyetemek klasszikus természettu-
dományi karaival. A bejutás is a nagy múltú természettudományi karokra a legnehezebb, illetve 
egy-két olyan kis karra, ahol nagyon alacsony a felvételi keretszám. A felvettek átlagpontszá-
mának vizsgálata is a középiskolai minőséghez hasonló eredményt mutat, a lista első helyéről 
ugyan leszorul az ELTE-TTK, de az első hat helyezésen évek óta a három budapesti kar és a 
három legnagyobb vidéki tudományegyetem természettudományi kara osztozik. A egyetem-
főiskola duális struktúra a természettudományi karok körében egyértelműen kimutatható, a 
főiskolai karok általában a képzési rangsorlisták végén helyezkednek el.  
 A munkaerő-piaci, munkáltatói vizsgálatok évek óta a nagy fővárosi és vidéki egyetemek, 
egyetemi karok dominanciáját mutatják, a megkérdezett vállalatvezetők – nagy valószínűséggel 
bizonyos részben az általános közgondolkodás „presztízsrangsoraihoz” is igazodva – az elit 
egyetemek végzettjeit preferálják, illetve tervezik preferálni az esetleges új munkaerő toborzá-
sakor, valamint kiválasztásakor.22 
 Az egyetem-főiskola duális rendszer vonatkozásában igazolódni látszik tehát egy létező hie-
rarchia az egyetemi karok javára, a főváros-vidék egyértelmű egymás alá rendelése ugyanakkor 
nem feltétlenül fogadható el. Kérdés, mi látszik mindebből a végzett hallgatók elhelyezkedési 
mutatóinak vonatkozásában. 
 Korábbi „pályakövetéses”, nagyrészt diplomás keresetekkel és elhelyezkedési mutatókkal 
foglalkozó vizsgálatok három területünk közül – mint azt már korábban is láthattuk – a mű-
szaki képzéssel kapcsolatban állnak rendelkezésre, de ezek természetesen érintőlegesen az ab-
ból az elmúlt időszakban kivált informatika képzésekre is vonatkoztathatóak. Sikora Gizella 
és Tóth Árpád az 1980-as évek második felében végzett műszaki értelmiség-vizsgálata több 
szempont alapján is elemezte a mérnöki diplomával rendelkezők jövedelmi viszonyait. Mint-
egy 4500 fős mintájuk ágazat és munkakör szerinti, szakos, valamint kari szintű bontásokat is 
lehetővé tett. 
 Az intézményi térkép és az intézménystruktúra átalakulása miatt a tételes felsorolást, illetve 
a kari szintű összehasonlítást nem érdemes elvégezni, az egyes intézménytípusok közötti kü-
lönbségek azonban jó kiindulópontul szolgálhatnak jelenlegi adataink elemzéséhez. A mérnöki 
jövedelmek az 1986 és 1990 között lezajlott felmérés adatai szerint intézményenként 5951 és 
7747 forint között váltakoztak. A jövedelmi lista élén fővárosi (illetve közép-magyarországi) 
egyetemi karok álltak, diplomásaik havi jövedelme 500–1000 forinttal haladta meg a fővárosi 
főiskolai, valamint a vidéki egyetemi karok végzettjeiét; a listát a vidéki főiskolai karok, vala-
mint néhány azóta dominánsan más képzési területhez, elsősorban az agrárképzéshez sorolt 
szakokat oktató vidéki egyetemi kar zárta.23 
 A FIDÉV-vizsgálat 1990-es évek végi adatai is kimutatták, hogy a főiskolai diplomák mun-
kaerő-piaci értéke a fizetések terén is elmaradt az egyetemi diplomákétól.24 Györgyi Zoltán a 
hagyományos főiskolai képzés belső problémáival, illetve strukturális adottságokkal magyaráz-

22 Lásd pl. Selmeczy I. (2007): Diplomás pályakezdők és egyetemi, főiskolai karok vállalatvezetői szemszögből – 2007. MKIK Gaz-
daság- és Vállalkozáskutató Intézet Kutatási Füzetek, 2007/1.; Tóth I. J. –Várhalmi Z. (2008): Diplomás pályakezdők a verseny-
szektorban. In: Fábri I. –Horváth T.–Kiss L.–Nyerges A. (szerk.): Diplomás pályakövetés 1. Hazai és nemzetközi tendenciák. 
Budapest, Educatio Kht.

23 Sikora G.–Tóth Á. (1990): A mérnöki munka társadalmi elismertsége és a mérnökök jövedelmi viszonyai. A Mérnöki Kamara 
könyvtára. Miskolc. 44. old.

24 Igaz, a vizsgálat már arra a tényre is rávilágított, hogy a különbségek a munkában eltöltött évek során a főiskolai diplomások 
dinamikusabb bérnövekedésének köszönhetően csökkennek. Galasi P.–Nagy Gy. (2006): A fiatal diplomások munkaerő-piaci 
helyzete, 1999–2003. Educatio, 2006/2. 283–284. old.
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ta a főiskolai diplomával rendelkezők munkaerő-piaci hátrányait. Véleménye szerint az intéz-
mények egyrészt nem tudták sikeresen megoldani a „gyakorlatorientált” képzést, programja-
ik, tananyagaik nem voltak képesek olyan kompetenciákat átadni, amelyeket a munkaerőpiac 
ténylegesen igényelne, másrészt az eltérő színvonalú, presztízsű képzőhelyeket összefogó főis-
kolai kör gyengébb intézményeiből kikerülő fiatal diplomások munkaerő-piaci mutatói összes-
ségében a teljes főiskolai szektor eredményeit leronthatják.25 
 A 2007-es év reál végzettjeinek vizsgálata az intézménytípusok esetében néhány tekintet-
ben hasonló eredményeket hoz, mint a korábbi, nyolcvanas-kilencvenes években zajlott felmé-
rések. Az intézménytípus (egyetem/egyetemi kar – főiskola/főiskolai kar) és a székhely (főváros 
– vidék) jövedelmekre gyakorolt együttes hatását tekintve az informatika és a műszaki képzési 
területen egyértelműen kirajzolódik a fővárosi dominancia. Várakozásainkkal némiképp ellen-
tétben a természettudomány képzési terület intézményei sem főváros – vidék, sem egyetem – 
főiskola vonatkozásában nem mutatnak szignifikáns különbségeket a jövedelem szempontjá-
ból. Informatika területen a fővárosi intézmények diplomásai intézménytípustól függetlenül 
lényegesen jobb jövedelmi viszonyokkal rendelkeznek vidéken végzett társaiknál; a műszaki 
képzések esetében a helyzet bonyolultabb, itt ugyanis az erős választóvonal a fővárosi egyete-
mi karok és az egyéb karok, intézmények között húzódik. A vidéki egyetemi karokon tanult 
műszaki diplomások kereseti átlagjövedelme valamivel jobb ugyan a fővárosi főiskolai karok 
végzettjeinél, de a különbség statisztikailag nem szignifikáns. 

15. táblázat. A kibocsátó intézmény régiója és típusa szerinti csoportok jövedelemkülönbségei (variancia-
analízis, LSD-teszt, csak a szignifikáns különbségek) – informatika képzési terület

Multiple Comparisons

Dependent Variable: joved

LSD 

Mean 
Difference 

(I–J)
Std. Error Sig.

(I) KARINFO (J) KARINFO

fővárosi egyetem/egyetemi kar vidéki egyetem/egyetemi kar 58,66 12,25 0,00

vidéki főiskola/főiskolai kar 65,33 13,67 0,00

fővárosi főiskola/főiskolai kar vidéki egyetem/egyetemi kar 60,97 20,56 0,00

vidéki főiskola/főiskolai kar 67,64 21,43 0,00

vidéki egyetem/egyetemi kar fővárosi egyetem –58,66 12,25 0,00

fővárosi főiskola/főiskolai kar –60,97 20,56 0,00

vidéki főiskola/főiskolai kar fővárosi egyetem –65,33 13,67 0,00

fővárosi főiskola/főiskolai kar –67,64 21,43 0,00

* The mean difference is significant at the .05 level.

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

25 Györgyi Z. (2006): Diplomások és a munkaerőpiac. Kutatói megközelítés. In: Berde É. et al. (szerk.): Diplomával a munkaerő-
piacon. Budapest, Felsőoktatási Kutatóintézet. 34. old.
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16. táblázat. A kibocsátó intézmény régiója és típusa szerinti csoportok jövedelemkülönbségei (variancia-
analízis, LSD-teszt, csak a szignifikáns különbségek) – műszaki képzési terület

Multiple Comparisons

Dependent Variable: joved

LSD 

Mean 
Difference 

(I–J)
Std. Error Sig.

(I) intézmény, kar: (J) intézmény, kar:

fővárosi egyetem fővárosi főiskola/főiskolai kar 59,88 11,30 0,00

vidéki egyetem 49,51 10,43 0,00

vidéki főiskola/főiskolai kar 53,04 12,64 0,00

fővárosi főiskola/főiskolai kar fővárosi egyetem –59,88 11,30 0,00

vidéki egyetem fővárosi egyetem –49,51 10,43 0,00

vidéki főiskola/főiskolai kar fővárosi egyetem –53,04 12,64 0,00

* The mean difference is significant at the .05 level.

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A régió természetesen nem csak a kibocsátó felsőoktatási intézmény, hanem a munkahely 
székhelye, telephelye révén is hatást fejthet ki. A diplomaszerzés, valamint a munkavégzés 
helyszíne amúgy is erős összefüggést mutat – főváros és vidék vonatkozásában vizsgálva a vi-
déken végzett természettudósok nyolcvanöt százaléka vidéken dolgozik, az informatikusoknál 
a fővárosban végzettek háromnegyede Budapesten, míg a vidéken végzettek (a TTK-sokhoz 
hasonlóan) nyolcvanöt százaléka vidéken vállalt munkát. A vidéken végzettek vidék és fővá-
ros közötti munkahelyi megoszlása a mérnökök esetében is nagyjából megfelel a másik két 
területének. A fővárosban végzett mérnökök és természettudósok ugyanakkor nem feltétlenül 
csak Budapesten vállalnak munkát, mintegy ötven százalékos körükben a vidéki munkahellyel 
rendelkezők aránya. 
 A regionális különbségek fizetésekre gyakorolt hatását a különböző munkaerő-piaci vizs-
gálatok egyértelműen igazolják. Közép-Magyarország (Budapest révén) igen komoly bérelőnyt 
nyújt a munkavállalóknak – köztük a diplomás munkavállalóknak is –, míg Dél-Dunántúl és 
Dél-Alföld némiképp elmarad a többi régió mögött.26 A jelenséget saját adataink is igazolják: 
a Közép-Magyarországon dolgozók csaknem valamennyi más régió munkavállalóihoz képest 
szignifikánsan jobb keresetekkel rendelkeznek, Dél-Alföld ugyanakkor – legalábbis az informa-
tika és a műszaki terület esetében – erősen lemarad a többi régió mögött. A természettudomány 
képzési terület kissé eltérő eredményeket produkál, itt a Dél-alföldi régió a harmadik legked-
vezőbb átlagjövedelmet mutatja, és Közép-Dunántúl szakad le a többi régiótól.27  

26 Selmeczy I. (2007): Diplomás pályakezdők és egyetemi, főiskolai karok vállalatvezetői szemszögből – 2007. MKIK Gazdaság- és 
Vállalkozáskutató Intézet Kutatási Füzetek, 2007/1. 69. old.

27 A variancia-analízis eredményei és a parciális differenciák a Mellékletben találhatóak – M6, M7 és M8 tábla.
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17. táblázat. Informatika képzési területen végzettek jövedelme régiónként (ezer Ft)

átlag szórás

Közép-Magyarország 194,85 80,57

Közép-Dunántúl 131,27 40,74

Nyugat-Dunántúl 137,75 36,71

Dél-Dunántúl 130,41 33,06

Észak-Magyarország 135,70 39,06

Észak-Alföld 132,11 53,79

Dél-Alföld 99,02 51,56

összesen 155,21 68,94

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

18. táblázat. Műszaki képzési területen végzettek jövedelme régiónként (ezer Ft)

átlag szórás

Közép-Magyarország 171,04 77,83

Közép-Dunántúl 157,16 81,66

Nyugat-Dunántúl 132,97 47,29

Dél-Dunántúl 122,16 50,65

Észak-Magyarország 135,38 35,80

Észak-Alföld 134,87 68,72

Dél-Alföld 119,18 51,88

összesen 146,17 67,90

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

19. táblázat. Természettudomány képzési területen végzettek jövedelme régiónként (ezer Ft)

átlag szórás

Közép-Magyarország 138,65 56,82

Közép-Dunántúl 98,23 27,26

Nyugat-Dunántúl 106,77 25,09

Dél-Dunántúl 122,74 49,56

Észak-Magyarország 104,07 23,47

Észak-Alföld 111,37 44,94

Dél-Alföld 118,98 30,94

összesen 118,84 45,72

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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Felmerülhet a kérdés, vajon nem a munkahely telephelye-e az egyedüli okozója a régió jöve-
delmekre gyakorolt hatásának. Adataink egyértelműen mutatják, hogy a helyzet ennél bonyo-
lultabb: a fővárosban végzett diplomások a mérnökök és az informatikusok esetében mind a 
vidéken, mind a fővárosban dolgozókon belül szignifikáns jövedelemtöbblettel rendelkeznek; 
a természettudomány e tekintetben is kilóg a sorból, itt ugyanis a végzés helye nem befolyásolja 
az egyes régiókon belüli jövedelmek megoszlását. 

Összefoglalás

Bár a „reálképzés” az oktatott és alkalmazott szakismeretek, az általános kompetenciák, az 
irányultság szempontjából kétségkívül értelmezhető és együttesen kezelhető, az ide sorolha-
tó konkrét képzési területek a tanulmányunkban vizsgált szempontok tekintetében komoly 
különbségeket mutatnak. A természettudományos képzésben végzettek bérhátránya a mérnö-
kökhöz és az informatikusokhoz képest nem ismeretlen jelenség. Mindenképpen figyelemre 
méltó ugyanakkor egyes háttérváltozók, mint például a szülők iskolai végzettsége, az életkor, 
vagy a kibocsátó felsőoktatási intézmény (és a régió) hatásában megjelenő területenkénti dif-
ferenciák.
 A családi háttér (amit jelen tanulmányban a szülők iskolai végzettségével és foglalkozási 
területükkel – kapcsolódik-e az a kérdezett végzettségéhez – operacionalizáltunk) az informa-
tikusok és a mérnökök esetében fejt ki jelentős hatást a munkaerő-piaci pozícióra. Ez az elsőre 
talán meglepőnek tűnő jelenség ugyanakkor nem nevezhető újnak vagy váratlannak – egy, 
a nyolcvanas évek végén végzett mérnök-vizsgálat szintén kimutatta a műszaki diplomások 
családi hátterének erős szelekciós hatását.28 A természettudományi terület esetében a szülők 
iskolai végzettségének jövedelemre, illetve pozícióra gyakorolt hatását nem érzékelhetjük.
 A „pályaelhagyás” vagy „pályán maradás” is eltérő hatásokkal jár a három terület végzettjei 
esetében – mind a jövedelmet, mind a munkahelyi pozíciót tekintve. A legjobban konvertálha-
tó ismereteket láthatóan a természettudományos képzés nyújtja: a szigorúan vett szakterülettől 
való eltérés itt nem jár szignifikáns foglalkozási pozícióbeli vagy jövedelembeli hátránnyal – 
utóbbit természetesen az egyébként összességében a másik kettő mögött elmaradt teljes termé-
szettudományi átlag vonatkozásában kell értelmezni. A mérnökök elhelyezkedése esetében a 
szakterülettől való többé-kevésbé jelentős eltérés nem jár ugyan releváns pozícióvesztéssel, a 
szorosan értelmezett pályán maradók jövedelmi helyzete ugyanakkor lényegesen kedvezőbb. 
 Sajátos a kibocsátó intézmény (és a régió) hatása is, várakozásainkkal némiképp ellentétben 
a természettudomány képzés esetében nem látható a felsőoktatási intézmény típusának hatása 
a jövedelemre. A mérnökök és az informatikusok körében ugyanakkor egyértelmű a fővárosi 
dominancia – a Budapesten végzettek összességében, sőt, a munkahely regionalitását beemelve 
a képbe, az egyes régiókon belül is magasabb jövedelemmel rendelkeznek vidéken végzett tár-
saiknál. 

28 Solymosi Zs.–Székelyi M. (1987): Életút és származás. Szociológia, 1987/4.
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MELLÉKLETEK

M1 táblázat. A végzettség és a munka kapcsolata (Mennyire kötődik végzett munkája tanult szakterületé-
hez?) szerinti csoportok jövedelemkülönbségei (variancia-analízis, LSD-teszt, csak a szignifikáns különbsé-
gek) – műszaki képzési terület

Multiple Comparisons

Dependent Variable: joved

LSD 

Mean 
Difference 

(I–J)
Std. Error Sig.

(I) vegzettseg_munka_ 
kapcsolata

(J) vegzettseg_munka_ 
kapcsolata

egyáltalán nem nagymértékben –47,90 11,38 0,00

kismértékben nagymértékben –30,91 10,35 0,00

nagymértékben egyáltalán nem 47,90 11,38 0,00

kismértékben 30,91 10,35 0,00

* The mean difference is significant at the .05 level.

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

M2 táblázat. A végzettség és a munka kapcsolata (Mennyire kötődik végzett munkája tanult szakterületé-
hez?) szerinti csoportok jövedelemkülönbségei (variancia-analízis, LSD-teszt, csak a szignifikáns különbsé-
gek) – informatika képzési terület

Multiple Comparisons

Dependent Variable: joved

LSD 

Mean 
Difference 

(I–J)
Std. Error Sig.

(I) vegzettseg_munka_ 
kapcsolata

(J) vegzettseg_munka_ 
kapcsolata

egyáltalán nem nagymértékben –70,19 21,65 0,00

kismértékben nagymértékben –47,38 15,72 0,00

nagymértékben egyáltalán nem 70,19 21,65 0,00

kismértékben 47,38 15,72 0,00

* The mean difference is significant at the .05 level.

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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M3 táblázat. Az apa végzettsége szerinti csoportok jövedelemkülönbségei (variancia-analízis, LSD-teszt, 
csak a szignifikáns különbségek) – műszaki képzési terület 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: joved

LSD 

Mean 
Difference 

(I–J)
Std. Error Sig.

(I) apa végzettsége (J) apa végzettsége

alapfokú felsőfokú –36,05 11,15 0,00

középfokú felsőfokú –24,55 11,17 0,03

felsőfokú alapfokú 36,05 11,15 0,00

középfokú 24,55 11,17 0,03

* The mean difference is significant at the .05 level.

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

M4 táblázat. Az apa végzettsége szerinti csoportok jövedelemkülönbségei (variancia-analízis, LSD-teszt, 
csak a szignifikáns különbségek) – informatika képzési terület

Multiple Comparisons

Dependent Variable: joved

LSD 

Mean 
Difference 

(I–J)
Std. Error Sig.

(I) apa végzettsége (J) apa végzettsége

alapfokú felsőfokú –58,09 12,84 0,00

középfokú felsőfokú –58,09 12,84 0,00

felsőfokú alapfokú 58,09 12,84 0,00

középfokú 53,55 12,58 0,00

* The mean difference is significant at the .05 level.

* The mean difference is significant at the .05 level.
Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

M5 táblázat. Az életkor és a jövedelem összefüggése (regresszió-analízis) – természettudomány képzési 
terület ANOVA

Model  
Sum of 
Squares

df
Mean 

Square
F Sig.

1 Regression 12567,060 1 12567,060 6,157 ,014

 Residual 293292,291 144 2040,947   

 Total 305859,351 145   

a  Predictors: (Constant), KOR1
b  Dependent Variable: joved
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Coefficients

 Un stan dar di zed Co efficients  
Standardized 
Coefficients

t Sig.

Model  B Std. Error Beta   

1 (Constant) 73,128 17,764  4,117 0,000

 KOR1 1,399 0,564 0,203 2,481 0,014

a Dependent Variable: joved
Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

M6 táblázat. A munkahely régiója szerinti csoportok jövedelemkülönbségei (variancia-analízis, LSD-teszt; 
csak a szignifikáns különbségek) – informatika képzési terület

Multiple Comparisons

Dependent Variable: joved

LSD 

Mean 
Difference 

(I–J)
Std. Error Sig.

(I) munkahely régiója (J) munkahely régiója

Közép-Magyarország Közép-Dunántúl 63,58 19,81 0,00

Nyugat-Dunántúl 57,10 18,20 0,00

Dél-Dunántúl 64,44 17,61 0,00

Észak-Magyarország 59,14 18,39 0,00

Észak-Alföld 62,74 13,14 0,00

Dél-Alföld 95,83 21,77 0,00

Közép-Dunántúl Közép-Magyarország –63,58 19,81 0,00

Nyugat-Dunántúl Közép-Magyarország –57,10 18,20 0,00

Dél-Dunántúl Közép-Magyarország –64,44 17,61 0,00

Észak-Magyarország Közép-Magyarország –59,14 18,39 0,00

Észak-Alföld Közép-Magyarország –62,74 13,14 0,00

Dél-Alföld Közép-Magyarország –95,83 21,77 0,00

* The mean difference is significant at the .05 level.

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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M7 táblázat. A munkahely régiója szerinti csoportok jövedelemkülönbségei (variancia-analízis, LSD-teszt; 
csak a szignifikáns különbségek) – műszaki képzési terület

Multiple Comparisons

Dependent Variable: joved

LSD 

Mean 
Difference 

(I–J)
Std. Error Sig.

(I) munkahely régiója (J) munkahely régiója

Közép-Magyarország Nyugat-Dunántúl 38,07 11,41 0,00

Dél-Dunántúl 48,88 14,66 0,00

Észak-Magyarország 35,66 15,93 0,03

Észak-Alföld 36,17 14,04 0,01

Dél-Alföld 51,86 14,05 0,00

Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl 35,00 16,61 0,04

Dél-Alföld 37,99 16,07 0,02

Nyugat-Dunántúl Közép-Magyarország –38,07 11,41 0,00

Dél-Dunántúl Közép-Magyarország –48,88 14,66 0,00

Közép-Dunántúl –35,00 16,61 0,04

Észak-Magyarország Közép-Magyarország –35,66 15,93 0,03

Észak-Alföld Közép-Magyarország –36,17 14,04 0,01

Dél-Alföld Közép-Magyarország –51,86 14,05 0,00

Közép-Dunántúl –37,99 16,07 0,02

* The mean difference is significant at the .05 level.

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

M8 táblázat. A munkahely régiója szerinti csoportok jövedelemkülönbségei (variancia-analízis, LSD-teszt; 
csak a szignifikáns különbségek) – természettudomány képzési terület 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: joved

LSD 

Mean 
Difference 

(I–J)
Std. Error Sig.

(I) munkahely régiója (J) munkahely régiója

Közép-Magyarország Közép-Dunántúl 40,42 14,15 0,00

Észak-Magyarország 34,58 12,94 0,01

Észak-Alföld 27,28 10,54 0,01

Közép-Dunántúl Közép-Magyarország –40,42 14,15 0,00

Észak-Magyarország Közép-Magyarország –34,58 12,94 0,01

Észak-Alföld Közép-Magyarország –27,28 10,54 0,01

* The mean difference is significant at the .05 level.

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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FÓNAI MIHÁLY

A JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLETEN  
VÉGZETTEK ELHELYEZKEDÉSÉNEK  
PRESZTÍZS SZEMPONTJAI1 

Bevezetés

A jogi és igazgatási területen végzettek, elsősorban a jogászok, de részben az igazgatásszerve-
zők is, két egymással összefüggő, e professziók arculatát meghatározó társadalmi jelenséggel 
jellemezhetők: a hivatásrendi sajátosságokkal, és az ezzel szorosan összefüggő társadalmi presz-
tízzsel. A hivatásrendi jelleg és a hivatásrendiséggel is összefüggő, magas társadalmi presztízs 
részben e professziók társadalmi rekrutációjával, részben a betöltött pozíciókkal, azok társadal-
mi megítélésével, és a pozíciók hierarchiabeli státuszával függött és függ össze. Ennek megfele-
lően a tanulmány a hivatásrenddel és a „hivatásrendi” jogászok, kisebb mértékben közigazgatási 
szakemberek által betöltött pozíciók társadalmi presztízsével foglalkozik.
 A jogász szakmák (és részben a generalista jogászok térnyerése következtében a közigaz-
gatási szakemberek) a hagyományos, nagy presztízsű professziók közé tartoznak – presztízsük 
alapja az, hogy tevékenységük következtében közel állnak a hatalomhoz, és jelentős hatást gya-
korolnak mások életére (ez a klasszikus professziókra általában érvényes). Ezek a professziók, 
„hivatások” egyben hivatásrendek is, hisz Weber alapján rendi helyzetük, presztízsük, mono-
póliumaik alapja a foglalkozásnak (és a születésnek) kijáró megbecsülés.2 Ugyanakkor a jogász 
szakmák története azt mutatja, hogy egy belülről is tagolt professzióról van szó, így helyesebb 
jogász professziókról (szakmákról) beszélni.3 Hagyományosan elválik egymástól az igazság-
szolgáltatásban, a közigazgatásban és a vállalati, piaci szférában dolgozó jogászok csoportja, és 
köztük jelentős presztízs különbségek alakulnak ki, melyeket gyakran az egyes országok tár-
sadalomtörténete is alakít, például a magyar „feudális” és „merkantil” ügyvéd esetében.4 Ezért 
nem egyértelmű, hogy mikor melyik jogász szakmának magasabb, vagy alacsonyabb a presz-
tízse. Általában megfigyelhető, hogy az igazságszolgáltatás „klasszikus” jogász szakmáinak, így 
például a bíróknak magas a társadalmi és a szakmán belüli presztízse is.5 Változó azonban a 
közigazgatásban dolgozók megítélése, különösen, ha nem jogász végzettségű specialistákról 
van szó, és ugyanígy változó a piaci, vállalati, újabban nonprofit szférákban dolgozók presztízse 
is. Ezeket a pozíciókat a kialakult, tradicionális rangsorok mellett egyéb tényezők is alakítják, 
például az elérhető jövedelem, a pozíciókkal járó hatalom, a munkakörülmények, az autonó-
mia, és a munka érdekessége vagy monotonitása.

1 A tanulmány szakmai lektora: Dr. Fleck Zoltán (ELTE).
2 Weber, M. (1967): Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
3 Szabó B. (1995): A jogászság és a jogászképzés története. In: Szabó M. (szerk): Bevezetés a jog-és államtudományokba. Prudentia 

Iuris. Miskolc, Miskolci Egyetem, pp. 164–206.
4 Szende P. (1912): A magyar ügyvédség válsága. Huszadik Század. 13. évf. 25. kötet
5 Lásd: Léderer P. (1977) (szerk): Foglalkozások presztízse. Budapest, Gondolat Kiadó
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Elméleti keretek és kutatási előzmények 

Tanulmányomban a vázolt teoretikus problémák mellett figyelembe veszem az elmúlt évtize-
dek hazai jogász kutatásainak főbb empirikus eredményeit is. Ezek részben a hivatásrendi, 
hivatási, elit jelleggel, (Utasi Ágnes, Szabó Béla, Gyekiczky Tamás, Badó Attila és munkatársai) 
részben az egyes jogász szakmák rekrutációjával foglalkoztak (Angelusz Róbert és munkatársai, 
Utasi Ágnes és munkatársai, Kelemen László, Fónai Mihály). A kutatások egy kisebb része a 
hallgatók motivációit és pályaképét vizsgálta (Fónai Mihály, Kabai Imre), illetve érintette a kép-
zés története kapcsán az egyes jogász szakmák létszámának változásait (Szabó Miklós). 

A jogászság mint hivatásrend és hivatás

A jogászi szakmák, és kisebb mértékben ideértve a közigazgatási, nem jogász végzettségű szak-
mákat is, „hivatási”, „hivatásrendi” jellegének kérdése a jogász szakmák történeti kialakulásával 
van szoros kapcsolatban.6 Ez a több évszázados, sőt két évezredes történet jelentős mértékben 
alakította a jogász szakmák arculatát, és társadalmi státuszát. Kialakulásuk, arculatuk, társa-
dalmi helyzetük az európai egyetemek fejlődésétől is elválaszthatatlan. Ezért is nehéz arra vá-
laszolni, hogy mi volt előbb: a hivatás, vagy annak hivatásrendi státusza. Mivel Európában az 
akadémiai tudással jellemezhető „professziók” az egyetemeken alakultak ki,7 a két fogalom 
egymástól, legalábbis az akadémiai professziók esetében, elválaszthatatlan – ezért is van, hogy 
ezekre a professziókra, hivatásokra (pap, orvos, jogász, tanár) ritkán alkalmazzák a szakma 
megnevezést, helyette a „hivatás”, professzió megnevezéssel élnek.
 Az akadémiai tudással jellemezhető „hivatásokra” (melyek az európai, középkori egyete-
meken kapták meg végleges formájukat, és itt nyerték el magas társadalmi státuszukat, auto-
nómiájukat is) jellemző folyamatok és specifikumok alapján alakult ki a professziók, hivatá-
sok kritérium rendszere, azaz azok a feltételek, amelyek alapján egy tudás, és/vagy társadalmi 
praxis „professzióként” értelmezhető. A hivatás gyakorlói között uralkodik az a felfogás, hogy 
a közösséget szolgálják, és ennek megfelelően bizonyos erkölcsi szabályoknak vannak alávet-
ve. A hivatás gyakorlása megfelelő elméleti képzettséget igényel, aki ezzel nem rendelkezik, 
nem is gyakorolhatja azt, ugyanakkor a hivatás gyakorlójává vizsgák és különleges eljárások 
révén válhat. A hivatáshoz részben különleges javadalmazási formák kapcsolódnak.8 A hivatás 
fogalmát illetően több irányzat is kialakult az elmúlt évtizedekben,9 ezek egyike Parsons ne-
véhez kapcsolódik (Parsons a professzió-elméletek egyik meghatározó képviselője): szerinte 
a professzionális magatartásokat sajátos normatív szerepelvárások határozzák meg. E szerep-
elvárások azon alapulnak, hogy az adott hivatás milyen funkciót lát el a társadalmi rendben. 
A hivatás és a többi foglalkozási forma közötti lényeges eltérés az az alkupozíció, ami a speciális 
szaktudás monopóliumán alapul. A legtöbb professzió-elmélet a professzióhoz szükséges tudás-
ra, ezek intézményes átadására, valamint a professziók etikai kódexére, a professzió műkö-

6 Szabó B. (1995): A jogászság és a jogászképzés története. In: Szabó M. (szerk): Bevezetés a jog-és államtudományokba. Prudentia 
Iuris. Miskolc, Miskolci Egyetem, pp. 164–206.

7 Le Goff, J. (1979): Az értelmiség a középkorban. Gyorsuló Idő. Budapest: Magvető Kiadó
8 Szabó B. (1995): A jogászság és a jogászképzés története. In. Szabó M. (szerk): Bevezetés a jog-és államtudományokba. Prudentia 

Iuris. Miskolc, Miskolci Egyetem, pp. 164–206.
9 Cotterel, R. (1992): The Sociology of Law. An Introduction. Butterworths; Loss S. (1997): A jogászság és a jog. In: Badó A.– 

Loss S.–Szilágyi I. –Zombor F. (szerk): Bevezetés a jogszociológiába. Miskolc, Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológiai 
Tanszéke, pp. 216–219.
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désének kontrolljára helyezi a hangsúlyt.10 A hivatások (professziók) fontos jellegzetessége a 
munkavégzés módja: a hivatás gyakorlói nagyfokú autonómiával bírnak, melynek alapja az, 
hogy függetleníteni tudják magukat az adott gazdasági, politikai viszonyoktól, és abból, hogy 
a hivatás saját munkája törvényeit, szabályait és feladatait is maga határozza meg. Saját maga 
határozza meg, hogy ki végezheti legitim módon a tevékenységet, sőt, hogy hogyan végezhető 
az. A professziók képesek megakadályozni azt, hogy kívülállók a munkájukat értékeljék, ezzel 
„kettéosztják” a világot, a professziókra és a laikusokra. Részben ezen alapul az, hogy a hivatás 
monopolhelyzetben van.11 
 A hivatások egyben hivatásrendek is, abban a weberi értelemben, hogy társadalmi meg-
becsülésük alapja a származásnak és a foglalkozásnak kijáró megbecsülés, azaz a rendi helyzet 
alapul a foglalkozásnak kijáró megbecsülésen.12 Az adott rendhez tartozást az életvitel demonst-
rálja, amit a hivatás hasonlósága szabályoz (hivatásrend), és alakítja a származásnak kijáró 
tisztelet (születési rendek), valamint annak a hatalomnak a mértéke, amit a származás és hiva-
tás segítségével birtokolni és kisajátítani képesek a társadalomban. Ezzel függ össze a rendek 
életvitelének szabályozása, a házasodásra és az asztaltársaságra vonatkozó szabályok, valamint 
a megfelelőnek tekintett jövedelemszerzésre vonatkozó szabályok.13 
 A hazai jogászkutatások közül az Utasi Ágnes és munkatársai által 1997-ben folytatott, az 
ügyvédek „hivatásrendjét” vizsgáló kutatás az ügyvédeket középosztálybeli hivatásként jelle-
mezte – a vizsgálat az életvitelre és a rekrutációra koncentrált.14 Utasiék egy olyan hivatásrend 
képét vázolják fel, melyre valóban jellemző a „hivatáspresztízs”, ugyanakkor az életstílus alapján 
jelentős mértékben tagolt. Hasonló átfogó, empirikus vizsgálatra, ami a jogászokat „hivatás-
rendként” elemezte és jellemezte volna, nem került sor; igaz, Szende Pál 1912-es írása óta nem 
vizsgálták átfogóan a jogász professziókat. Távolabbról kapcsolódik a hivatásrendiség kérdé-
séhez Gyekiczky Tamásnak a jogászelit problémájáról írt tanulmánya, és az annak az alapját 
képező, a jogászok társadalomképét két korszakban összevető, tartalomelemzésen alapuló ku-
tatása.15 A jogászságot és a jogászelitet a társadalmi integrációk szabályozásának és működte-
tésének szakembereiként fogja fel, a jogászelitek gondolkodását, világképét, érték-, kód- és 
kommunikációs rendszerét nem látja izoláltnak a hatalmi elitektől.16 
 Szabó Miklós a jogi végzettségűek számának és belső összetételének változását elemzi. 
A  jogvégzettek belső, jogi szakmák szerinti összetétele olyan mozgásokat mutat, amelyek az 
egyes történeti korokkal, a politikai berendezkedéssel és a gazdaság működésével is összefüg-
genek.17 Sajátos hullámzás figyelhető meg például az ügyvédek számában, a vállalati, szövet-
kezeti, intézményi jogtanácsosok esetében, vagy a gazdasági szférában nem jogi munkakörben 
dolgozó jogászok esetében. A „hivatal” és a „piac” pólusai már nem rendezik egyértelműen a 
jogászi szakmákat és azok erőviszonyait, ugyanakkor a „hivatal” visszaszorult a jogászi karrier-
lehetőségek körében – a „klasszikus”, igazságszolgáltatási foglalkozások pedig telítődtek. Bár a 
szerző nem veti fel e kérdést, de ezek a folyamatok mindenképpen hatnak a „hivatásrendiség” 
„gyakorlásának” társadalmi esélyeire is. 

10 Tamás P. (1986): A mérnökség és a technológiapolitikai stílusok. In: Huszár T. (szerk.): A magyar értelmiség a 80-as években. 
Budapest, Kossuth Könyvkiadó, pp. 149–187.

11 Szántó Zs.–Susánszky É. (2002) (szerk): Orvosi szociológia. Budapest, Semmelweis Kiadó
12 Weber, M. (1967): Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
13 Weber, M. (1967): Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
14 Utasi Á. (1999) (szerk): Az ügyvédek hivatásrendje. Budapest, Új Mandátum Kiadó
15 Gyekiczky T. (2003): A jogászok joga. Budapest, Gondolat Kiadó
16 Gyekiczky T. (2003): A jogászok joga. Budapest, Gondolat Kiadó
17 Szabó M. (2005): A jogászképzés társadalmi funkciójáról – húsz év múlva. In: Szabadfalvi J. (szerk): Amabalissimus. A legsze-

retetreméltóbbak egyike. Loss Sándor Emlékkönyv. Debrecen, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, pp. 307–327.
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A jogász szakmák rekrutációja

Természetesen pontosabbak vagyunk, ha a jogászi professziók rekrutációjáról beszélünk. A tár-
sadalmi rekrutáció több szempontból is fontos a jogászok esetében, de elsősorban azért, hogy 
mennyiben beszélhetünk a „születési rend” és a „hivatási rend” összefonódásáról, azaz mennyi-
ben „termeli újra” önmagát a jogászság, mennyire képes a hivatásrendi értelemben vett előnyök 
és monopóliumok továbbadására saját leszármazottai körében. 
 Angelusz Róbert és munkatársai 1974-ben vizsgálták a jogászság társadalmi helyzetét és 
szakmai életútját. Ez a vizsgálat elsősorban a jogászok szocio-demográfiai mutatóira, anyagi 
helyzetére, lakáskörülményeire és a jogászképzés két útjára, a nappalis és levelező (esti) ta-
gozatos képzés eltérő szakmai életútjára koncentrált.18 Az 1970-ben mintegy húszezer fő jogi 
végzettségű diplomásból 11 ezer fő végzett jogi tevékenységet, közülük mintegy 1100 főt vontak 
be a kutatásba. Ha csak a rekrutációs folyamatokra koncentrálunk, ekkor a jogászok apjának 
iskolai végzettsége a következő: alapfokú 52 százalék, középfokú 19 százalék, felsőfokú 29 szá-
zalék,19 miközben országosan a diplomások aránya 5 százalék volt. Ez azt mutatja, hogy az 
államszocializmus alatt is, amikor a jogászi szakmák és képzés komoly politikai nyomás alatt 
álltak, a jogászok körében magas volt a diplomás apák aránya – ennél csak az orvosok esetében 
találunk magasabb mutatót, 38 százalékot. Ez azt jelzi, hogy a kor viszonyai között a jogászok 
körében bizonyos mértékig érvényesült a „születési rend” hatása. Hasonló a helyzet a házasodási 
szokásokat tekintve: bár a férfiak körében érvényesült a „lefelé” házasodás szokása, a feleségek 
30 százaléka volt jogász végzettségű, míg a jogász végzettségű nők férjeinek az 51 százaléka, azaz 
bizonyos mértékig a connubium, a házasodásra „előírt” csoport (hivatásrendi) normák is hatot-
tak (az államszocializmus viszonyai természetesen ezeket a folyamatokat jelentősen alakították).
 Utasi Ágnesék 1997-ben az ügyvédek körében már sokkal inkább tudták igazolni a 
rekrutációban érvényesülő „újratermelési” folyamatokat. Az apák 50,3 százaléka volt diplomás, 
az anyáknak pedig 24,8 százaléka, és a fiatalabb korosztályok felé haladva egyre emelkedik ez a 
mutató.20 Családi hátterüket tekintve a nem középosztálybeliek aránya 25,8 százalék, az első-
generációs középosztálybelieké 40,7 százalék, a többgenerációs középosztálybelieké 31,8 szá-
zalék, és a visszaemelkedő középosztálybelieké 1,7 százalék.21 Ez azt mutatja, hogy valóban 
megfigyelhető egy „rendiesülési” tendencia, bár az iskolai végzettség emelkedése egy általános 
folyamatnak is a része. A családi minták és a „születési rend” hatását mutathatja, hogy a felme-
nők, a szülők és nagyszülők körében mekkora volt a jogászok aránya. Utasiék azt találták, hogy 
a vizsgált minta minden hatodik válaszadója „örökölte” hivatását; 14,1 százalékának volt egy, 
2,6 százalékának két ilyen felmenője. 
 Kelemen László a 2000-es években az ELTE elsőéves, és a Károli Gáspár Református Egye-
tem ötödéves hallgatói körében végzett kutatást, melynek keretében a joghallgatóknak a bű-
nözéssel kapcsolatos ismereteit vizsgálta. Az elsőéves hallgatók apjának 75 százaléka (!) volt 
diplomás, az anyáknak pedig a 78 százaléka (!), míg az ötödéveseké 63, illetve 57 százalék.22 

18 Angelusz R.–Balogh Z.–Körmendy M.–Léderer P.–Székelyi M. (1977): A jogászság társadalmi helyzete és szakmai életútja. 
Szociológiai Füzetek 13. Budapest, Oktatási Minisztérium

19 Angelusz R.–Balogh Z.–Körmendy M.–Léderer P.–Székelyi M. (1977): A jogászság társadalmi helyzete és szakmai életútja. 
Szociológiai Füzetek 13. Budapest, Oktatási Minisztérium

20 Tímár K. (1999): Iskolai és foglalkozási mobilitás. In: Utasi Á. (szerk): Az ügyvédek hivatásrendje. Budapest, Új Mandátum 
Kiadó, pp. 126–149. Ezek a mutatók az ügyvédekre vonatkoznak. Valószínű, hogy a többi jogászi szakma esetében lényeges 
eltérések is lehetnek, 1974-ben is az ügyvédek apjának az iskolai végzettsége volt a legmagasabb, és a tanácsoknál dolgozó 
jogászoké a legalacsonyabb.

21 Utasi Á. (1999) (szerk): Az ügyvédek hivatásrendje. Budapest, Új Mandátum Kiadó
22 Kelemen L. (2009): Joghallgatók a jogról. Budapest, Sprinter Kiadói Csoport
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Ezek a mutatók kifejezetten megerősítik a jogászok rekrutációjának a zártságát. Ettől lénye-
gesen alacsonyabb mutatókat találtunk a Debreceni Egyetem tehetséggondozó programjába 
került jogász hallgatók körében: az apák 35,3 százaléka, az anyák 39,2 százaléka diplomás – 
önmagában a regionális különbségek nem magyaráznak ekkora eltéréseket.23 

Hipotézisek

Első hipotézisem a jogász szakmák (kisebb mértékben a közigazgatási szakemberek) magas tár-
sadalmi presztízsére és hivatásrendi jellegére vonatkozó állítások, és az empirikus kutatások 
eredményei alapján az, hogy a joghallgatók társadalmi rekrutációjukat tekintve magas státuszú 
családokból érkeznek. Állításomat a szülők iskolai végzettségével, a családok lakóhelyével, va-
lamint a hallgatók középiskolai életútjára (a szerkezetváltó iskolák magas arányára) vonatkozó 
eredményekkel tesztelem. 
 Második hipotézisem szoros kapcsolatot mutat az elsővel: azt várom, hogy a hallgatók pro-
fesszió-képére a jogász szakmák magas presztízsének az elfogadása a jellemző – ez már hallgató 
korukban is érvényesül, ami a professzióra vonatkozó társadalmi vélekedéseken és sztereotí-
piákon alapul, így hozzájárul a szakmai szocializációs folyamatokhoz is. Hipotézisemet a hall-
gatói motivációkutatás diplomás foglalkozási csoport rangsorával, a család anyagi helyzetével, 
valamint az elégedettségi mutatókkal vetem egybe.
 Harmadik hipotézisem az elhelyezkedés presztízs szempontjaira vonatkozik: a hallgatók arra 
törekszenek, hogy a jogász szakmákon belül a magasabb presztízsű szakmákban helyezkedjenek 
el. Azt is várom, hogy az elhelyezkedési stratégiákat és mintázatokat jelentős mértékben alakítja 
a regionalitás, valamint a hallgatók szüleinek társadalmi státusza. Állításaimat a hallgatói moti-
vációs kutatás és a végzett hallgatók körében folytatott kutatás eredményeivel vetem össze. 

Eredmények

A társadalmi rekrutáció kérdése
A „társadalmi rekrutáció”, mely szoros kapcsolatot mutat egy-egy szak, illetve szakma, profesz-
szió általánosabb státuszával, jól mutatja a szakok, professziók helyzetét, zártságát, így alkal-
mas a professziók helyzetének a jellemzésére. Mivel az egyes képzési területekhez több szak is 
tartozik, és ezek között lényeges különbségek vannak, mint például az orvos- és egészségtudo-
mány képzési területen, a képzési területek különbségei csak részben alkalmasak a rekrutáció 
jellemzésére. Az egyetemi végzettségű anyák aránya a gazdaságtudományok képzési területen a 
legmagasabb, 12,1 százalék, a jogi és igazgatási képzési területen 10,9 százalék, ami a második 
legmagasabb. Az apák esetében a jogi és igazgatási területen 15,7 százalék az egyetemet vég-
zettek aránya, őket követi a gazdaságtudományi terület, 15,2 százalékkal. Ez azt mutatja, hogy 
már a képzési területek durva, a különbségeket elfedő eredményei esetében is kiugróan magas 
a jogi és igazgatási területeken végzettek szüleinek iskolai végzettsége. Ha a diplomás végzettségű 
szülőket vizsgáljuk, akkor is hasonló képet kapunk: a gazdaságtudományi területen az anyák 
35,8 százaléka, a jogi és igazgatási területen 34,2 százaléka volt diplomás a megkérdezett 14 
éves korában. Az apák esetében a megfelelő mutatók 36,6, illetve 33 százalék. Közelebb jutunk 
a társadalmi rekrutáció kérdéséhez, ha a képzési területhez tartozó két főbb szak megfelelő 
adatait vesszük figyelembe (1. táblázat).

23 Fónai M. (2009): A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjába került hallgatók rekrutációja és a szakok értékelése. In: 
Karlovitz J. T. (szerk): Speciális kérdések és nézőpontok a felsőoktatásban. Budapest: Neveléstudományi Egyesület, pp. 49–66.
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1. táblázat. A szülők iskolai végzettsége a megkérdezett 14 éves korában, százalékban 

igazgatásszervező jogász

anya iskolai  
végzettsége

apa iskolai  
végzettsége

anya iskolai  
végzettsége

apa iskolai  
végzettsége

8 általános alatt   4,3   0,0   0,4   0,0

8 általános 14,3   5,8   6,6   4,3

szakmunkásképző, 
szakiskola

20,0 37,7   8,6 14,0

szakközépiskola, 
technikum

22,9 29,0 19,5 26,8

gimnázium 25,7   7,2 19,5 10,9

főiskola 10,0 14,5 25,7 16,7

egyetem (tudo-
mányos fokozat 
nélkül)

  2,9   5,8 15,2 21,0

egyetem, tudomá-
nyos fokozattal

  0,0   0,0   4,7   6,2

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A szülők iskolai végzettsége és a szakok között szignifikáns különbség érvényesül. Az anyák 
és az apák iskolai végzettségének mintázatai megfelelnek az 1960–80-as évekbeli mintáknak, 
a szakmunkás apa és az érettségizett anya, illetve érettségizett anya, és diplomás apa mintá-
jának. Az igazgatásszervezők és a jogászok között a szülők iskolai végzettségében lényeges 
különbség érvényesül, az igazgatásszervezők egyötödének, míg a jogászok esetében csaknem 
felének diplomások a szülei. Ezek az adatok közel állnak az Utasi-féle kutatás, és a Debreceni 
Egyetemen folytatott kutatások eredményeihez is. Ez utóbbi kutatás keretében a karokra vo-
natkozó eredmények azt mutatták, hogy az általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, jogász és 
közgazdász (gazdálkodás) szakos hallgatók szüleinek az iskolai végzettsége a legmagasabb, 
közöttük a legnagyobb a diplomás szülők aránya.24 A társadalmi rekrutációról legalább eny-
nyit elárul, hogy van-e a szűkebb-és tágabb rokonságban olyan személy, akinek az iskolai 
végzettsége (szakterülete) és/vagy a munkája, foglalkozása kapcsolódik-e a megkérdezettéhez, 
azaz van-e valamiféle, a családon, rokonságon belül átadott „örökség”, érvényesül-e valamiféle 
„születési rendi” hatás. Utasi Ágnesék az ügyvédek esetében azt találták, hogy minden hatodik 
ügyvédnek volt ilyenféle érintettsége, „öröksége”.25 Lássuk, hogyan alakult ez az országos 
vizsgálatban (2. táblázat).

24 Fónai M. (2009): A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjába került hallgatók rekrutációja és a szakok értékelése. In: 
Karlovitz J.T. (szerk): Speciális kérdések és nézőpontok a felsőoktatásban. Budapest: Neveléstudományi Egyesület, pp. 49–66.

25 Utasi Á. (1999) (szerk): Az ügyvédek hivatásrendje. Budapest: Új Mandátum Kiadó
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2. táblázat. Családtagok iskolai végzettségi szakterületének és foglalkozásának kapcsolódása a megkérde-
zettéhez (százalékban)

igazgatásszervező jogász

az iskolai vég-
zettség szakte-

rülete

munkája,  
foglalkozása

az iskolai vég-
zettség szakte-

rülete

munkája,  
foglalkozása

anya   5,7   9,9 14,0 10,9

apa   5,7   5,7 12,1 11,7

bármelyik  
nagyszülő

  2,9   4,2   7,0   6,2

bármely testvér 11,4 10,1   5,1   7,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Utasiék kutatási eredményéhez hasonlóan minden ötödik, hatodik jogász felmenői között talá-
lunk az iskolai végzettség, és/vagy a foglalkozás alapján jogászokat, tehát érvényesül egyfajta, a 
professzió „öröklésével” összefüggő, „születési rend” hatás. Ez felerősítheti a „hivatásrendi” ha-
tásokat, hisz ezekben az esetekben a szakmai szocializáció a családon belül is folyik, különösen 
az indirekt szakmai szocializáció, a professzió magatartási mintáinak, a társasági – társadalmi 
érintkezés mintáinak az elsajátításával. A testvérek körében alacsonyabb a hasonló iskolai vég-
zettségűek és foglalkozásúak aránya. Sokkal inkább jellemzi ez az alacsonyabb státuszú igazga-
tásszervezőket, akik körében az anyai minta hatása és e mintáknak a testvérek által történő át-
adása látszik jellemzőbbnek. Hasonló a helyzet az általános orvosok esetében is: minden ötödik 
orvos szülei és nagyszülei maguk is orvosok; az orvosok aránya a felmenők között valamivel 
magasabb, mint a jogászok esetében, és ugyancsak magasabb a testvérek hasonló foglalkozása. 
Még ennél is magasabb a gyógyszerészek esetében a családi „örökség” valószínűleg szó szerin-
ti átadása, hisz a válaszoló gyógyszerészek háromtizedének a szülője maga is gyógyszerész, 
ugyanakkor a nagyszülők között (ebben a mintában legalábbis) nincsenek gyógyszerészek, a 
testvérek között azonban igen, egytizedük testvére ugyancsak ebben a szakmában dolgozik. 
A magas státuszú és presztízsű professziók esetében úgy tűnik, érvényesül a „születési rend” 
hatása, a születési és foglalkozási presztízs összeadódása, a születési és a hivatási rend jelentős 
mértékű egybeesése. 
 Az egyes szakok és professziók társadalmi rekrutációját jól mutatják a térségi különbségek is. 
A jogi és igazgatási képzési terület hallgatói a „hallgatói motivációk” vizsgálatának mintájában26 
jellegzetesen vidéki városi származásúak (32,0%), 28,4 százalékuk megyeszékhelyen élt 14 éves 
korában, és a többi képzési területhez képest relatíve alacsony, 17,3 százalék a budapesti szár-
mazású hallgatók aránya. A képzési területhez tartozó igazgatásszervezők (N=32) között a min-
tában nem volt budapesti lakhelyű, megyeszékhelyen élt 25 százalék, vidéki városban és köz-
ségben egyaránt 37,5 százalék 14 éves korában (az eredmény általánosíthatóságát az alacsony 
elemszám lényegesen korlátozza). A végzés után (végzett hallgatók vizsgálata, 2010) a mintába 
71 igazgatásszervező került, közülük a fővárosban dolgozott 28,2 százalék, megyeszékhelyen 
16,9, egyéb városban 32,4, és községekben 22,5 százalékuk – ezek az adatok nagyon jelentős 
migrációt mutatnak, bár „vidéki városban” dolgoznak a legtöbben, ami azt jelezheti, hogy erről 
a településtípusról viszonylag mérsékelt az elvándorlásuk. A 2009-es motivációs kutatás min-

26 Diplomás pályakövetés – hallgatói motivációs kutatás 2009. Educatio Nonprofit Kft.
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tájába 345 jogász hallgató került, közülük 22,3 százalék volt budapesti 14 éves korában, míg 
29,9 százalékuk megyeszékhelyen, 30,1 százalékuk egyéb vidéki városban, és 17,7 százalékuk 
községekben élt. Ez egyértelműen jelzi, hogy a jogász hallgatók városi, nagyvárosi származású-
ak. Végzés után 257 fő került a mintába, akik közül 30-30 százalék dolgozott Budapesten és 
megyeszékhelyeken, 28,8 százalék vidéki városban, és 12,1 százalék községekben. A migráció 
iránya egyértelműen a főváros és a megyeszékhelyek, a jogászi szakmák pedig városi szakmák, 
ami a munkahelyek és munkalehetőségek eloszlásával magyarázható. A jogász hallgatók eseté-
ben tehát érvényesül egy jelentős regionális hatás. 
 Tovább árnyalható a kép, ha a 2009-es hallgatói motivációs vizsgálatnak az egyes jogi ka-
rokra vonatkozó eredményeit vesszük figyelembe – a mintába négy jogi kar jogász szakos hall-
gatói kerültek, 402 fő, karonként 100-100 hallgató (3. táblázat).

3. táblázat. Jogi kari hallgatók lakhelyének típusa 14 éves korukban (százalék) 

DE-ÁJK ELTE-ÁJK PPKE-JÁK SZTE-ÁJK

főváros 1,0 24,5 49,0 2,0

megyeszékhely, 
megyei jogú város

35,0 32,4 8,0 43,0

egyéb vidéki város 36,0 22,5 27,0 39,0

község 28,0 20,6 16,0 16,0

P< 0,00 
Forrás: Diplomás pályakövetés – hallgatói motivációs kutatás 2009. Educatio Nonprofit Kft.

A jogi karok hallgatói rekrutációjában lényeges különbségek, és egy hasonló tendencia ta-
pasztalható: a DE-ÁJK kivételével valamennyi karon alacsony a községekből származó hall-
gatók aránya, de általában is megfogalmazható, hogy a jogász szakos hallgatók városi szár-
mazásúak. A DE-ÁJK és az SZTE-ÁJK rekrutációja alapján regionális hatókörű, hasonló még 
a PPKE-JÁK, ahol a „hatókör” a főváros. Az ELTE-ÁJK-nak a legnagyobb az országos vonzása, 
és az ide járó hallgatók nagyobbik fele érkezett nagyvárosokból. Ennek mindenképpen hatá-
sa van a hallgatók társadalmi hátterére, iskolai életútjára, illetve a végzés utáni elhelyezkedési 
mintázatokra is.  
 Az egyes jogi karokra járó hallgatók édesanyjának iskolai végzettsége között szignifikáns 
különbség van. A PPKE-JÁK esetében nagyon jelentős a gimnáziumot végzett anyák aránya, a 
többi kar esetében pedig relatíve magas a szakközépiskolát végzetteké. A diplomások – akik in-
kább főiskolai diplomával rendelkeznek – aránya az anyák között az ELTE esetében kiugróan ma-
gas, 67,3 százalék, a többi karon ez alacsonyabb, a DE-ÁJK-n 47, az SZTE-ÁJK-n 41, a PPKE-
JÁK-n 37 százalék. A „motivációs” vizsgálatba került jogász hallgatók esetében úgy tűnik, a 
két fővárosi kar különbségét az adja, hogy a PPKE-n zömmel fővárosi születésű, középosztálybeli 
hallgatók, míg az ELTE-ÁJK-n országos merítéssel, felső-középosztálybeli származású hallgatók ta-
nulnak. A két másik karon pedig a saját régiójuk felső-középosztálybeli származású hallgatói teszik 
ki a legnagyobb csoportot – ez nyilván hat a hallgatók kulturális tőkéjére –, de a professzió 
képére, és a professzióról feltételezett és kialakított sztereotípiákra is. 
 Az apák és az anyák iskolai végzettsége között a 70-es, 80-as években kialakult házaso-
dási mintázatok hatása figyelhető meg, egyben egy újabb, a vizsgált korcsoportban még csak 
kibontakozó tendencia: a DE-ÁJK és az ELTE-ÁJK esetében az apák iskolai végzettsége ala-
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csonyabb az anyákénál. Megfogalmazható, hogy bár a diplomások aránya ténylegesen, vagy 
relatíve a legnagyobb csoportot jelenti a szülők körében, egyértelműen az ELTE-ÁJK hallgatói 
származnak leginkább felső-középosztálybeli családokból; ezzel lehet összefüggésben, hogy a 
hallgatók között a „szerkezetváltó” gimnáziumokban végzettek aránya is az ELTE jogi karán a 
legmagasabb, 35,7 százalék, a többi karon lényegesen alacsonyabb, a DE-ÁJK-n 9 százalék, a 
PPKE-JÁK-n 6 százalék (miközben a legmagasabb a szakközépiskolát végzet hallgatók aránya 
– ami a „középosztálybeli státusszal” is együtt járhat), az SZTE-ÁJK-n 12 százalék. A hallgatók 
középiskolájának a típusa ezek szerint szoros összefüggést mutat a szülők társadalmi státu-
szával, és magyarázhatja a „hallgatói kiválóság” karok közötti rangsorbeli helyét is. Hogy ez 
mennyire így van, a hallgatók által „magas megbecsültségűnek” mondott szakmák hallgatói 
többsége esetében is igaz. 

A professziók presztízse

Az egyes professziók presztízsét számos dolog alakítja, a jogász szakmák esetében érvénye-
sülhet a „születési” és a „hivatási rend” hatása is. Láttuk, hogy a jogász szakos hallgatók társa-
dalmi hátterüket, rekrutációjukat tekintve meghatározóan (felső)középosztálybeliek. Az egyes 
professziókra vonatkozó, „belső” vélekedések gyakran alapulnak társadalmi vélekedéseken és 
sztereotípiákon, amelyek erősíthetik, vagy gyengíthetik a professzió pozícióit. 
 Eltekintve ezektől a sztereotípiáktól, elsőként vizsgáljuk meg, hogyan látják maguk a hall-
gatók, hogy milyen anyagi helyzetű családból érkeztek. A végzett hallgatók körében folytatott 
kutatás során ezt a következő kérdéssel vizsgálták: „Mindent figyelembe véve, 14 éves korában 
milyen volt családja anyagi helyzete”? A hallgatók családjuk anyagi helyzetét egy ötfokozatú 
skálával fejezhették ki. Az összes megkérdezett hallgató a saját családja anyagi helyzetét 2,88-
ra értékelte, ami egy átlagos, közepes anyagi helyzetet jelent. Az egyes szakokon végzettek 
önértékelése között szignifikáns különbség érvényesül. Ha a hallgatói motivációs vizsgálatban 
a társadalmi és anyagi megbecsülés alapján magasra értékelt szakmákat vesszük figyelembe, a 
következő sorrend alakul ki: fogorvos, 2,31, általános orvos, 2,59, gyógyszerész, 2,65, jogász, 
2,66, közgazdász, 2,71, építőmérnök, 2,83, villamosmérnök, 2,94, állatorvos, 2,94, igazgatás-
szervező: 2,94 (a jogi-és igazgatási képzési terület jellemzéséhez). Ami meglepő, a skálaátlagok 
alapján még az első helyen szereplő fogorvosok is szerény jómódról számolnak be. Természe-
tesen a skálaátlag elfedi az „átlagosnál jobb” és az „átlagosnál valamivel jobb” helyezéseket, hisz 
például az általános orvosok 42,9 százaléka, a fogorvosok 58,3 százaléka, a gyógyszerészek 
37,2 százaléka, a jogászok 36,2 százaléka választotta ezt a két opciót, miközben a teljes mintá-
ban csak 20,7 százalék. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy az egyes professziók presztízsét a 
„születési rend”, a családi háttér, a szülők iskolai végzettsége, és a család anyagi helyzete jelen-
tősen alakítja.
 A professziók presztízsének vizsgálatára a hallgatói motivációs vizsgálat keretében került 
sor. A kérdőívbe jellegzetes, nagy létszámú szakmák kerültek, melyek az egyes képzési terüle-
teket is valamelyest jellemzik. Ezek esetében az anyagi, illetve a társadalmi megbecsültségről 
kérdeztek, és a végzett hallgatók mindkét esetben kettő – kettő szakmát említhettek. Az anyagi 
és a társadalmi megbecsültség rangsorai nem esnek egybe, ami a különböző egyenlőtlenségi 
dimenziókban elfoglalt hely inkongruenciáit is mutatja. Ha az első két említést együtt kezeljük, 
az első öt helyen álló szakma esetében a következő képet kapjuk (1. ábra).
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1. ábra. Diplomás szakmák anyagi és társadalmi megbecsültsége (első és második helyezett említések szá-
ma összesen)
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Forrás: Diplomás pályakövetés – hallgatói motivációs kutatás 2009. Educatio Nonprofit Kft. 
N = 7872

A „megbecsültség” rangsort a jogászok és az orvosok vezetik. Esetükben a megbecsültség 
inkongruenciái, ahogy azt a végzett hallgatók jelzik, az anyagi megbecsültség alacsonyabbra 
értékelése a „társadalminál” – bár a legtöbb említést ennek ellenére az anyagi megbecsültségi 
rangsorban a jogászok kapták. Teljesen egyértelmű, hogy a végzett hallgatók, fiatal pályakezdők 
feszítő ellentmondást látnak az orvosok anyagi és társadalmi megbecsültsége között. A többi, 
magas státuszú professzió esetében fordított a helyzet: meghatározóan magasabb anyagi, és ala-
csonyabb társadalmi megbecsültséget éreznek a válaszolók. Hasonló a helyzet, ha a választható 
szakmára vonatkozó válaszokat a „végzett hallgatók” adatbázisában szereplő szakokkal vetjük 
össze. Erre egy esetben nincs lehetőség, a „műszaki mérnök” nem szerepel szakként, ezért két 
mérnöki szakmát, illetve szakot választottam. Az adatbázisban szereplő informatika szakosok 
száma nagyon alacsony, így az általuk adott válaszok nem vehetők figyelembe, csak tájékozta-
tásul közlöm azokat (4. és 5. táblázat).

4. táblázat. Diplomás szakmák anyagi megbecsültsége (az első és a második helyen említett szakmák – az 
említések százaléka az egyes szakmák szerint)

rangsorol-
ható szak-
mák

gazdálkodási és  
menedzsment

gépész-
mérnök

infor-
matikus

jogász orvos
villamos-
mérnök

jogász 40,9 40,1 55,5 47,8 49,1 42,5

közgazdász 32,7 27,9 33,3 46,7 61,9 32,4

informatikus 45,5 34,5 22,2 40,9 42,7 42,5

műszaki 
mérnök

46,6 60,8 18,5 31,3 27,4 58,3

orvos 24,2 29,7 66,6 25,3 11,8 27,1

Forrás: Diplomás pályakövetés – hallgatói motivációs kutatás 2009. Educatio Nonprofit Kft. – számított eredmények
N = 7872
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5. táblázat. Diplomás szakmák társadalmi megbecsültsége (az első és a második helyen említett szakmák – 
az említések százaléka az egyes szakmák szerint)

rangsorol-
ható  
szakmák

gazdálkodási és  
menedzsment

gépész-
mérnök

infor-
matikus

jogász orvos
villamos-
mérnök

jogász 52,1 39,9 44,4 75,4 60,9 46,1

közgazdász 23,7 16,9 18,5 20,6 11,6 9,7

informatikus 7,1 9,2 7,4 2,6 2,5 5,3

műszaki 
mérnök

27,1 33,2 3,7 10,7 10,4 32,4

orvos 67,9 64,7 77,7 71,3 85,2 74,4

Forrás: Diplomás pályakövetés – hallgatói motivációs kutatás 2009. Educatio Nonprofit Kft. – számított eredmények
N = 7872

A teljes mintára megfogalmazott inkongruenciákat az egyes szakmák, professziók énképe és 
más szakmákról, professziókról kialakult képe is hordozza, ugyanakkor megfigyelhetőek az 
eltérő társadalmi presztízsű szakmák közötti keresztbe választások: az alacsonyabb társadalmi 
presztízsű szakmák képviselői e presztízs ellenére úgy látják, hogy az anyagi megbecsültségük 
magas (lásd a mérnök szakmákat). Ez azt jelenti, hogy a társadalmi megbecsültség élesen el-
különül az anyagitól, egyes szakmák, professziók megítélését, státuszát tartósan nem befolyá-
solják az anyagi pozíciók, attól függetlenül, hogy maga a szakma ettől alapvetően inkongruens 
helyzetű lesz. A szakmák két csoportja látszik elkülönülni: alacsonyabb anyagi és magasabb 
társadalmi megbecsülés, illetve fordítva. Ezek a komoly inkongruenciák az egyes professziók 
énképét is átalakítják, jó példa erre a válaszoló orvostanhallgatók esete, akik egy anyagilag telje-
sen kedvezőtlen helyzetű, ugyanakkor rendkívül magas társadalmi megbecsültséggel bíró pro-
fesszióként látják a választott hivatásukat. A jogászok helyzete sokkal egyértelműbb: külső képük 
és énképük sem inkongruens, mindazonáltal önmagukat sokkal inkább tartják megbecsültnek, 
mint mások őket, kivéve az orvosokat; ugyanakkor a fiatal, végzett jogászok kongruens énké-
pe mögött az egyes jogászi foglalkozások különbségei húzódnak meg, amelyek a professzió 
„egészében” kioltják egymást (pl. a magas társadalmi és alacsonyabb anyagi megbecsültség a 
bíróknál, és fordítva a jogászok esetében). Az orvosok és a jogászok kapcsolatában azt is mond-
hatjuk, hogy a két, „hivatásrendi” és „születési rendi” professzió kölcsönösen látja egymást magas 
presztízsűnek (kivéve az orvosok anyagi megbecsülését). 

Az elhelyezkedés mintázatai 

Harmadik hipotézisem az elhelyezkedés presztízs szempontjaira vonatkozik: a hallgatók arra 
törekszenek, hogy a jogász szakmákon belül a magasabb presztízsű szakmákban helyezkedjenek 
el. Azt is várom, hogy az elhelyezkedési stratégiákat és mintázatokat jelentős mértékben alakít-
ja a regionalitás, valamint a hallgatók szüleinek a társadalmi státusza. Állításaimat a hallgatói 
motivációs kutatás és a végzett hallgatók körében folytatott kutatás eredményeivel vetem össze. 
 A jogi- és igazgatási területeken végzettek elhelyezkedési mintázatairól alig van empirikus 
kutatási eredményünk, így csak feltételezések vannak, vagy voltak arról, hogy a végzett hall-
gatók milyen területeken helyezkedtek el. Bár 2006/2007-ben a Kabai Imre által koordinált 
és vezetett kutatás során öt budapesti felsőoktatási intézmény 1928 végzett hallgatóját, benne 



DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. – KÉPZÉSTERüLETI TANULMÁNYOK

238

az ELTE-ÁJK 531 végzett hallgatóját keresték meg, a nagyon alapos és sok problémát elemző 
kutatás nem tért ki a végzett jogászok elhelyezkedésére, pontosabban annak területeire (az 
elhelyezkedés módozatait vizsgálták), így e kutatást csak részben lehet figyelembe venni.27 
 Korábbi elemzésem eredményei szerint a hallgatók karrier elképzelései főként a klasszikus 
igazságszolgáltatási jogász szakmák esetében érvényesülnek kevésbé, jellegzetesen a közigaz-
gatásban tudnak leginkább elhelyezkedni.28 Közvetlenül a végzés után jelentős azoknak az 
aránya, akik ügyvédjelöltként dolgoznak, több év elteltével azonban e területről sokan eltávoz-
nak, elsősorban a közigazgatásba. Ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy három terület esetében 
érzékelhető igen jelentős „elvándorlás”, ez pedig az ügyvédi irodák, a már említett közigazgatás 
(sokan elmennek, és sokan érkeznek), valamint a nem jogi területek (a végzett hallgatóink 
7–10 százaléka volt mobilis e területeken). Természetesen ezeket az eredményeket lényegesen 
befolyásolja az, hogy a válaszadók összetétele nem reprezentálja a végzett hallgatókat a DE-
ÁJK-n. 
 Ezek az eredmények csak részben vethetők össze Szabó Miklósnak a jogi végzettségűek 
belső szakmai megoszlására vonatkozó adataival, az adatok és az adatfelvételek eltérő struk-
túrája miatt.29 Ettől függetlenül az látszik, hogy az ezredfordulón a jogászok mintegy fele nem 
jogi munkakörben dolgozott, és csaknem egyharmaduk az igazságszolgáltatás területén tevé-
kenykedett. Ezekkel az adatokkal összevetve az igazságszolgáltatás területén dolgozó végzett 
hallgatóink aránya még valamivel magasabb is, és az „igazságszolgáltatási pályákon” elhelyez-
kedett végzett hallgatóink aránya, e csoport belső megoszlása igen közel áll a Szabó Miklós 
által megadott adatokhoz. Ezzel szemben azonban alacsonyabb, kevesebb, mint fele a „nem 
jogi” területen dolgozókénak – ezt legfeljebb hipotetikusan azzal magyarázhatjuk, hogy a „si-
keresebbek” inkább válaszoltak a megkereséseinkre. Mivel összehasonlítható eredményünk a 
közigazgatásban dolgozó, nem irányító pozíciókat betöltő jogászokról nincs, a „különbségeket” 
a közigazgatásban dolgozó végzett hallgatóink magas aránya magyarázza. 
 A továbbiakban a 2009-es hallgatói motivációs, és a 2010-es végzett hallgatók körében 
folytatott vizsgálat eredményeinek az elhelyezkedés módjaira és a területekre vonatkozó ösz-
szefüggéseit elemzem. Úgy tűnik, a közvélekedésben elterjedt véleményhez képest a jogászok 
legalább annyira a formális módok, utak alapján találják meg első állásukat, mint informálisan, még 
akkor is, ha a leggyakoribb maga az informális út (az „egyéb” válaszok nagyjából hasonló mér-
tékben jelentenek informális és formális utakat és módokat). Ezt igazolják korábbi kutatásaim 
is: a DE-ÁJK-n végzettek tipikus elhelyezkedési módja a pályázat (hirdetés) volt,30 a hallgatók 
csaknem fele választotta ezt a módozatot (ez megfelel az országos kutatás mintájában a DE-ÁJK 
elhelyezkedési mintázatainak), az „informális” utakat az itt végzett hallgatók 35 százaléka adta 
meg elhelyezkedési módozatként (ismeretség útján, a szülők praxisában dolgozik). Az öt bu-
dapesti felsőoktatási intézmény végzettei körében folytatott vizsgálat ezektől az eredményektől 
eltérő képet ad, igaz, többválaszos kérdéssel vizsgálták a munkakeresés stratégiáit, azaz a hall-
gatók a felsorolt lehetőségek közül többet is választhattak. A legtöbben a rokonokat, barátokat, 
ismerősöket nevezték meg azt illetően, hogy hogyan kerestek munkát (54,9 százalék), ha ehhez 
vesszük a „személyesen kereste fel a munkáltatót” (20,4 százalék), látszik, hogy a végzettek 
elsősorban a személyességet és az informális kapcsolatokat preferálják – ez megfelel a három 

27 Kabai I. –Wölz J. –Winkler M.–Béki O.–Tóth G. (2008): Mi lesz velünk a diploma után? Budapest, Zsigmond Károly Főiskola 
– L’ Harmattan

28 Fónai M. (2005): Végzett hallgatók rekrutációja és motivációi, 2001–2004. Kéziratban
29 Szabó M. (2005): A jogászképzés társadalmi funkciójáról – húsz év múlva. In: Szabadfalvi J. (szerk): Amabalissimus. A legsze-

retetreméltóbbak egyike. Loss Sándor Emlékkönyv. Debrecen, Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, pp. 307–327.
30 Fónai M. (2005): Végzett hallgatók rekrutációja és motivációi, 2001–2004. Kéziratban
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hazai egyetemen folytatott kutatás eredményeinek is.31 Az álláshirdetéseket 35,6 százalék vá-
lasztotta; a munkaügyi központ, más munkaközvetítők, vagy az egyetem szerepe sokkal kisebb 
az álláskeresésben.32 Ezek az eredmények végső soron nincsenek egymással ellentmondásban, 
az eltérések részben az alkalmazott módszertanból következnek. A végzett hallgatók, pályakezdő 
jogászok megközelítően egyforma fontosságot tulajdonítanak a formális és informális módoknak, utak-
nak és elhelyezkedési stratégiának, igaz, relatíve legfontosabbnak a személyes kapcsolatokat tartják, 
de, ha figyelembe vesszük a (formális) „pályázati” elhelyezkedési mód korlátozottságát, a pályázati 
rendszer informálissá tételének gyakorlatát, akkor egyértelműen az informális módok és utak a meg-
határozóak. 
 A végzett hallgatók körében folytatott 2010-es kutatásban az egyes munkahelyek presz-
tízsét vizsgálták, majd azt, hogy e területeken milyen a végzettek tényleges elhelyezkedése 
(6. táblázat).

6. táblázat. A munkahelyek presztízse (említések száma)

1. legelismertebb 2. legelismertebb 3. legelismertebb legelismertebb

igazga-
tásszer-
vezők

jogászok
igazga-
tásszer-
vezők

jogászok
igazga-
tásszer-
vezők

jogászok
igazga-
tásszer-
vezők

jogászok

egyetem, 
főiskola

  5   18   4   11   7   19   1   12

kutató-
intézet

  1     7   1   12   2   14 10   11

bíróság   5   97   4   62   6   26   0     7

ügyészség   2   29   4   85   7   47   2     5

ügyvédi 
iroda

  1   53   4   27   4   70   1     9

közjegy-
zői iroda

  1   14   3   21   8   33   2     8

állam-
igazgatás

33   20 16   19   4   21   3   29

önkor-
mányzati 
igazgatás

  9     2 24   11   7     6   8   43

gazdálko-
dó szer-
vezetek

  0   12   3     3 15   15   8   28  

civil szer-
vezetek

  0     0   0     2   1      0 20   93

egyéb   3     2   1     0   0     0   1     0

elemszám 71 258 71 257 71 257 71 257

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

31 Polyacskó O. (2010): Felsőoktatásból a munkaerőpiacra. Diplomás pályakövetés 2. Budapest: Educatio Társadalmi Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, pp. 27–36.

32 Kabai I. –Wölz J. –Winkler M.–Béki O.–Tóth G. (2008): Mi lesz velünk a diploma után? Budapest, Zsigmond Károly Főiskola 
– L’ Harmattan
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Az igazgatásszervező és jogász végzett hallgatók munkahely-presztízs rangsorában az igazság-
szolgáltatási jogászi szakmák, illetve az államigazgatási és az önkormányzati igazgatási szakmák 
állnak az élen, a szakmáktól is függően. Azokat a területeket, amelyeken mindkét végzettséggel 
el lehet helyezkedni, a jogászok közepes presztízsűre, míg az igazgatásszervezők, akik számá-
ra elsősorban ez a fő munkaterület, magas presztízsűre értékelik. Mindkét szakma esetében 
szerény az egyetemi, akadémiai állások elismertsége a végzettek között. A legkevésbé elismert 
munkahelyek listáján az igazgatásszervezők a kutatóintézeteket és a civil szervezeteket említik, ez 
utóbbiak elismertsége a jogászok körében is nagyon alacsony. A jogászokat megosztja az állam-
igazgatási és önkormányzati munkahelyek megítélése, ez az ambivalencia annak a jele, hogy e 
területek megítélése, presztízse alacsony a körükben, de más munkalehetőségek híján ezeket 
az állásokat is betöltik (ennek, a „generalista jogászságnak” komoly társadalomtörténeti előz-
ményei vannak). A klasszikus igazságszolgáltatási jogász professziókat az országos mintában a 
végzettek magasra taksálják, ugyanakkor a DE-ÁJK hallgatói például a lehetséges jövőbeli ter-
veikben kevésbé tartják számon ezeket a jogászi professziókat, közülük is a bírói és az ügyészi 
karriert – elsősorban ügyvédek akarnak lenni. Hogy ennek mi a pontos magyarázata, ezekből a 
kutatásokból nem derül ki. Oka lehet a bírói és az ügyészi professziók, álláshelyek telítettsége, 
a bejutás nehézsége, de ugyancsak oka lehet a klasszikus jogászi szakmák megítélésének a 
változása is, nem véletlen, hogy ezek közül inkább a „piaci”, szabad praxist lehetővé tevő ügy-
védi pozíciókat tartják a legvonzóbbnak. Ezeket a részbeni ambivalenciákat igazolják az országos 
mintában a végzettségre vonatkozó eredmények is, melyeket a munkahely típusára vonatkozó 
zárt kérdéssel, és a végzett munka jellegére vonatkozó nyitott kérdéssel kérdeztek. A nyitott 
kérdés kódolásával még pontosabb képet kapunk a végzettek munkaköréről és munkájáról 
(7. táblázat).

7. táblázat. A végzettek munkahelytípusa (milyen jogászi szakmában dolgozik)

igazgatásszervezők jogászok

elemszám százalék elemszám százalék

egyetem, főiskola   1     1,4     4     1,6

bíróság   0     0,0     4     1,6

ügyészség   0     0,0     3     1,2

ügyvédi iroda   0     0,0   57   23,3

államigazgatás 24   34,3   77   31,4

önkormányzati igazgatás 25   35,7   33   13,5

gazdálkodó szervezetek   7   10,0   41   16,7

civil szervezetek   1     1,0     3     1,2

egyéb   5     7,1   22     9,0

elemszám 70 100,0 245 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A végzett igazgatásszervezők háromnegyede olyan munkakörben, munkaterületen dolgozik, 
amelyeket az elismert munkakörökhöz soroltak; a közepesen preferált gazdálkodó szervezetek-
nél is viszonylag sokan helyezkedtek el, ugyanakkor az alacsony presztízsűnek tartott civil szfé-
rában nincsenek jelen. A végzett jogászok esetében már érvényesülnek azok az ambivalenciák, 
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amelyek az egyes jogászi szakmákra, vagy betölthető munkakörökre, állásokra vonatkoznak. 
A bírói és az ügyészi professziók presztízsét magasra értékelik, miközben ők maguk kevésbé 
dolgoznának ezeken a területeken, és a valóságban is – az országos mintába került, és a kérdés-
re válaszoló jogászok esetében legalábbis – nagyon alacsony az e területeken foglalkoztatottak 
aránya. Hasonló a helyzet az államigazgatással, önkormányzati igazgatással és a gazdálkodó 
szervezetekkel: miközben ezeknek a területeknek inkább közepes az elfogadottsága, a legtöb-
ben e területeken dolgoznak. Az ügyvédi praxis a magasan preferált területek közé tartozik, és a 
második leggyakrabban betöltött munkakör, jogászi professzió – bár az igazgatási területekhez 
képest, melyeken a jogászok csaknem fele dolgozik a mintában, csak feleannyi az ügyvéd, mint 
a „közszolga”. 
 Hipotézisem lényeges állítása vonatkozott a végzettek térségi mozgásaira, az egyes karokon 
végzettek eltérő elhelyezkedési mintázataira, valamint a rekrutációs háttérnek ugyancsak az 
elhelyezkedési mintázataira. Ahogy azt más vonatkozásokban már elemeztem, az egyes jogi ka-
rok között valóban nagyobb különbségek érvényesülnek az ott végzettek migrációs mozgásait 
illetően, ennek iránya egyrészt a középiskola székhelyéhez, másrészt a képzőhelyhez képest 
egy olyan mozgás, amit a kisebb városokból és falvakból a nagyobb városokba, elsősorban a 
megyeszékhelyekre, másrészt a fővárosba irányul – ezt a migrációs folyamatot természetesen a 
jogászi munkahelyek térbeli megoszlása is jelentős mértékben alakítja. Az egyes karok között 
feltételezett különbségek az elhelyezkedés területeit, a jogászi szakmák különbségeit tekintve, 
nehezen vizsgálhatóak – az adatbázisban rendelkezésre álló kérdések sajátosságai miatt, vagy 
az egyes karokon végzett válaszolók száma miatt. A munkahely típusára vonatkozó zárt kér-
dés eredményeit ezért nem vettem figyelembe – az általam kódolt, a tényleges munkavégzést 
specifikáló nyitott kérdés esetében azonban a válaszok nagyon sok hibalehetőséget hordoztak, 
főként annak megítélésében, hogy az állami, vagy az önkormányzati igazgatásban dolgozik-e a 
megkérdezett. Ha ettől a hibalehetőségtől eltekintünk, akkor szignifikáns különbséget találunk 
a karok között. Láttuk, hogy maguk a végzettek a klasszikus igazságszolgáltatási szakmákat, 
munkaköröket becsülik a legtöbbre, itt is a bírói, és az ügyészi professziókat, és inkább kö-
zepesre az ügyvédi professziót. Közepesre taksálják az állami és az önkormányzati igazgatást. 
Ehhez képest, láttuk, ettől az elhelyezkedés mintázatai lényegesen eltérőek. Az egyes karok 
sajátosságai a következőkben foglalhatók össze:33 a DE-ÁJK végzettjei ügyvédjelöltek (31,8%), 
önkormányzatoknál (27,3%), illetve az államigazgatásban dolgoznak leginkább. Az ELTE vég-
zettjeinél legtöbben az államigazgatásban (37,8%) találtak munkát, őket az ügyvédi irodák 
(20%) és az önkormányzatok (17,8%) követik. A Miskolci Egyetem ÁJK-n diplomát szerzettek 
közül a legtöbben ugyancsak az önkormányzatoknál (26%) dolgoznak, őket az ügyvédi irodák 
(20%) és az államigazgatás (14%) követi, és a legtöbben erről a karról kerültek a bíróságok-
ra a válaszolók közül (12%). A PPKE-JÁK végzettjei leginkább ügyvédi irodák alkalmazottai 
(29,5%), és az önkormányzatoknál dolgoznak (25%). A PTE-ÁJK frissdiplomásai hasonló 
mértékben jelezték azt, hogy az állami vagy önkormányzati igazgatásban dolgoznak (24,1%), 
és egyötödük ügyvéd vagy ügyvédjelölt (20,4%). Az SZTE-ÁJK-n végzettek leginkább az ön-
kormányzati (30,6%) és az állami igazgatás (25%) munkatársai. Az eredmények a válaszolók 
alacsony száma és összetétele miatt nem alkalmasak a jogi karok közötti különbségek mérésére 
– azt elsősorban a térbeli mozgás iránya és a szülők társadalmi helyzete mutatja. Az viszont lát-
szik, hogy a karok között már vizsgált különbségek nem érvényesülnek a magas presztízsű jogi 
munkakörök, szakmák betöltésében, valószínűleg e munkakörök és szakmák munkaerő-piaci 

33 A válaszolók száma: DE-ÁJK 22 fő, ELTE-ÁJK 90 fő, ME-ÁJK 50 fő, PPKE-JÁK 44 fő, PTE-ÁJK 54 fő, az SZE-ÁJK 7 fő, SZTE-
ÁJK-án 36 fő. Több esetben az elemszámok miatt az adatok csak informatívak, az SZE-ÁJK esetében az adatokat nem közlöm.
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helyzete miatt. Ennek következtében azonban felértékelődnek a (központi) államigazgatási po-
zíciók, és ezek esetében az ELTE-ÁJK végzettjei vannak előnyösebb helyzetben. Ugyanakkor ha 
az apák iskolai végzettségét vesszük figyelembe (a végzettek 14 éves korában), csak bizonyos 
területeken tapasztalhatók karakteres különbségek: az önkormányzati igazgatásban inkább az 
alacsonyabban végzett apák gyerekei dolgoznak, míg az ügyvédek, ügyvédjelöltek a maga-
sabb iskolai végzettségű apák gyerekei, és az államigazgatásban a magasan képzett apák mellett 
van egy jelentős szakmunkás végzettségű apával rendelkező csoport. Ez azt is jelenti, hogy a 
vázolt folyamat, mely szerint a kedvezőbb pozíciójú ELTE-ÁJK-n végzettek körében magas 
az államigazgatási pozíciókba kerültek aránya (ebben a mintában), nem csak az itt végzettek 
felső-középosztálybeli társadalmi hátterével, hanem a központi államigazgatási pozíciók térbeli 
eloszlásával is magyarázható. 
 Az országos kutatások eredményei alapján arra a kérdésre, hogy mekkora az el nem helyez-
kedettek és a nem jogi területen dolgozók aránya, csak hozzávetőleges képet tudunk rajzolni, 
hisz bizonytalan az alapsokaság és a minta viszonya, nem tudjuk, hogy kik válaszolnak inkább 
a megkeresésekre. Az elhelyezkedési várakozások és a tényleges munkaterületek viszonyában 
hasonló a helyzet, mint a preferált és tényleges jogászi szakmák esetében: viszonylag jelentősek 
az eltérések. Az elhelyezkedési várakozások alapján a jogi és igazgatási képzési terület hallga-
tóinak mindössze 1,4 százaléka gondolta azt, hogy teljesen más területen, és 82,4 százalékuk 
azt, hogy a végzettségének megfelelő területen helyezkedik majd el,34 ez a megkérdezettek kö-
zépmezőnyébe sorolja a jogász és igazgatásszervező szakosokat. Más a helyzet, ha a „megfelelő 
munkakört” vizsgáljuk, ekkor már a képzési terület hallgatóinak mintegy egytizede gondolja 
azt, hogy „nem megfelelő” munkakörbe kerül35 – ezzel is a középmezőnyben vannak a joghall-
gatók az összes hallgató körében. Ha a munka kapcsolódását vizsgáljuk a végzettséghez, más 
a helyzet: a jogi és igazgatási képzési területen mindössze a végzettek 6,1 százaléka válaszolta 
azt, hogy egyáltalán nem kapcsolódik a munkája a végzettségéhez (a jogászok 3,2, és az igaz-
gatásszervezők 11,6 százaléka). Ezzel a képzési terület fiatal szakemberei azok közé tartoznak, 
akik a leginkább látják a kapcsolódást a munka és a végzettség között (csak az informatikusok 
körében alacsonyabb a mutató, 5,3 százalék – az összes végzett esetében 14,2 százalék).36 Ezek 
az eredmények azt mutatják, hogy a jogi- és igazgatási képzési területen végzettek, különösen a 
jogászok körében alacsony azoknak az aránya, akik nem a végzettségüknek megfelelő területen 
dolgoznak, arányuk a vizsgált mintákban 5–10 százalék között lehet.37 

Összefoglalás

Összegzésemet a felvetett hipotéziseimre reflektálva fogalmazom meg. Első hipotézisem a tár-
sadalmi rekrutációra és a hivatásrendi jellegre vonatkozott (elsősorban a jogászok körében). Ez 
a hipotézis igazolódott, hisz a joghallgatók és a végzett jogászok társadalmi rekrutációjukat te-
kintve közép- és felső-középosztálybeliek, magas a diplomás szülők aránya. Igazolódik a hiva-
tásrendi állításom is, ezt ugyancsak a rekrutáció viszonylagos zártsága mutatja, például a jogász 
„felmenők” aránya, ami „születési” és „hivatásrendi” jelleget kölcsönöz a vizsgált csoportnak. 
 Második hipotézisem szorosan összefügg az elsővel – maguk a jogász szakos hallgatók és a 
végzett jogászok is elfogadják a jogászok magas társadalmi presztízsére vonatkozó állításokat, 

34 Fábri I. (2010): Egyetemi és főiskolai hallgatók elhelyezkedési motivációi. Educatio 2. 241–250.
35 Fábri I. (2010): Egyetemi és főiskolai hallgatók elhelyezkedési motivációi. Educatio 2. 241–250.
36 Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft., 72. kérdés
37 Fónai M. (2005): Végzett hallgatók rekrutációja és motivációi, 2001–2004. Kéziratban. Valamint: Diplomás kutatás 2010. 

Educatio Nonprofit Kft. 71. nyitott kérdésének kódolásával)
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és maguk is ezt gondolják a választott szakról és professzióról. Ezt megerősíti, hogy más szak-
mák képviselői is meglehetősen kongruens módon látják magas státuszúnak a jogászokat. Ez 
tovább erősíti a hivatásrendi jelleget, és azt, hogy a világot a hivatásra és a laikusokra osztják.
 Harmadik hipotézisem magára az alapkérdésre vonatkozott: arra, hogy a hallgatók arra 
törekszenek, hogy a magas presztízsű jogászi szakmákban, professziókban helyezkedjenek el. 
Ez a várakozásom csak részben igazolódott, aminek csak egyik oka az elemzett országos ku-
tatások mintaválasztási eljárása, a joghallgatói és végzett jogászi alminta nagysága és például 
karok szerinti összetétele. A jogászi alminták nagysága alkalmas az általános folyamatok jellem-
zésére, ami rendkívül ambivalens: a joghallgatók és a végzett jogászok munkakör és szakmai 
rangsora, valamint a tényleges elhelyezkedés mintázatai között lényeges különbségek vannak. 
E különbségek részben azzal magyarázhatók, hogy csökkenhetett a klasszikus igazságszolgálta-
tási professziók vonzása, részben azzal, hogy az elhelyezkedés tényleges esélyei és lehetőségei 
felértékelték azokat a szakmákat és munkaköröket, amelyek egyébként alacsonyabb presztízsű-
ek voltak, különösen igaz ez a (központi) államigazgatási pozíciókra. Maguk az ambivalenciák 
megmaradtak, ez azt is jelenti, hogy más a jogászi szakmák és munkakörök „ideáltipikus” 
rangsora, és más a tényleges munkaerő-piaci mintázat rangsora. Azt is vártam, hogy ezek a 
folyamatok részben megfelelnek a térbeli mozgás, a társadalmi háttér, és a karok ezzel is ösz-
szefüggő sajátosságainak, ez a feltevésem azonban csak részben igazolódott – valószínű, hogy 
a válaszolók száma és összetétele mellett a tényleges esélyek és lehetőségek bizonyos mértékig 
felülírják ezeket (a rekrutációval és a karok pozícióival) az összefüggő folyamatokat. 
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KUN ANDRÁS ISTVÁN 

A GAZDASÁGTUDOMÁNYI TERÜLET SOKSZÍNŰSÉGE 
A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS 2010 VIZSGÁLATA 
EREDMÉNYEI ALAPJÁN1

Az Educatio Nonprofit Kft. által készített Diplomás pályakövetés 2010 felmérés (továbbiakban 
DPR) jó lehetőséget kínál azon kérdés vizsgálatára, vajon a rendszerváltás óta óriási mértékben 
fejlődő magyarországi gazdasági felsőoktatás mennyire „színes” a képző intézmények tekinte-
tében. Joggal feltételezhetjük ugyanis, hogy a gyors számbeli növekedés egyenlőtlen minősé-
gi megoszlás mellett ment végbe, amely akár szelektálódáshoz, akár funkcióátrendeződéshez, 
akár a kettő párhuzamos megvalósulásához vezet a teljes felsőoktatási szektorban, ami alól 
nyilván a gazdaságtudományi terület sem lesz kivétel.2

Jelen tanulmány természetesen nem vállalkozhat a fenti probléma vizsgálatára annak teljessé-
gében, abból csak a következő kérdéseket ragadja ki:

•  Van-e kimutatható eltérés a főiskolát és az egyetemet végzett válaszadók között abban, ho-
gyan vélekednek saját felsőoktatási intézményük minőségéről, és abban, hogy mennyire 
sikeresek a munkaerőpiacon?

•  Kimutatható-e az egyes konkrét intézményekhez köthető tényezők szerepe a fentiekben? 

•  Meghatározzák-e az intézményspecifikus tényezők vagy az intézmény típusa a a frissen 
végzettek munkahelyi elégedettségét, motivációját?

 A rendelkezésre álló minta 733, legalább részben kitöltött kérdőív adataiból áll,3 amely 21 
különböző intézmény és 33 különböző kar hallgatóitól származott. Mivel az egyes intézmé-
nyek, illetve karok eltérő elemszámmal szerepeltek a mintában, és egyes esetekben ez a szám 
túl alacsony bármiféle következtetés levonásához, ezért az intézményekre bontott elemzésbe 
csak a legalább 10 kérdőívvel reprezentált intézmények (15 darab) kerültek be. Ezek felsoro-
lását a következő táblázat tartalmazza. A tanulmány összes oktatási intézmény szintű vizsgála-
tánál csak az itt jelölt iskolákhoz tartozó adatok kerülnek elemzésre. Egyéb esetekben a teljes 
gazdálkodástudományi területhez tartozó részsokaság kerül vizsgálatra.

1 A tanulmány szakmai lektora Dr. Tóth István János (MKIK-GVI)
2 Topár J. (2008): Felsőoktatási intézmények minőségbiztosítása. Educatio, 2008/1. 76–93.
3 Az adatbázisban a gyakoriságok súlyozva szerepeltek – a minta reprezentatívvá alakítása miatt – így az elemzés során a maximá-

lis elemszám nem 733, hanem 966. A gyakorisági adatok a továbbiakban mindig a „966 elemű mintára” vonatkoznak.
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1. táblázat. A mintában 10-nél nagyobb elemszámmal szereplő felsőoktatási intézmények

intézmény N (darab) intézmény N (darab)

BCE 69 PE 21

BGF 479 PTE 37

DF 14 SZE 44

KJF 26 SZF 31

KRF 71 SZIE 29

ME 24 ZSKF 39

NYF 29 SZTE 15

NYME 17

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A mintát két intézmény határozza meg. A BGF szerepel az intézmények közül a legtöbb, össze-
sen 479 válaszadóval. A BCE egyesített elemszáma 69 darab. 

A hallgatók percepciója az intézmények minőségéről

Az észlelt minőség egyetemre/főiskolára járás megkezdése – tehát a szolgáltatás megtapasz-
talása – előtti egyik legtöbbek által objektívnek tartott mércéje a jelentkezési lapon megjelölt 
rangsor (hova jelentkezik a leendő hallgató első helyen, második helyen és így tovább). A DPR-
kérdőív erre vonatkozó kérdése az intézmény-szak párra vonatkozott, így előfordulhat, hogy 
valaki ugyanazon intézmény másik szakját is feltüntette a jelentkezési lapon. Ezt figyelembe 
kell venni akkor, amikor az eredményeket értékeljük. A válaszadók átlagosan – 941 érvényes 
eset – a 1,47-dik (szórás 0,87) helyen megjelölt intézmény-szak párnak jelölték meg azt, ame-
lyikhez kapcsolódóan a mintában szerepelnek. Az intézmények jelentkezési lapon elért „he-
lyezéseinek” eloszlása erősen balra húz: a leggyakoribb jelölés az első hely (69,08%), az első 
és a második hely összesen pedig 88,63%. Az egyes intézmények által a hallgatók jelentkezési 
lapjain elért átlagos helyezést a mintában a következő táblázat mutatja:

2. táblázat. A mintában szereplő intézmények átlagos helye a jelentkezési lapokon

intézmény helyezés intézmény helyezés

BCE 1,20 PE 1,18

BGF 1,68 PTE 1,29

DF 1,40 SZE 1,38

KJF 1,26 SZF 1,23

KRF 1,24 SZIE 1,27

ME 1,41 ZSKF 1,19

NYF 1,26 SZTE 1,42

NYME 1,11

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 941
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A következőkben azt a kérdést fogjuk vizsgálni, hogy van-e eltérés az egyes intézmények között 
aszerint, hogy a felvettek hányadik helyen jelölték meg őket a felvételi lapon. Varianciaanalízis 
segítségével ellenőrizve 99%-os valószínűséggel elfogadható az a hipotézis,  miszerint az intéz-
mények közt különbség van az átlagos jelentkezési helyezés között.4 Szignifikáns – az előzővel 
azonos szignifikancia-szint mellett – különbséget lehet kimutatni továbbá kétmintás, független 
t-próbával az egyetemi és főiskolai képzést elvégzett válaszadók között. Az egyetemi képzésen 
végzettek átlagosan 0,22 hellyel sorolták előbbre a kérdéses intézmény-szak kombinációt (azaz 
őket gyakrabban vették fel előrébb rangsorolt intézménybe).5
 A képzés megtapasztalása után a hallgatók véleménye megváltozhat mind a képzésről, mind 
az intézményről, majd még egyszer jelentkezhet jelentős változás: a végzés és munkaerőpiacra 
lépés után. Ennek mérésére a kérdőív 8 kérdést tartalmazott. Az ezen kérdésekre iskolai osz-
tályzatokkal (1–5) adott válaszok teljes mintára kiszámolt átlagos értékeit és szórását mutatja a 
következő táblázat.

3. táblázat. A felsőoktatási intézmények minőségének hallgatók általi percepciója az összes válasz átlagai-
val

átlag szórás N

az elméleti képzés színvonala 4,10 0,773 966

a tanárok segítőkészsége 3,74 0,953 964

a tanult ismeretek alkalmazhatósága 3,68 0,902 954

az elhelyezkedés során hasznosítható általános 
készségek, kompetenciák kifejlesztése

3,64 0,927 946

a gyakorlati képzés színvonala 3,63 1,057 946

az intézményi szolgáltatások színvonala 3,63 0,936 954

a későbbi érvényesülés során hasznosítható 
kapcsolatok kiépítésének lehetősége

3,20 1,074 941

a végzés utáni elhelyezkedés segítése 2,76 1,285 878

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A pályakövetés szempontjából leginkább az az eredmény sokatmondó, miszerint az felsőok-
tatási intézmények kevés segítséget nyújtanak az elhelyezkedés során (ez a legalacsonyabb 
pontszámot kapott minőségi ismérv, és egyben az egyetlen olyan, ahol a hallgatók közepesnél 
rosszabb átlageredményt adtak). Talán a magyar felsőoktatásban még kevésbé meghonosodott, 
ám lényeges szempont, hogy a felsőoktatási – és általában az oktatási – intézmények minőségét 
hallgatóik alkalmazhatóságával (employability) is mérjék.6 Az alkalmazhatóság legtöbb definí-
ció ja pedig magában foglalja az első állás megszerzésének időigényét/valószínűségét.7

4 A varianciaanalízis módszere egyszempontú ANOVA volt, az F próba értéke 4,17. A Post Hoc tesztek közül a Tukey teszt a BCE 
és a BGF, valamint a ZSKF és a BGF között jelez 5%-on szignifikáns eltérést , amelyet a kétmintás független t-próba is alátámaszt 
(BCE/BGF: N = 67, 460, t = –0,39, szabadságfok = 192,57; ZSKF/BGF: N = 39, 460, t = –6,14, szabadságfok = 95,33).

5 Ez valószínűleg abból adódik, hogy egyazon hallgató jelentkezési lapján is megelőzik az egyetemek a főiskolákat, így aki főisko-
lán végzett, az nagyobb valószínűséggel maradt le annak idején egy egyetemi helyről, mint fordítva.

6 Az employability fordítására az alkalmazhatóság mellett a foglalkoztathatóságot is használja a hazai szakirodalom (lásd Polónyi I. 
(2010): Foglalkoztathatóság, túlképzés, Bologna. Educatio, 2010/3. 384–401.).

7 Yorke, M. (2006): Employability in higher education: what it is – what it is not. Heslington: The Higher Education Academy.
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 A hétköznapi tapasztalatokból és empirikus vizsgálatokból is ismert,8 hogy a hallgatók 
az egyetemen/főiskolán kapott elméleti képzést általában jobbnak értékelik – és ezzel együtt 
általában kevésbé hasznosnak is tartják – mint a gyakorlati ismereteket, valószínűleg a jelen 
minta eredményeiben is ez köszönt vissza.9 Talán érdemes kiemelni azt is, hogy a kapcsolati 
háló építésének lehetőségét találták a második legkevésbé megfelelőnek a hallgatók. Ez azért 
lényeges szempont, mert egyes empirikus felmérések tanulsága szerint a hallgatók számára ez 
a legfontosabb szempontok között van10. Az átlagos eredmények elérik vagy meghaladják a 
„közepest”.  
 Mivel feltételezhető, hogy a főiskolák és az egyetemek más-más hangsúlyokkal rendelkez-
nek a képzések terén, ám ezzel „fogyasztóik” is tisztában vannak, nem várhatjuk, hogy köztük 
lényeges eltérést tapasztaljunk a minőségészlelésben (azt várhatjuk, hogy nem fognak külön-
bözni). Ennek tesztelésére független, kétmintás t-próbát használva 5%-os szignifikancia-szint 
mellett öt esetben találhatunk eltérést a fenti ismérvek osztályzataiban. 
 A főiskolai képzésben résztvevők rosszabbnak találták intézményüket az (1) Elméleti kép-
zés színvonala, (2) Az elhelyezkedés során hasznosítható általános készségek, kompetenciák 
kifejlesztése, (3) A végzés utáni elhelyezkedés segítése, (4) Az intézményi szolgáltatások szín-
vonala és (5) A későbbi érvényesülés során hasznosítható kapcsolatok kiépítésének lehetősége 
terén is. 
 Ez tehát rácáfol arra a vélekedésre, hogy a minőségi különbségek tudatában választva a 
résztvevők egyformán elégedettek lesznek a főiskolai és az egyetemi képzésekkel, és egybe-
vág azzal a jelentkezések sorrendjénél már felvetett feltételezéssel, miszerint a főiskolát sokan 
nem választják, hanem az egyébként preferált egyetem helyett ide sikerül bejutniuk, és ezért 
a főiskolát nem a főiskolákkal, hanem az egyetemekkel szemben támasztott elvárásokhoz mé-
rik. Összességében az egyetemi képzésben végzett válaszadók elégedettebbek voltak intézmé-
nyükkel. Ugyanakkor azok a jellemzők, melyekben a főiskolai képzés nem bizonyult kevésbé 
kielégítőnek, tipikusan azok voltak, melyeket hagyományosan a főiskolai képzés erősségeinek 
tekintünk (gyakorlati, alkalmazható tudás nyújtása), illetve nem volt különbség abban a jel-
lemzőben sem, ami inkább ember, mint intézményfüggő (tanárok segítőkészsége). Ezekben 
lehet tehát a főiskoláknak komparatív előnye. A főiskolák és egyetemek tehát lehetnek saját 
profiljukban egyformán jók amellett is, hogy a hallgatói elégedettség a főiskolák esetében átla-
gosan kisebb volt a mintában, a válaszokat szigorúan csak észlelt minőségmutatókként szabad 
értelmezni. 
 Érdekesnek ígérkezett megvizsgálni direkt módon az egyes intézmények közti eltérést a 
minőségi ítéletekben, mivel az egyes konkrét intézmények megítélése nem csupán attól függ, 
hogy főiskolák vagy egyetemek. Mint az várható a bevezetőben leírtak alapján is, az intézmé-
nyek egyes minőségi jellemzőiről alkotott hallgatói vélemények között számottevő (szignifi-
káns) különbség mutatkozik; kivéve a gyakorlati képzés színvonalának megítélését. Az egyes 
intézmények változónkénti adatainak közlése meghaladja jelen tanulmány kereteit, de a teljes 

8 Pl. Kun A. I. (2003): A Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán végzettek karrierkövetéses vizsgálata. Competitio, 
2003/2. 105–113.

9 Bár a kérdőív kérdésfeltevéséből ez nem állapítható meg, feltételezhető, hogy az értékelés relatív: azaz ahhoz képest értékelték 
kiemelkedően jónak az elméleti képzést, hogy mennyi hasznot tulajdonítanak neki, és ugyanezen okból találhatták kevéssé 
jónak a más területen nyújtott szolgáltatásokat is. Az elméleti és gyakorlati tudás közti fontosságkülönbség – az előbbi kárára 
– egyébként nem csak a hallgatók oldaláról jelentkezik, de a vállalati válaszadók is átlagosan hasonlóan szoktak nyilatkozni 
(pl. Kun A. I. –Kotsis Á. (2009): A régió innovatív mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozásainak oktatási-képzési igényeinek 
vizsgálata. In: Mazsu J.–Ujhelyi M. (szerk.): Oktatás és munkaerőpiac az Észak-alföldi Régióban. Debrecen, Debreceni Egyetem 
Tudományegyetemi Karok Európai Tanulmányok Központja, 25–70.

10 Az ELTE 2009-es „Gólyafelmérésében” például ez volt a 3. legfontosabb szempont mind az alap- és osztatlan képzéses, mind a 
mesterképzéses elsőéves hallgatók körében (letölthető: http://minoseg.elte.hu/golyafelmeres).
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táblázatot a számtani átlagokkal és a szórásadatokkal a tanulmány mellékletében megtalálja az 
olvasó, itt csak a szemléltető ábra kap helyet: 

1. ábra. Az oktatási intézményekkel való elégedettség (1–5)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
Az összes érvényes válasz száma változónként (N) = 944, 923, 932, 924, 942, 861, 932, 920
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Az észlelt minőség vizsgálatára vonatkozóan még két kérdést használhatunk fel a DPR-ku ta tás-
ból. Ezek arra vonatkoztak, hogy előnyt jelentett-e az adott felsőoktatási intézményben szerzett 
végzettség máshol szerzett azonos végzettségekhez képest az első és a kérdés felvételekor utol-
sónak számító munkahely megszerzésénél. A válaszadás itt 4 fokozatú skálán volt lehetséges, 
ahol a 4 azt jelentette, hogy nagy szerepe volt, a 3, hogy közepes, a 2, hogy kicsi szerepe volt 
az állás megszerzésében, az 1 pedig, hogy egyáltalán nem volt szerepe. A végzés utáni első állás 
megszerzésében játszott szerepet átlagosan 2,63-ra értékelték a válaszadók,11 ettől nem külön-
bözik szignifikánsan kérdőív felvételekor utolsónak számító állás esetében sem.12

Egyetemek és főiskolák viszonylatában azonban jelentősen13 eltérő átlagértéket kapunk, mind-
két esetben. Az egyetemet végzett válaszadók az intézmény álláskeresésben játszott szerepét 
az első állás esetében14 átlagosan 0,52, az utolsó állás esetében15 0,64 ponttal találták fonto-
sabbnak, mint a főiskolát végzett megkérdezettek. Egyszempontos ANOVÁ-val vizsgálva az 
egyes intézmények hatását, mindkét esetben elfogadható, hogy az befolyással bír.16 A legbefo-
lyásosabb „névvel” az első állás megszerzésénél a BCE, az utolsó állás megszerzésénél az ZSKF 
rendelkezett (a BCE ebben az esetben a második helyre szorult vissza).

2. ábra. A diplomát adó intézmény nevének az első és az utolsó állás megszerzésében játszott szerepe (1–4)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
Teljes N = 875 (első állás), 404 (utolsó állás)

11 1,19-as szórás mellett, N = 896.
12 2,65; szórás 1,19, N = 415. A páros t-próba nem találta szignifikánsnak a különbséget (t = –0,68; szabadságfok 396), a két érték 

közti lineáris korreláció pedig közepes erősségű (0,48; 1%-on szignifikáns).
13 A t-próba 5%-os szignifikancia mellett elfogadhatónak ítéli a különbséget.
14 N = 118 + 778, ahol az első az egyetemet végzett, a második a főiskolát végzett válaszadók száma. A t próba értéke 1%-os 

szignifikancia mellett is elfogadhatónak ítéli a különbségek létét (t = 4,83, szabadságfok = 163,33).
15 N = 54 + 361, a különbség 1%-on szignifikáns (t = 3,76, szabadságfok = 413).
16 Mindkét esetben 1%-os szignifikancia-szinten (F = 5,42 az első és F = 3,46 az utolsó állás esetében).
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Két fontos megállapítást tehetünk a fentiek alapján. Egyrészt a válaszadók szerint jelentősen be-
folyásolta elhelyezkedési esélyeiket az, hogy mely intézmény állította ki diplomájukat. Fontos, 
és közel sem triviális tapasztalat, hogy ezt a hatást nem tünteti el a munkaerő-piaci tapasztalat 
sem, hiszen kimutatható volt nem csak az első munkába állásnál, hanem az adatfelvételkori 
utolsó állás esetében is. Mindez egybecseng azzal a feltételezéssel, hogy a gazdasági felsőoktatás 
meglehetősen heterogén. 
 Valószínűleg sokaknak nem meglepő, de fontos tapasztalat, hogy a mintában a főiskolák 
minőségképe szignifikánsan rosszabb volt egykori hallgatóik szemében, mint az egyetemeké 
saját végzettjeik szemében. Ez részben betudható lehet a fentebb már említett hatásnak – ennek 
pontos vizsgálata sajnos nem volt lehetséges a kérdőív adatai alapján – vagyis annak, hogy az 
egyetemeket általában előrébb rangsorolták a hallgatók az intézménybe való jelentkezéskor, így 
eleve valamilyen szintű kudarc lehetett egyes hallgatók számára a főiskolára járás az előrébb 
rangsorolt egyetemhez képest. Ezt az jelezheti, hogy az átlagos jelentkezési helyezés a főiskolák 
esetében rosszabb volt.

Az intézmények szerepe az álláskeresésben és a munkaerő-piaci sikeres-
ségben

A DPR-kérdőív részletes kérdést tartalmazott a munkavállaló által alkalmazott álláskeresési 
technikára vonatkozóan a munkaerőpiacra lépést követő első, és a kérdőív-felvételkori utolsó 
munkahely esetében. Ennek részletes elemzésére most, a tanulmány céljához és terjedelmi 
korlátaihoz ragaszkodva nem vállalkozik, ám annak vizsgálata fontos az egyetemek/főiskolák 
szerepének megítélésében, hogy valamilyen módon szerepet vállalt-e az intézmény az álláshoz 
jutásban. A szerepvállalás lehetséges módjai, melyeket most egyként kezelünk:
• egyetem/főiskola karrierirodáján keresztül,
• egyetemi/főiskolai tanár beajánlotta,
• egyetem/főiskola révén,
• egyetemmel/főiskolával kapcsolatban álló céh, intézmény révén.

A válaszadók összesen 6,40%-a, 58 fő (N = 903) vallotta úgy, hogy egyetemi/főiskolai segítséggel 
szerezte első munkahelyét, és azoknak, akiknek az első és utolsó munkahelye különböző volt, 
3,44%-a, 14 fő (N = 421) vallotta ugyanezt az utóbbi álláshoz jutás kapcsán. Ha ezt csak az egye-
temi végzettségű válaszadók esetében nézzük meg, ott 16, illetve 4 fő az egyetemi segítségnyúj-
tásról beszámolók száma az első, illetve utolsó munkahely megtalálásában, a főiskolák esetében 
pedig 42 és 10 fő, aki főiskolájától segítséget kapott az elhelyezkedéshez. Ez arányaiban a főisko-
lák esetében jelent ritkább intézményi részvételt az álláshoz jutásban, de sajnos az elemszámok 
az egyetem esetében oly alacsonyak, hogy ebből nem vonhatunk le általános következtetést.
 Az intézmények álláskeresést támogató magatartásától kétségtelenül izgalmasabbak azok a 
kérdések, hogy vajon hozzájárulnak-e a munkaerő-piaci érvényesüléshez az egyes intézmények, 
és vajon a főiskolák vagy az egyetemek képzései tesznek sikeresebbé valakit. A munkaerő-piaci 
sikerességhez való intézményi hozzájárulás adja jelen elemzés másik részét, amelyhez 4 függő 
változót használunk a kérdőívben rendelkezésre állók közül:
• vezető állásban van-e a válaszadó,
• milyen gyorsan találta meg első munkahelyét,
• elégedett-e jelenlegi munkahelyével,
• mennyi a jövedelme juttatásokkal együtt.
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A válaszadók közül a kérdőív felvételekor a 934 érvényes válaszból 3,39% felsővezető, 11,85% 
középvezető, 7,04% egyéb vezető beosztásban volt. Az arányokat a következő ábra szemlélteti:

3. ábra. A megkérdezettek beosztása jelenlegi vagy legutolsó munkahelyén (%)

3,39%1,79%
11,85%

7,04%

75,93%

felsővezető

középvezető

egyéb vezető

alkalmazott

egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 934

A könnyebb elemezhetőség kedvéért kétértékű változóvá alakíthatjuk a beosztást pusztán azt 
vizsgálva, vezető beosztásban volt-e a válaszadó a kérdőív felvételekor. A 4. táblázat tartalmazza 
a gyakoriságokat.

4. táblazat. Vezető és nem vezető beosztású válaszadók megoszlása képzési szintek szerint (fő)

képzési szint összesen

egyetem főiskola

vezető-e
nem vezető 99 fő 626 fő 725 fő

vezető 26 fő 182 fő 208 fő

összesen 125 fő 808 fő 933 fő

A táblázat adatai alapján a mintában nem volt kimutatható szignifikáns különbség az egyetemet 
végzettek és a főiskolát végzettek vezető beosztásba kerülése között (előbbiek 20,80%-a, utób-
biak 22,52%-a került vezető beosztásba saját bevallása szerint).
 Arra a kérdésre, hogy hány hónap alatt találtak munkát a végzett hallgatók az egyetem vagy 
főiskola elvégzése után, a válaszadók átlagosan 3,03 hónapot jelöltek meg, 3,24 hónapos szó-
rással (N = 531). A legkisebb érték 1, a legtöbb 30 hónap volt, azonban 6 hónapnál hosszabb 
elhelyezkedési időt a válaszadóknak csak alig több mint 8%-a jelölt. A leggyakoribb megjelölés 
(módusz) az 1 hónap volt, a medián pedig a 2 hónap. Vagyis a gazdasági végzettségűek 42%-a 
1 hónapon, 92%-a fél éven belül elhelyezkedik. A főiskolai és egyetemi végzettségű válaszadók 
között t-próbával nem lehet szignifikáns különbséget kimutatni ezen a téren (t =  0,118, sza-
badságfok = 529). A variancia-analízis azonban 1%-os szignifinacia-szint mellett alátámasztja 
az egyes konkrét oktatási intézmények közti különbségek létét.17 Ezeket a különbségeket a 
következő ábra szemlélteti. 

17 Egyszempontos ANOVA módszerrel vizsgálva (F = 3,081, szabadságfokok = 19, 510).
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4. ábra. Az első munkahely megszerzéséhez szükséges idő az eltérő intézményt végzettek esetében (hónap)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
Az érvényes válaszok teljes száma (N) = 517

A fenti ábra egyben annak szemléltetésére is alkalmas, hogy mind az egyetemek, mind a fő-
iskolák közt vannak magas és alacsony átlagos elhelyezkedési mutatóval (első elhelyezkedés 
gyorsasága) rendelkezők is. Úgy tűnik tehát, hogy az elhelyezkedési idő – egybecsengően a 
korábbi megállapításokkal –, nem a végzettség szintjétől függ, hanem az oktatási intézmény 
vagy a tanuló egyéb jellemzőitől.
 A munkaerő-piaci sikeresség talán két legfontosabb mércéje a jövedelem után a munkahelyi 
elégedettség és a motiváció. Az utóbbit az emberierőforrás-menedzsment főáramú irányzatai 
az előbbi részeként fogják fel.18 A kérdőív a munkahelyi elégedettség oldaláról közelít, de rá-
kérdez annak olyan elemeire is, melyeket általában a motivációhoz társítunk, lehetővé téve így 
ezek külön elemzését is. A vizsgált változók közül
• a munka tartalma, 
• a személyes előmenetel (karrier), 
• az elismertség (presztízs) 
a motivátorok, 
• az anyagi ellentételezés (jövedelem, juttatás), 
• a személyes- és 
• tárgyi munkakörülmények 
pedig a higiénés, azaz nem motiváló, csupán az elégedetlenséget csökkentő tényezők közé 
tartoznak Herzberg elmélete szerint,19 mely elmélet gyakorlati használhatósága széles körben 

18 A motivátorok a munkateljesítmény növelése irányába hatnak, míg a higiénés tényezők erre nincsenek jelentős hatással, ám 
hiányuk munkahelyi elégedetlenséget szülhet (Armstrong, M. (2006): A Handbook of Human Resource Management Practice. 
London and Philadelphia: Kogan Page).

19 Behling, O.–Labovitz, G.–Kosmo, R. (1968): The Herzberg Controversy: A Critical Reappraisal. The Academy of Management 
Journal, 1968/1. 99–108.
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elfogadott, még ha érik is kritikák az elméleti megalapozottság oldaláról.20 Faktoranalízissel  
sikeresen alátámasztásra került a herzbergi modell azon állítása, hogy az elégedettség tényezői 
úgy csoportosíthatók, mint azt a fenti felsorolás mutatja.21 A „jövedelem, juttatások” kevésbé 
határozottan kötődik csak az egyik tényezőcsoporthoz, mint a többi elégedettségmutató, de 
így is a motivátorokhoz sorolható (a jövedelmek Herzberg korábban hivatkozott cikkében is 
az általunk tapasztaltnak megfelelően inkább motivátorok, de részben higiénés tényezők is). 
A következő táblázat szemlélteti az egyes elégedettségi változók átlagos értékeit (a teljes minta 
átlagai szerint csökkenő sorrendben), a két utolsó oszlop pedig a motivátor, illetve higiénés 
változók átlagaiból számolt számtani átlagot. Minden elégedettségi változó esetében feltünte-
tésre kerültek a főiskolák és egyetemek értékei is. A két iskolatípusban végzettek között egyik 
változónál sincs akkora különbség, hogy szignifikánsnak tekinthessük. 
 Ez az eredmény annak fényében érdekes igazán, hogy tudjuk, az oktatási intézmény mi-
nőségének megítélésénél statisztikailag is jelentős különbséget találtunk. További vizsgálatot 
igényelne a valós ok feltárása, amelyre itt nincs mód, így mindössze két lehetséges hipotézis 
felállítására szorítkozhatunk, melyeket azonban nem tudunk vizsgálni. 
 Az egyik feltevés szerint lehetséges, hogy az egyetemekről és a főiskolákról különböző mo-
tivációs jellemzőkkel bíró munkahelyekre kerülnek ugyan a végzettek, azonban más elvárá-
sokkal is érkeznek. Az alacsonyabb elvárások alacsonyabb munkajellemzőkkel találkoznak, a 
magasabbak magasabbakkal, így végeredményben a motivációs hatás egyforma lesz.
 Ettől reálisabbnak és mindenképpen egyszerűbbnek tűnik az a feltevés, hogy a válaszadók 
elvárásai mind az iskolákkal, mind a munkahelyekkel szemben nagyjából azonosak, függet-
lenül attól, milyen intézménytípusban tanultak. Ez indokolhatja azt is – mint ezt korábban is 
említettük –, hogy eltérően észlelik saját oktatási intézményüket. Az egyetemről lemaradók a 
kudarcélmény miatt rosszabb minőségűnek gondolják a főiskolát mint valójában, az egyetemre 
bekerülők pedig a siker hatására felértékelhetik saját intézményüket. Továbbá magyarázatot 
kínál arra is, hogy a hasonló elvárásokkal, de különböző intézménytípusokból érkező végzettek 
miért helyezkednek el hasonlóan gyorsan, hasonló beosztásokban és várnak el hasonló motivá-
ciós jellemzőket.

20 Armstrong, M. (2006): A Handbook of Human Resource Management Practice. London and Philadelphia: Kogan Page.
21 A faktoranalízis mind a KMO, mind a Bartlett-teszt alapján elvégezhető (KMO = 0,81; a Bartlett teszt 1%-on elfogadható). A ro-

tált faktorsúly-mátrixot a melléklet 6. táblázata tartalmazza.
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5. ábra. Az egyetemet és a főiskolát végzettek munkahelyi elégedettségének eltérései (1–5)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 126, 124, 126, 126, 126 (egyetemek); 812, 806, 810, 807, 814, 814 (főiskolák)

Látványos a különbség a 3 legmagasabb átlagértéket produkáló változó – melyek közt alig van 
különbség – és a három legkisebb értéket produkáló közt, ugyanakkor azt is látni lehet, hogy 
még a jövedelem- és a karrierváltozók átlagos értékei is meghaladják a „közepesen elégedett” 
szintet – vagyis a minta válaszadói átlagosan minden téren legalább közepesen elégedettek. 
A  jövedelemmel való kisebb elégedettség kevéssé aggályos, hiszen kevés olyan bérszint van, 
aminél többet ne kapna szívesen bárki (vagyis számíthatunk arra, hogy az alacsony érték kevés-
sé valóságos, inkább csak „panaszkodás”), az viszont elgondolkodtató, hogy a karrierjük több-
nyire kezdeti szakaszában lévő válaszadók épp a szakmai előmeneteli lehetőségeikkel elégedet-
lenek. Miként az is, hogy épp a teljesítménynövelés szempontjából lényegesebb jellemzőkkel 
elégedetlenek a munkavállalók, amelyek javítása a munkaadók érdeke is lenne, hiszen ha ezek 
a mutatók javulnának, akkor várhatóan jobban is tudnának teljesíteni.22

 Ha főiskolák és egyetemek közt nincs is lényeges különbség abban, hogy az onnan ki-
kerülők mennyire tudnak motiváló és egyéb szempontok alapján is kielégítő munkahelyhez 
jutni, ez még nem indokolja, hogy egyes konkrét intézmények közt ne létezhetnének ilyen 
különbségek. Egyszempontos ANOVA segítségével tesztelve az oktatási intézmények és a mun-
kahelyi elégedettség közti kapcsolatot (egyes intézményekből kikerülők jobb eséllyel szerez-
nek-e meg nagyobb elégedettséget biztosító állást) mindössze két változó, a jövedelem (1%-
os szignifikancia-szinten) és a munkahely tárgyi körülményei (5%-on) esetében találtuk az 
intézményhez tartozás hatását jelentősnek. Az átlagok alakulását az alábbi táblázat az összes 
elégedettségváltozóra bemutatja.

22 A higiénés tényezők és a motivátorok átlagos értékei közt szignifikáns különbség van (páros t-próbával igazolva 1%-os 
szignifikancia-szinten; t = –5,90, szabadságfok = 919) a motivátorok „kárára”.



DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. – KÉPZÉSTERüLETI TANULMÁNYOK

256

6. ábra. A legutolsó munkahellyel való elégedettség tényezői intézmények szerint (1–5)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
Az elemszámok (N) változónként sorban: 919, 909, 914, 912, 918, 918

Az egyes változókon kívül a higiénés és motivátor tényezők átlagai, illetve az általános munka-
helyi megelégedettség (amit az egyes mutatók számtani átlagával közelítünk) intézményenkénti 
eltérései is fontosak lehetnek. Az egyszempontos ANOVA egyedül a higiénés tényezők átlagá-
ban találta szignifikánsnak (5%-on) az intézményhez tartozás hatását (ebben az esetben tehát 
jellemző lehet egyes intézményekre, hogy „kellemesebb”, míg másokra, hogy „kellemetlenebb” 
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munkahelyre jelentenek belépőt). Az alábbi ábra mutatja ezen átlagok alakulását az egyes in-
tézmények esetében.

7. ábra. A legutolsó munkahellyel való elégedettség motivátor és higiénés tényezői intézmények szerint 
(1–5)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
Az elemszámok (N): higiénés tényezők: 912, motivátorok: 904.

Míg a motiváció hiánya a munkateljesítmény romlásához vagy elmaradásához vezet, addig a 
nagyobb elégedetlenség eredménye a magasabb fluktuáció és/vagy több hiányzás lehet.23 A elé-
gedetlenség e két mutatója közül a DPR-kérdőív az elkövetkező években tervezett munka-
helyváltást tartalmazta. Sajnos a váltás okairól csak nyitott kérdés formájában rendelkezünk 
információval, melynek feldolgozása jelen kereteket túlfeszítené, azonban egyfajta – ötfoko-
zatú sorrendi skálán mért – valószínűségről közel teljes volt a válaszadás,24 és ezekkel itt is 
elvégezhetünk egy gyors elemzést. A válaszadók mindössze 33,37%-a tartja valószínűbbnek a 
munkahelyváltást, mint azt, hogy nem fog váltani, bár az is igaz, hogy teljesen kizártnak is csak 
a harmaduk tartja. A gyakoriságok megoszlását a következő ábra szemlélteti. A „nem tudom” 
válasz kis gyakorisága annak tudható be, hogy a kérdezőbiztosok ezt a lehetőséget nem ajánlot-
ták fel, így a bizonytalanok többsége vélhetően elmozdult valamelyik szélsőérték felé.

23 Bakacsi Gy. – Bokor A. (2006): Szervezeti magatartás és vezetés. Budapest, Aula.
24 A kérdés: Tervezi-e, hogy az elkövetkező években munkahelyet fog változtatni, új munkahelyet fog keresni? A válaszlehetőségek: (1) igen, 

biztosan; (2) valószínűleg igen; (3) nem tudom; (4) valószínűleg nem; (4) biztosan nem.
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8. ábra. Munkahely megváltoztatásának valószínűsége a teljes mintában (fő, %)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
Teljes elemszám N = 932

Az átlagos válaszadó a fenti gyakoriságok alapján tehát kevésbé tartja valószínűnek, hogy az 
elkövetkező években munkahelyet váltson, és a medián és a módusz is ugyanerre a következ-
tetésre ad alapot (mindkettő a „valószínűleg nem” válasznál helyezkedik el). 
 Rendeljünk az egyes válaszlehetőségekhez számszerű valószínűségeket. Ezt némi önkényes-
séggel megtehetjük annak felhasználásával, hogy három válaszlehetőséghez egyértelműen ren-
delhetők valószínűségek: „igen, biztosan” = 100%, „nem tudom” = 50%, „biztosan nem” = 0%. 
A maradék két válaszlehetőség esetében van szükség engedékenységre. Becsüljük meg őket 
a következők szerint: „valószínűleg igen” = 75%, „valószínűleg nem” = 25%. Így szemlélve a 
válaszokat, az átlagos válaszoló 40,73%-ban tartja valószínűnek, hogy az elkövetkező években 
munkahelyet vált (N = 932, szórás = 36,02).
 Ha elfogadjuk, hogy lehet különbség a főiskolák és egyetemek munkareő-piaci megítélésé-
ben, és valamelyik iskolatípusból indulva kezdetben rosszabb elhelyezkedési lehetőségeik van-
nak a frissdiplomásoknak, akkor feltételezhető, hogy az egyetemek és a főiskolák volt hallgatói 
eltérő módon értékelik a munkahelyváltás valószínűségét. Ennek tesztelésére a skálaváltozóvá 
alakított kérdést használhatjuk fel. Kimutatható valamivel több mint 5%-on szignifikáns kü-
lönbség, az egyetemi végzettséget szerzettek 6,45 százalékponttal tartották kevésbé valószí-
nűnek a kérdés felvételekor, hogy a közeljövőben munkahelyet váltanának.25 Egyszempontú 
ANOVA elemzéssel az is alátámasztható 1%-os szignifikanca-szint mellett, hogy a konkrét in-
tézményekhez tartozásnak is van hatása a munkahelyváltás valószínűségére, nem csak az intéz-
mény típusának.26

 A munkahelyi elégedettség és az egyes higiénés- és motivátor tényezők eltérő szerepét a 
munkahelyváltásban megvizsgálhatjuk azon keresztül, hogy együtt járnak-e a munkahely-vál-
toztatás vallott valószínűségével. Az alábbi ábra a lineáris korrelációs, Kendall’s tau-b és gamma 
mutatókat tünteti fel a lineáris korrelációs mutató abszolút értéke szerint csökkenő sorrendben.

25 Kétmintás független t-próba; t = –1,96; szabadságfok = 173,41, elemszám = 933. A szignifikancia-szint 2 század százalékkal meg 
is haladja a 0,05-ös értéket, így elfogadhatósága kérdéses. Ami emellett szól mégis, az a kérdőív aktuális kérdésének bizonytalan 
volta. Érdemes továbbá megjegyezni, hogy amennyiben a jelenleg nem dolgozók válaszait is érvényesnek vesszük, akik esetében 
a kérdés arra vonatkozott, hogy fognak-e új munkahelyet keresni, akkor az elfogadhatóság nagymértékben javul (2%-os szintre).

26  F = 3,84, elemszám 910
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9. ábra. Lineáris korreláció, Kendall’s tau-b és gamma mutatók
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 899, 907, 912, 918, 920, 915, 921, 921, 915 (az egyes mutatók sorrendjében)

Mint az várható, bármilyen területen mutatkozó elégedetlenség növeli a munkahely elhagyásá-
nak valószínűségét (azaz mind a korrelációs mutatók, mind a gamma negatív), és ebben nem az 
elégedetlenség konkrét forrása, hanem inkább a mértéke játszik szerepet. Utóbbit támaszthatja 
alá, hogy a munkahelyelhagyás az abszolút értéken legmagasabb lineáris korrelációs mutatót az 
összes elégedettségi mutató átlagával produkálta, továbbá mind a motivátorok, mind a higiénés 
tényezők közt ezek átlagai vannak az első helyen. A Kendall’s tau-b és a gamma mutatók ese-
tében az elégedettség átlagmutatóinak korrelációs mutatói nem minden esetben magasabbak, 
mint az átlagolt értékek közül a legerősebben korrelálóé. Ezek esetében is megegyezik azonban 
a motivátorok és a higiénés tényezők sorrendje a lineáris korreláció sorrendjével. 
 Nem triviális eredménye a fenti elemzésnek, hogy a munkahelyváltást inkább a motivátor 
tényezők okozzák és nem a higiénések, miként az sem, hogy a jövedelem játssza – a minta átla-
gos válaszadója esetében – a legkisebb szerepet. Hozzá kell még fűzni a fentiekhez, hogy egyik 
korrelációs, illetve asszociációs mutató sem éri el a 0,5-et, és közepes erősségűnek is csak a 
teljes átlag, a motivátorok és a higiénés tényezők átlagainak mutatói nevezhetőek nagy bizton-
sággal. Az egyes higiénés tényezők már csak gyenge vagy gyenge közepes erősséget mutatnak, 
ám a korreláltság, illetve asszociációs kapcsolat így is szignifikáns. 
 A munkaerő-piaci sikeresség bizonyára többek által legjobbnak tartott mércéje a kereset 
és az egyéb, pénzben kifejezhető jövedelem. Bár ez vitatható – gondoljunk azon foglalkozá-
sokra, amelyekben a keresetek helyett presztízzsel vagy a hasznos munkavégzés lehetőségével 
ugyanúgy vagy jobban motiválhatjuk a dolgozókat, mint egyéb szektorokban a magas fize-
tésekkel, vagy az önkéntesség intézményére – abban egyet lehet érteni, hogy mindenképpen 
ez mérhető a legjobban, így a legobjektívebb mutató címére joggal pályázhat. A DPR-kérdőív 
több komponensre bontva kérdezte meg az egyéni jövedelmeket (fő- és melléktevékenysé-
gek figyelembe vételével az átlagos havi nettó összjövedelem; fizetés mellett kapott juttatások 
havi összege; háztartás havi nettó összjövedelme), sajnos nem nyilvánvaló, hogy ezek csupán a 
munkából származó jövedelmet jelentik-e minden válaszadó számára, különösen a háztartási 
jövedelmek esetében. A kérdések orientációja és a kapott válaszok alapján a legcélszerűbbnek 
a havi nettó összjövedelem és a fizetés mellett kapott juttatások összegét látszik legindokol-
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tabbnak használni. A teljes vizsgált sokaság (N = 604) egyéni átlagos nettó összejövedelme 
eszerint 175,21 ezer Ft, 97,26 ezer Ft szórással. Ebben a mintában azonban sokan vannak, 
akik minimálbér alatti nettő jövedelmet adtak meg. Ezeket kizárjuk (feltételezve, hogy az ese-
tükben nem munkajövedelemről van szó) és csak a 70 ezer Ft vagy afeletti nettó jövedelmeket 
vesszük figyelembe a továbbiakban. Ekkor az átlagos nettó jövedelem 187,93 ezer Ft (szórás 
90,46 ezer Ft, N = 557).
 A jövedelem meghatározódása tipikusan sok tényezőtől függ, így az oktatási intézmények, 
vagy az intézmények típusa szerinti vizsgálat csak a variancia kis részére deríthet fényt. A jöve-
delmek meghatározódásának teljes körű vizsgálata azonban jelen tanulmány keretein túlmutat. 
Elsőként megállapíthatjuk, hogy a főiskolát, illetve az egyetemet végzett válaszadók keresetei 
közt szignifikáns különbség nem mutatható ki független, kétmintás t-próbával,27 vagyis ha van 
is kimutatható eltérés a két intézménytípus megítélése, leendő hallgatók általi rangsorolása és 
egyéb jellemzői közt, a kereseteket ezen különbségek nem befolyásolják jelentősen. 
 Az egyes intézményekről kikerült munkavállalók kereseteit viszont meghatározza, mely in-
tézmény hallgatói voltak.28 Az átlagokat intézmények szerint a következő ábra szemlélteti.

10. ábra. Egyéni nettó havi összjövedelem átlaga, intézményenként (ezer Ft)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 41, 315, 7, 18, 32, 11, 15, 7, 12, 21, 20, 19, 15, 5, 9 (az egyes intézmények sorrendjében)

Érdemes megvizsgálni, van-e lineáris összefüggés a munkahellyel való elégedettség és az összes 
jövedelem közt. Az összes korábban bemutatott elégedettségmutatóval 1%-os szignifikancia-
szinten lineáris korrelációs kapcsolat mutatható ki, és mindegyik meghaladja a gyenge közepes 
szintet:29

27 t = 1,39; szabadságfok = 555, N = 489 (főiskolák) és 67 (egyetemek)
28 Egyszempontú ANOVA módszerrel vizsgálva, F = 4,25, szabadságfokok = 18 és 537, N = 489 (főiskolák) és 67 (egyetemek) 
29 A 0,2-es határ a gyenge közepes korreláció küszöbértékét jelenti. Lásd: Sajtos L. – Mitev A.Z. (2007): SPSS Kutatási és adatelem-

zési kézikönyv. Budapest: Alinea Kiadó
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• jövedelem, juttatások (0,44; N = 547),
• a munkahelyi elégedettség összes mutatójának átlaga (0,38; N = 535),
• higiénés elégedettségmutatók átlaga (0,36; N = 547),
• szakmai presztízs (0,29; N = 547),
• motivátor tényezők átlaga (0,29; N = 537),
• szakmai előmenetel (0,22; N = 541),
• munka személyi feltételei (0,22; N = 549),
• munka tárgyi körülményei (0,21; N = 549).

Összefoglalás

Jelen rövid tanulmány arra vállalkozott, hogy a Diplomás kutatás 2010 kérdőíves felmérésnek 
adatainak segítségével megállapításokat tegyen a gazdaságtudományi felsőoktatás sokszínűsé-
géről, rávilágítson arra, mely területeken van statisztikailag kimutatható különbség az intézmé-
nyek és az intézménytípusok között. Két területre fókuszált, az intézmények észlelt minőségét 
leíró változókra és a munkaerő-piaci sikeresség mutatóira. 
 A vizsgálati módszerek döntően a variancia-analízis és a korrelációs elemzés voltak. Az 
elemzés során megállapítható volt, hogy a főiskolát és az egyetemet végzett válaszadók közt 
szignifikáns különbség van abban, hogy az oktatási intézményt, amelyben végeztek, annak 
idején hányadik helyre rangsorolták a jelentkezési lapon. A főiskolai képzésben részt vevők 
rosszabbnak találták volt intézményüket az elméleti képzés színvonala, az elhelyezkedés során 
hasznosítható általános készségek, kompetenciák kifejlesztése, a végzés utáni elhelyezkedés 
segítése, az intézményi szolgáltatások színvonala és a későbbi érvényesülés során hasznosítható 
kapcsolatok kiépítésének lehetősége terén is, de nem volt különbség az intézmény megítélésé-
ben azokon a területeken, melyeket hagyományosan a főiskolai képzés erősségeinek tekintünk 
(gyakorlati, alkalmazható tudás nyújtása), illetve ahol a minőség inkább ember-, mint intéz-
ményfüggő (tanárok segítőkészsége). Sem az álláshoz jutás gyorsaságában, sem a vezető pozí-
cióba kerülés valószínűségében, sem az utolsó munkahellyel való elégedettségben, sem pedig 
a jövedelmekben nem volt lényeges különbség az iskolatípusok között. A főiskolát végzettek 
inkább gondolkoznak azon, hogy jelenlegi munkahelyüket elhagyva munkahelyet váltsanak a 
közeljövőben, míg az egyetemet végzettek kevésbé tartják ezt elképzelhetőnek.
 Az oktatási intézmények közötti különbségek kimutathatóak voltak a felvételi lapokon 
elért helyezéseket, az észlelt minőségmutatókat (kivéve a gyakorlati képzés színvonalát), az 
intézmény-specifikus tényezők munkaerő-piaci szerepét, az első munkahely megszerzésének 
gyorsaságát és a legutolsó munkahely megváltoztatásának valószínűségét tekintve is. Nem volt 
ugyanakkor jelentős az intézmények hatása a munkahelyi elégedettségben (kivéve a jövedelem-
mel és a tárgyi körülményekkel való elégedettséget). A jövedelmek tekintetében is szignifikáns 
hatása volt a felsőoktatási intézménynek, annak ellenére is, hogy annak típusa (főiskola vagy 
egyetem) ebben nem játszott szerepet.
 Az eddigieken felül érdekes eredmény, hogy a megkérdezettek véleménye alapján a diplo-
mát adó intézményspecifikus tényezők szerepe nem halványul el a munkaerő-piaci tapasztalat 
növekedésével, az éppolyan fontos az első, mint a későbbi munkahelyek megszerzésénél. Szin-
tén fontos tapasztalat, hogy a munkahelyi elégedettség tényezői közül inkább a motivátor, és 
kevésbé a higiénés tényezők alacsony szintje vezethet munkahely-változtatáshoz.
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MELLÉKLETEK

5. táblázat. Észlelt minőségjellemzők intézményi meghatározottsága (ANOVA)

négyzet-
összeg

df
négyze-
tes átlag

F Szig.

az elméleti képzés szín-
vonala

csoportok közt
csoportokon belül
teljes

  60,480
503,972
564,452

  14
928
942

4,320
0,543

7,955 0,000

a gyakorlati képzés szín-
vonala

csoportok közt
csoportokon belül
teljes

  17,554
1011,657
1029,211

  14
908
922

1,254
1,114

1,125 0,331

a tanult ismeretek alkal-
mazhatósága

csoportok közt
csoportokon belül
teljes

  60,087
700,836
760,924

  14
917
931

4,292
0,764

5,616 0,000

az elhelyezkedés során 
hasznosítható általános 
készségek, kompetenciák 
kifejlesztése

csoportok közt
csoportokon belül
teljes

  21,466
776,053
797,518

  14
908
922

1,533
0,855

1,794 0,035

a tanárok segítőkészsége
csoportok közt
csoportokon belül
teljes

  72,927
785,029
857,956

14
927
941

5,209
0,847

6,151 0,000

a végzés utáni elhelyez-
kedés segítése

csoportok közt
csoportokon belül
teljes

  88,701
1324,736
1413,437

14
845
859

6,336
1,568

4,041 0,000

az intézményi szolgálta-
tások színvonala

csoportok közt
csoportokon belül
teljes

120,388
701,972
822,360

14
917
931

8,599
0,766

11,233 0,000

a későbbi érvényesülés 
során hasznosítható 
kapcsolatok kiépítésének 
lehetősége

csoportok közt
csoportokon belül
teljes

  99,623
964,159

1063,783

14
904
918

7,116
1,067

6,672 0,000

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

6. táblázat. Rotált faktorsúly-mátrix

motivátorok higiénés tényezők

a munka szakmai, tartalmi része 0,818 0,150

szakmai előmenetel, karrierépítés 0,834 0,205

szakmai presztízs 0,803 0,317

jövedelem, juttatások 0,451 0,586

a munka személyi körülményei 0,174 0,882

a munka tárgyi körülményei 0,194 0,864

Főkomponens-analízis és varimax rotációs módszer használatával. 
A két faktor együttesen a teljes variancia 71,90%-át magyarázza. N = 920 (listwise). 
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7. táblázat. Az egyes intézmények válaszadók általi megítélése (a 10-nél nagyobb esetszámmal rendelkező 
intézmények esetében)

intézmény, kartól  
függetlenül

az elméleti képzés 
színvonala

a gyakorlati képzés 
színvonala

a tanult ismeretek 
alkalmazhatósága

BCE
átlag
szórás

4,48
0,669

3,71
1,128

3,81
1,042

BGF
átlag
szórás

3,86
0,773

3,58
1,048

3,44
0,95

DF
átlag
szórás

3,93
0,809

3,49
1,556

3,51
1,236

KJF
átlag
szórás

4,36
0,573

3,75
1,414

4,27
0,62

KRF
átlag
szórás

4,34
0,678

3,44
1,404

4,05
0,784

ME
átlag
szórás

4,33
0,624

3,60
1,456

3,17
1,153

NYF
átlag
szórás

4,17
0,774

3,44
1,584

3,80
1,239

NYME
átlag
szórás

4,16
0,765

3,25
1,648

3,68
1,113

PE
átlag
szórás

4,18
0,545

3,13
1,571

3,53
0,887

PTE
átlag
szórás

4,40
0,607

3,50
1,184

3,99
1,093

SZE
átlag
szórás

4,31
0,632

3,38
1,404

3,78
0,948

SZF
átlag
szórás

4,21
0,938

3,43
1,365

3,76
1,006

SZIE
átlag
szórás

4,38
0,702

3,28
1,868

3,63
1,296

ZSKF
átlag
szórás

4,32
0,806

3,19
1,476

3,92
0,675

SZTE
átlag
szórás

4,71
0,471

4,19
0,784

3,99
0,800

teljes minta
átlag
szórás

4,09
0,774

3,53
1,238

3,63
0,993
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az elhelyezkedés 
során hasznosít-
ható általános 

készségek, kom-
petenciák kifej-

lesztése

a tanárok  
segítőkészsége

a végzés utáni  
elhelyezkedés 

segítése

az intézményi 
szolgáltatások 

színvonala

a későbbi érvénye-
sülés során hasz-
nosítható kapcso-
latok kiépítésének 

lehetősége

3,89
0,852

3,61
1,292

3,11
1,426

3,94
0,964

3,74
0,956

3,48
1,008

3,48
0,962

2,28
1,461

3,29
0,944

2,83
1,163

3,36
1,278

3,82
0,877

2,24
1,842

3,75
1,324

2,60
1,514

3,66
1,426

4,19
0,795

2,36
1,847

4,19
0,795

3,32
1,455

3,71
1,089

4,13
0,775

2,72
1,664

4,05
1,046

3,31
1,362

3,15
1,489

3,82
1,008

2,19
1,523

3,56
0,749

3,05
1,279

3,65
1,422

4,18
0,867

2,65
1,620

4,20
0,786

3,39
1,414

3,23
1,528

3,81
0,845

1,81
1,643

3,46
1,132

2,86
1,201

3,52
1,248

3,93
0,855

1,88
1,487

3,78
0,751

3,43
1,031

3,50
1,016

3,94
0,843

2,65
1,247

3,81
1,219

3,49
0,887

3,54
1,137

3,98
0,836

2,65
1,407

4,05
0,759

3,31
1,180

3,77
0,810

4,15
0,892

2,20
1,361

3,35
1,123

3,14
0,958

3,50
1,451

4,12
0,814

2,82
1,808

3,45
1,478

3,47
1,188

3,77
0,869

4,02
0,775

3,05
1,792

3,85
0,907

3,49
0,934

3,89
0,723

3,99
0,657

3,49
1,325

4,31
0,660

4,19
0,907

3,56
1,078

3,72
0,974

2,46
1,539

3,57
1,026

3,10
1,206

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.





 

267

CHRAPPÁN MAGDOLNA

PÁLYAELÉGEDETTSÉG ÉS KARRIERTERVEK  
A PEDAGÓGUS KÉPZETTSÉGŰ HALLGATÓK  
KÖRÉBEN1 

A DPR-kutatás pedagógusképzési területének feldolgozása során jelen keretek között arra van 
lehetőségünk, hogy a hatalmas adatbázisból egy részterületet, a pályával való elégedettséget vá-
lasszuk alaposabb elemzés témájául. Az oktatáspolitika és a felsőoktatási intézmények számára 
egyaránt fontos információ, hogy a fiatal generáció mennyire elégedett, mi az, ami eltántorítja, 
illetve a pedagóguspályán tartja a pályakezdőket. Az elemzés során az adatok feldolgozására 
fókuszálunk, az egyébként bőséges szakirodalmi hátteret ez alkalommal terjedelmi okokból 
kevésbé vonjuk be.
 A feldolgozás során az eredeti adatbázishoz képest bizonyos csoportosításokat végeztünk, 
és a továbbiakban pedagógusmintának tekintjük a teljes vizsgálati minta azon egyedeinek ösz-
szességét, akik azonosíthatóan valamilyen pedagógusi szakképzettséget szereztek.2 A teljes 
minta3 így 1015 fő, súlyozással4 738 fő.
 A további vizsgálatokhoz a 47 pedagógusi szakképzettségből 4 almintát alakítottunk ki 
(1. táblázat).

1. táblázat. A pedagógusminta almintái és megoszlása (súlyozott)5

alminta gyakoriság százalék (%)

óvodapedagógus 123   16,6

tanító, gyógypedagógus5 401   54,3

tanár 147   19,9

szakoktató   67     9,1

összes 738 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N: 738

A pedagóguspálya jelenlegi munkapiaci paraméterei

A demográfiai hullámvölgy miatt a pedagógusok iránti kereslet az utóbbi néhány évben folya-
matosan romlott, kivételt csak a középiskolai tanári státuszok jelentenek (2. táblázat). A sta-
tisztikai adatok azonban azt is mutatják, hogy a pedagógusok létszáma kevésbé csökken, mint 
a gyermekeké, aminek következtében az egy főre jutó tanulólétszám nem növekszik (a közvé-

1  Külön köszönettel tartozom Ceglédi Tímeának, aki az SPSS-feldolgozások túlnyomó többségét készítette, sajnos a terjedelmi 
korlátok a végzett munka és a kapott eredmények csekély töredékét teszik csak láthatóvá.

2  A teljes mintában összesen 47 pedagógus-szakképzettségként azonosítható megnevezés szerepelt, amelyeket a szaklista alapján 
rendeltünk a pedagógusképzés almintához.

3  A tanár, a mérnöktanár, a szakoktató képzettségek a megfelelő diszciplináris szakterületnél jelentek meg, nem a pedagóguskép-
zésnél.

4 A súlyozásra intézményi túlreprezentáltság miatt volt szükség.
5 Ebbe a csoportba soroltuk a konduktor és a szociálpedagógus végzettségűeket is.
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lekedéssel ellentétben), és ez az oktatáspolitikai prioritásoktól függően akár további kereslet-
csökkenést is prognosztizálhat. 
 Az üres álláshelyek aránya az oktatásban az elmúlt öt évben 1–1,1% között mozog6, terü-
letenként és szakképzettségenként eltérő, de tartós trendnek tűnik, hogy a frissdiplomások 
számára csak a fluktuáció miatti üresedés, illetve a szerződéses jogviszony jelent lehetőséget. 

2. táblázat. Létszámváltozások a közoktatási területeken 1991–2009 között7

tanulólétszám-változás pedagóguslétszám-változás

óvodai nevelés –16,2% –10,8%

általános iskola –33,7% –23,3%

szakiskola –38,5% –11,3%

középiskola (gimn. + szakközépisk.) +51,8% +68,0%

Forrás: Saját szerkesztés KSH-adatok alapján

A jövedelmi viszonyok statisztikai adatai azt mutatják, hogy a pedagógusok bére a verseny-
szférához képest mintegy 40%-kal elmarad, de a közigazgatásban dolgozókénál is 30%-kal 
kevesebb. Mintegy 21%-kal magasabb azonban az egészségügyben, szociális szférában dolgozó 
szellemi foglalkozásúakénál.8 

A pályamotiváció jellemzői

A pedagóguspályát választók motivációiról az eredeti kérdőívben kevés közvetlen adat áll ren-
delkezésre,9 ezért egyéb adatokból következtetünk a motiváció különböző összetevőire.
 A pedagóguspálya motivációival kapcsolatos hazai és nemzetközi vizsgálatok egyértelműek 
a választott vezérmotívumok és a pályán eltöltött idővel összefüggő motívumátrendeződések 
tekintetében. A pályakezdők motívumai között elsöprő arányban szerepel a gyerekek és a ta-
nítás (a szaktárgy) szeretete, a hivatástudat. A régóta (15 év) a pályán lévők körében a pálya 
megtartó ereje között már határozottabban jelennek meg korábban kevésbé hangsúlyos ténye-
zők, mint a szakmai- és magánélet egyensúlya, a rugalmas munkaszervezés és a szabadság.10 
Jelen kutatásban a pálya megtartó erejére az elégedettségi adatokból, illetve a pályakorrekciós 
tervekből következtethetünk.
 A pedagóguspályára készülők körében rendkívül magas az első helyes jelentkezések száma 
(3. táblázat), ami határozott pályaválasztási szándékot feltételez. 

  6 STADAT– 2.1.42.1., STADAT– 2.1.42.2. 
  7  KSH 2004: A közoktatás területi adatai 1990–2003.; KSH 2010: Oktatási adatok, 2009–2010.; STADAT – 2.6.3., STADAT – 

2.6.4., STADAT – 2.6.5., STADAT – 2.6.7., STADAT – 2.6.6., OKM 2009.
  8  2009-es adat: a versenyszférában a szellemi foglalkozásúak átlagbére 300,2 ezer Ft, az oktatásban 214,8 ezer Ft. STADAT – 

2.1.27.1.,  STADAT – 2.1.27.2., KSH 2009: A közszféra létszám- és keresetalakulása. 
  9  A kérdőívből mindössze a 28.  (Hányadik helyen jelölte meg ezt a szakot és ezt az intézményt?) és a 29. (Mi motiválta, akkor, 

amikor jelentkezett erre a szakra?) tekinthető direkt motivációs kérdésnek.
10  Lásd többek között: OECD (2007): A tanárok számítanak. A hatékony pedagógusok pályára vonzása, fejlesztése és a pályán 

való megtartása. Oktatási és Kulturális Minisztérium EU Kapcsolatok Főosztálya. Budapest; Kocsis M. (2003): A tanárképzés 
megítélése. Iskolakultúra-könyvek 18. Iskolakultúra, Pécs; Nagy M. (1998): A tanári pálya választása. In: Educatio, 3. 527–542.
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3. táblázat. A pedagógus szak jelentkezési sorszáma (N=fő)

óvoda- 
pedagógus

tanító, gyógy-
pedagógus 

tanár szakoktató teljes minta

1. hely 111 349 134 58 652

2. hely     7   32   12   6   57

3. és további     2   15     2   3   22

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 731

A jelentkezési sorrend alapján a minta homogén a szakválasztás tekintetében, bár ezt árnyalja 
a „Mi motiválta…” kérdésre adott válaszok megoszlása, hiszen ott már csak 73,1% az „érdekelt 
ez a szakterület” válasz (4. táblázat).

4. táblázat. A szakmotiváció megoszlása

29. Mi motiválta akkor, amikor jelentkezett erre a 
szakra?

óvoda- 
pedagó-

gus

tanító, 
gyógy-

pedagó-
gus 

tanár
szak-

oktató
teljes  
minta

nem tudja
elemszám

%
0
0,0%

1
0,2%

0
0,0%

0
0,0%

1
0,1%

érdekelt ez a szakterület, ezen a szakon 
akartam diplomát szerezni

elemszám
%

104
84,6%

290
72,3%

100
68,0%

47
68,1%

541
73,1%

elsősorban diplomát akartam szerezni, 
de nem feltétlenül csak ez a szakterület 
érdekelt

elemszám
%

9
7,3%

51
12,7%

12
8,2%

4
5,8%

76
10,3%

nem akartam továbbtanulni, de a szü-
leim, a környezetem elvárták tőlem

elemszám
%

1
0,8%

1
0,2%

0
0,0%

1
1,4%

3
0,4%

a munkahelyemen elvárták tőlem, hogy 
diplomát szerezzek

elemszám
%

6
4,9%

22
5,5%

6
4,1%

11
15,9%

45
6,1%

a korábban elkezdett felsőoktatási tanul-
mányaim nem elégítettek ki, egy másik 
szakon is akartam tanulni

elemszám
%

1
0,8%

26
6,5%

7
4,8%

4
5,8%

38
5,1%
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 740

Jól látható, hogy a túlnyomó többség elsődlegesen a szakterületet választotta (teljes mintában 
73,1%), pusztán a diplomaszerzés vágya csak a második (10,3%), a munkahelyi elvárások 
(6,1%), a harmadik helyre kerültek. A pedagóguspályával kapcsolatos elköteleződéshez nem-
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csak a 73,1%, hanem a munkahelyi elvárásokra való hivatkozás 6,1%-os értéke is hozzátarto-
zik, mert az utóbbit választók gyakorlatilag mindegyike már pályán lévő pedagógus, akik vagy 
az első tanári diplomát (szakoktatók), vagy a szakirányú továbbképzéses oklevelet szerezték 
meg a vizsgálat időpontjában.
 Ezen motivációs homogenitás miatt a motivációs kérdésre adott válaszokat két csoportra 
redukáltuk: az „érdekelt ez szakterület” és a „többi válasz” kategóriákra, a részletesebb feltárás 
során ez a felosztás statisztikailag is elegendőnek bizonyult.

A pályaelégedettség általános összetevői

A pályaelégedettség számos tényező együttes hatásaként alakul ki, amiket a kutatás igyekezett 
minél teljesebben megragadni. A vonatkozó kérdések a munka szakmai, tartalmi részével; az 
előmenetellel; a szakmai presztízzsel; a jövedelmi viszonyokkal; a munka személyi és tárgyi 
környezetével való elégedettséget vizsgálták. 

A munka szakmai, tartalmi részével való elégedettség
A szakmai tartalommal való elégedettség a pályaelégedettség messzemenően legpozitívabban 
és egyöntetűen megítélt része, a válaszadók 74,4%-a nagymértékben vagy teljesen elégedett és 
csak mindössze 5,4% elégedetlen. 

1. ábra. A szakmai tartalommal való elégedettség a teljes mintában

5,4%
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egyáltalán nem, kismértékben

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 711

Összességében a legelégedettebbek az óvodapedagógusok, a legkevésbé elégedettek a szakok-
tatók. Az egyes alminták nem mutatnak lényeges különbséget, kivéve a szakoktatókat, éppen 
ezért ezt a csoportot érdemes kicsit közelebbről is megvizsgálni. Konkrét kérdés híján csak fel-
tételezhetjük, hogy az elégedetlenség oka a szakképzés általános állapota és szakmai presztízse, 
továbbá a szakoktatók eredendően más tevékenységterületen szereztek szakképzettséget, ezért 
a pályaszocializáció jelentősen eltért más pedagógus végzettségű kollégájuktól.
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2. ábra. A munka szakmai, tartalmi részével való elégedettség alminták szerint
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 711

Ha az elégedettséget a pályamotivációval vetjük össze, akkor azt látjuk, hogy a szakoktatók ese-
tében egyértelmű összefüggés mutatkozik, az „érdekelt ez a szakterület” választói egyértelműen 
elégedettek, míg a más motivációs választ adók közül jóval nagyobb arányban kerülnek ki az 
elégedetlenek. (3. ábra)

3. ábra. A munka szakmai tartalmával való elégedettség a szakoktatók körében
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 67

A jövedelemmel kapcsolatos elvárások és elégedettség jellemzői 
A jövedelemmel kapcsolatos elvárások és elégedettség megítélése a munkával való elégedettség 
leggyengébb eleme, a válaszadók 76,2%-a egyáltalán nem vagy csak közepes mértékben elé-
gedett jövedelmével. Az oktatási ágazat szempontjából súlyos következményekkel járhat, ha a 
pályakezdő pedagógusok is ilyen mértékben elégedetlenek a jövedelmi viszonyokkal, hiszen 
ez fokozódó elvándorlást okozhat, és félő, hogy egyre növekszik azon pályán maradók aránya, 
akik csak jobb híján maradnak. Ezt a jelenséget természetesen nagyon nehéz bizonyítani, ám 
a pályakezdőkre kiemelt figyelmet kell fordítani, hiszen az első egy-két évben nagyjából el is 
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dől a pálya megtartó erejének kérdése. A pályaelhagyást tervezők körében a leggyakoribb ok a 
jövedelemmel való elégedetlenség. 

4. ábra. A jövedelemmel való elégedettség a teljes mintán (%)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 709

A jövedelemmel való elégedettség almintánként szignifikáns eltérést nem mutat, bár szembe-
ötlő, hogy az óvodapedagógusok a többi csoporthoz képest kevésbé elégedetlenek, inkább a 
közepesen, illetve a nagymértékben elégedett kategóriát választják, miközben a tényleges jöve-
delem ebben a kategóriában a legalacsonyabb.11

5. ábra. A jövedelemmel kapcsolatos elégedettség almintánként
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 709

A 6. ábra szerint azok a pedagógusok, akiket ténylegesen a pedagóguspálya vonzott („érdekelt 
ez a szakterület”), kevésbé elégedetlenek a jövedelmi viszonyokkal, amit az elégedetlenség-me-
ző alacsonyabb arányszáma (34,1 a 39,4%-kal szemben), valamint az elégedettségmező maga-
sabb arányszáma (18,4 vs. 14,0%, illetve 6,8 vs. 6,2%) egyaránt mutat. 

11  A statisztikák arról tudósítanak, hogy a pedagógusok átlagkeresete a diplomások között az alsó harmadban, az óvodapeda-
gógusoké és tanítóké pedig az alsó ötödben helyezkedik el. A trend évtizedek óta alapvetően változatlan. Polónyi I. (2004): 
A pedagógusképzés – oktatásgazdaságtani megközelítésben. In: Educatio, 3. 343–358.
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Erre több magyarázat is lehetséges: 1. a pedagóguspályára tudatosabban készülők vélhetően 
jobban ismerik és tudomásul veszik a várható jövedelmi viszonyokat; 2. vagy beletörődőb-
bek, ami egyfajta „szocioökonómiai fatalizmust” sejtet, és előrevetíti a későbbiekben igaznak 
bizonyult feltevést, miszerint a pedagógusok kevésbé mozdulnak a pályáról, még a vélelmezett 
rossz körülmények és elégedetlenség ellenére is. 

6. ábra. A jövedelemmel való elégedettség a pályamotiváció függvényében
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 709

A presztízzsel való elégedettség
A presztízzsel való elégedettség a szakmai tartalomhoz képest kedvezőtlenebb képet mutat, 
bár a presztízs érzékelése alapvetően szubjektív, és a közvetlen környezet megítélése legalább 
annyira befolyásolja, mint a társadalmi megnyilvánulások bonyolult hálózata.

7. ábra. Presztízselégedettség a teljes mintán (%)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 710

Az almintákat vizsgálva a szakoktatók körében ismét a vélemények erős megosztottságát ta-
pasztaljuk: a presztízzsel legelégedettebbek és a legelégedetlenebbek körében egyaránt a szak-
oktatók aránya a legnagyobb. Ez a tény azt mutatja, hogy a pedagógusok körében a legkevésbé 
vizsgált, ám legheterogénebb csoportról van szó, amelynek további kutatása új és fontos ösz-
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szefüggéseket tárhat fel az egész pedagógusszakmával kapcsolatban. A többi alminta között 
lényeges eltérések nincsenek, a tanárok és tanítók összességében valamivel elégedetlenebbek a 
presztízzsel, mint az óvodapedagógusok. 

8. ábra A presztízselégedettség almintánként
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 709

A karrierlehetőségekkel való elégedettség
A karrierlehetőségek megítélése szinte teljesen megegyezik a presztízselégedettséggel, ami azért 
érdekes, mert a társadalmi elismertségnek és a személyes előrelépési lehetőségeknek evidens 
kapcsolata nincs egymással, a válaszadók szerint ez a két paraméter mégis szignifikánsan ösz-
szefügg. 

9. ábra. Karrierelégedettség a teljes mintán (%)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 701

A karrierelégedettség almintánkénti elemzése ismét a szakoktatókra irányítja a figyelmet, ha-
sonló kétpólusú véleményt képviselnek, mint a szakmai tartalom megítélésekor: a teljes elé-
gedetlenség kategóriában is náluk a legmagasabb az érték, miközben a teljes elégedettség is 
legnagyobb arányban a szakoktatókra jellemző. 
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Meglehetősen nagy a hasonlóság az óvodapedagógusok és a tanárok mintája között, gyakorla-
tilag minden elégedettségi kategóriában 1,5%-on belüli az egyezés. 

10. ábra. A karrierelégedettség almintánként
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 701

A munka személyi körülményeivel való elégedettség
A személyi körülmények meghatározása nem egyértelmű, hiszen jelentheti a közvetlen kollé-
gákkal és/vagy a vezetéssel való kapcsolat minőségével, a szereplők szakmai rátermettségével, 
de akár még a diákokkal való elégedettséget is.
 A teljes mintát megvizsgálva úgy tűnik, a pedagógus szakképzettségűek számára a munka 
személyi körülményei nem okoznak problémát, hiszen alacsony a teljesen elégedetlenek aránya 
(7,7%).
 A nagymértékben vagy teljesen elégedettek aránya (63,7%) azt mutatja, hogy a pedagógu-
sok munkahelyi társas környezetüket jónak érzékelik, legalábbis a pályakezdés szakaszában. 

11. ábra. A munka személyi körülményeivel való elégedettség a teljes mintán (%)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 710
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Az almintánkénti elégedettség a korábban már tapasztalt mintát követi: az óvodapedagógusok 
összességében a legelégedettebbek, a szakoktatók véleménypolarizációja itt is megnyilvánul, 
hiszen a legelégedettebb és a legelégedetlenebb kategóriában is a legmagasabb arányt mutatják. 

12. ábra. A munka személyi körülményeivel való elégedettség almintánként
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 710

A munka tárgyi körülményeivel való elégedettség

A tárgyi feltételrendszerre vonatkozó vélemény valamivel rosszabb, mint a személyi körülmé-
nyekkel való elégedettség, alacsonyabb a teljes mértékben, és magasabb az egyáltalán nem 
elégedettek aránya. 

13. ábra. A munka tárgyi körülményeivel való elégedettség a teljes mintán (%)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 709

Az alminták elemzése viszont a korábbi mintát mutatja, a különböző pedagóguscsoportok kö-
zötti elégedettségi viszonyok azonosak az előző kérdésnél tapasztaltakkal: a legelégedettebbek 
általánosságban véve az óvodapedagógusok, a szakoktatók ennél a kérdésnél is a legelégedet-
tebb és a legelégedetlenebb kategóriában egyaránt a legmagasabb értéket képviselik. Feltűnő a 
tanárok körében a nagymértékben elégedett kategória magas aránya a többi almintához képest.
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14. ábra. A tárgyi körülményekkel való elégedettség almintánként (%)
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 710

A munka tárgyi feltételeivel való elégedettségi adatok egyfelől biztatóak, mert arról árulkodnak, 
hogy az objektív körülményeket a pályakezdő pedagógusok viszonylag jónak tartják, másrészt 
érdekes lehetne annak mélyebb elemzése is, hogy vajon az iskolai eredménytelenség magyará-
zataként gyakran emlegetett infrastrukturális hiányosságok a fiatalok számára még nem érzé-
kelhetők, vagy csak nem tulajdonítanak neki jelentőséget. 

A pedagóguspályán és azon kívül elhelyezkedettek elégedettségi mutatói

A pedagógus végzettségűek jelenlegi munkahelye 
A pedagógus végzettségűek munkahelyi jellemzői azt mutatják, hogy az erős pályamotiváltság 
nem feltétlenül párosul a pályán való tényleges elhelyezkedéssel, hiszen a teljes mintának csak 
61,9%-a dolgozik az oktatásban. Ezt az adatot azonban kritikával kell kezelnünk, ugyanis ép-
pen a szakoktatóknál (ahol az arány a legkisebb: 39,1%) jellemző, hogy saját szakterületüknek 
megfelelő munkahelyen dolgoznak, miközben a kapcsolódó szakképzésben oktatói feladatokat 
látnak el. Így vélhetően a „minden más” kategória valamelyest elfedi ezt a kettős foglalkoztatást 
(különösen a műszaki és agrár területen), az oktatásban való tevékenység némileg magasabb 
arányú.
 Ugyanakkor a különböző pedagógusvégzettségek és az oktatásban való elhelyezkedés va-
lószínűsége szignifikáns összefüggést mutat:12 a más területen való elhelyezkedés leginkább a 
szakoktatókra és a tanárokra, legkevésbé az óvodapedagógusokra jellemző. Ez kevésbé magya-
rázható a pályaelkötelezettséggel, inkább jelzi a különböző pedagógusdiplomák konvertálható-
ságát, és munkapiaci esélyeit: a legnagyobb mértékben a szakoktatóknak (akik egyéb felsőfokú 
végzettségük is van), legkevésbé az óvodapedagógusoknak van reális esélye arra, hogy diplo-
májukkal az oktatáson kívüli szférában elhelyezkedjenek. 

12 Pearson-korr. 35,093, df: 6, szign.: 0,000
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15. ábra. A jelenlegi munkahely területi megoszlása almintánként
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százalék
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egyéb közösségi, 
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minden más

29,9%

65,2%

61,4%

72,2%

17,2%

9,2%

18,5%

5,2%

43,8%

25,5%

20,1%

22,6%

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 703

A jövedelmeket vizsgálva több szempontot érdemes számba venni: a tényleges jövedelemösz-
szegeket, a különböző területek jellemző jövedelmeit, az almintákon belüli megoszlást. Minden 
összefüggés feltárására most nincs lehetőség, a legfőbb adatok áttekintése mégis fontos része 
témánknak, többek között azért, mert a biztos pályaelhagyók elsődleges indoka (saját bevallá-
suk szerint) az anyagi kondíciók javítása. 
 A 16. ábra tanúsága szerint a kutatási eredmények alátámasztják a KSH adatai alapján tett 
korábbi kijelentéseket az oktatás és a többi terület jövedelmi arányaira vonatkozóan. Azt is 
megállapíthatjuk, hogy a pedagógus végzettségűek számára (bármilyen területen is dolgoznak 
aktuálisan) komoly egzisztenciális kérdés a munkabér, ugyanis a háztartások bevételének több 
mint felét az ő keresetük adja, azaz nem jellemző a tőkeerős családi háttér.13 

16. ábra. A jövedelmek almintánkénti megoszlása (ezer Ft)

oktatás

egészségügy, 
szociális; …

minden más

teljes minta
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fő- és melléktevékeny-
ségből származó havi 
nettó jövedelem

háztartásának átlagos 
havi nettó összjöve-
delme

egy főre jutó havi nettó 
jövedelem

113,9
217,5

78,9

107,4
230,2

87,9

119,5
222,1

90,6

114,1
220,5

82,8

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 48714

13  Nagyobb felbontású elemzéssel természetesen differenciáltabb megállapítások tehetők, de az adatok így is fontos összefüggést 
tárnak fel.

14 A jövedelmekre vonatkozó kérdéseknél a legnagyobb az adathiány, aminek nincs egyértelmű magyarázata, legfeljebb régi társa-
dalmi reflexekkel magyarázható.



PÁLYAELÉGEDETTSÉG ÉS KARRIERTERVEK…

279

A jövedelmek a pedagóguspályán meglehetősen egyértelműek, nagy eltérést nem mutatnak, 
a közalkalmazotti bértábla nem enged nagy szórást, ennek következtében konkrét összegbeli 
eltérések csak az alminták között vannak. Az összehasonlíthatóság kedvéért a jövedelmi adatok 
intervallumskáláját ordinális skálává alakítottuk, és alsó, középső, felső harmad kategóriákat 
hoztunk létre. 

17. ábra. Fő- és melléktevékenység nettó jövedelme (%)

oktatás

egészségügy, 
szociális; …

minden más
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19,6%

30,4%
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Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 487

18. ábra. Fő- és melléktevékenység havi nettó összege az alminták szerint (ezer Ft)
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31,8%
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44,9%

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 500

A fenti ábra alátámasztja azt a korábbi megállapítást, hogy a pedagóguspálya különböző szeg-
mensei jellegzetes jövedelemeloszlást mutatnak: legmagasabb a tanárok, legalacsonyabb a köz-
oktatás alsóbb szintjein dolgozó pedagógusok jövedelme. Ez a mindenkori közalkalmazotti 
bértábla nyilvánvaló következménye, hiszen az kizárja a képzettségi szinttől és évek számától 
független karrierlehetőséget és jövedelemviszonyokat. 
 Az eloszlás megmarad az egy főre jutó nettó jövedelem vizsgálatakor is (19. ábra), feltűnő 
azonban, hogy a szakoktatók körében jelentős átrendeződés van, amit a családok (egy háztar-
tásban élők) magasabb létszáma magyaráz.
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További elemzést igényelne annak feltárása, hogy a szakoktatók körében mért magasabb jöve-
delmi sáv milyen arányban származik oktatói, és milyen arányban a szakhoz kapcsolódó piaci 
tevékenységből.

19. ábra. Egy főre jutó havi nettó jövedelem

szakoktató

tanár

tanító,  
gyógypedagógus

óvodapedagógus
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alsó harmad

21,6%

44,9%

28,8%

29,4%

45,9%

33,3%

37,1%

29,4%

32,4%

21,7%

34,1%

41,2%

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.  
N = 379

Pályakorrekciós elképzelések 
A kutatásnak a pályakorrekcióra vonatkozó kérdései valójában a munkahely-változtatás iránt 
érdeklődnek, ami nem azonos a teljes pályaelhagyással. Mégis feltételezhetjük, hogy a kettő 
között szoros együtt járás van, ezért az elemzés során abból indulunk ki, hogy a munkahely-
változtatással kapcsolatos megnyilvánulások megbízhatóan prognosztizálják a pályaelhagyási 
szándékokat.
 A pályakorrekciós elképzeléseknek sokféle kiváltó oka lehet, amelyek alapvetően a pályával 
való elégedettség és elégedetlenség különféle elemeivel függnek össze.
 A teljes minta megoszlása nem árulkodik intenzív pályamódosítási tervekről, mindössze 
12,8% biztos abban, hogy munkahelyet változtat, bár valamivel nagyobb arányban (14,9%) 
fontolgatják még a kérdést. 

20. ábra. Munkahely-változtatási szándékok a teljes mintán

12,8%

14,9%

29,7%

42,6%

igen, biztosan

valószínűleg igen

valószínűleg nem

biztosan nem

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 690
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További fontos adalékokkal szolgálhat, ha megvizsgáljuk a munkahely-változtatási szándékok 
és a jövedelem összefüggéseit (5. táblázat). A havi nettó jövedelem alsó, középső és felső har-
madába tartozás és a változtatási szándék közötti összefüggések meglehetősen egyértelműek: 
az alsó harmadban 47,4% biztosan vagy valószínűleg változtatna, a középső harmadban ez az 
arány már csak 19,5%, a felső harmadban pedig 12,9%. 

5. táblázat. A havi jövedelem és a munkahely-változtatási szándék összefüggései a teljes mintán

Tervezi, hogy az elkövetkező években munkahelyet 
fog változtatni, új munkahelyet fog keresni? 

fő - és melléktevékenységből  
származó havi nettó jövedelem  

(ezer forint) teljes  
minta

felső 
harmad

középső 
harmad

alsó har-
mad

igen, biztosan
elemszám

%
4
2,6

6
3,8

41
25,9

51
10,8

valószínűleg igen
elemszám

%
16
10,3

25
15,7

34
21,5

75
15,9

valószínűleg nem
elemszám

%
56
35,9

44
27,7

40
25,3

140
29,6

biztosan nem
elemszám

%
80
51,3

84
52,8

43
27,2

207
43,8

összes
elemszám

%
156
32,9

159
33,6

158
33,4

473
100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 473

Az alminták vizsgálata azt mutatja, hogy a munkahely-változtatási szándék és a jövedelmi kate-
góriák összefüggnek,15 nem meglepő, hogy a felső jövedelmi harmadba tartozóknál a legalacso-
nyabb arányú a változtatási szándék és a biztosan vagy valószínűleg változtatók között az alsó 
fizetési harmadba tartozó válaszadók találhatók a legmagasabb arányban. 
 Az adatokból azonban további fontos következtetések is levonhatók: jól látszik, hogy az alsó 
harmadba tartozók változtatási hajlandósága egyértelműen növekszik az óvodapedagógus 
tanítótanárszakoktató sorrendben (32,447,257,983,3%). Ez az adatsor is alátá-
masztja azt a korábbi megállapítást, miszerint a tanári és a szakoktatói végzettségűek körében 
erőteljesebb a munkapiaci érdeklődés, hiszen oklevelük könnyebben alkalmazható más terüle-
ten is. A másik következtetés azonban az lehet, hogy az óvodapedagógusok és tanítók kevésbé 
mozdulékonyak, ami csak részben magyarázható az erőteljesebb pályamotivációval, a korábbi 
adatsorok ugyanis nem azt mutatják, hogy a tanárok és a szakoktatók ennyivel kevésbé volná-
nak elkötelezettek a pálya iránt. 

15  Az óvodapedagógusok kivételével mindegyik almintában szignifikánsnak tűnik az összefüggés (Sign.: 0,000, 0,001, 001), ám az 
egyes kategóriákban szereplő alacsony gyakoriság (<10) miatt ezt mégsem jelenthetjük ki.
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21. ábra. A munkahely-változtatási szándék és a jövedelmi viszonyok összefüggései almintánként
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biztos igen,
valószínűleg igen

biztos nem,
valószínűleg nem

biztos igen,
valószínűleg igen
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tanár

tanító,  
gyógypedagógus

óvodapedagógus
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88,3%
81,6%

52,8%

14,0%
22,2%

57,9%

86,0%
77,8%

42,1%

15,8%
42,9%

83,3%

84,2%
57,1%

16,7%

11,7%
18,4%

47,2%

88,2%
83,9%

67,6%

11,8%
16,1%

32,4%

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 472

Munkahely-változtatási szándék és a pályaelhagyás viszonya
A kérdések alapján a változtatási szándék nem azonosítható pontosan (a munkahely-változta-
tás nem azonos a pályaelhagyással), az elemzés során ezért közvetett adatként értelmeztük a 
változtatás irányára vonatkozó kérdésre adott válaszokat.16 Tényleges pályaelhagyásnak csak a 
3. kategória („egyáltalán nem, vagy egy másik felsőfokú végzettségének felelne meg”) tekinthe-
tő, a másik kettő inkább a pályán vagy pályaközelben maradási szándékot jelzi.

22. ábra. Az elképzelt új munkahely kapcsolódása a pedagógusvégzettséghez (teljes minta, %)

14,8%

28,6%
56,6%

teljes mértékben

részben

egyáltalán nem, vagy egy 
másik felsőfokú végzettségnek 
felelne meg

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.  
N = 182

16  87. kérdés: „Elképzelése szerint az Ön által tervezett munkahely mennyire kapcsolódna az Ön által végzett szakon szerzett fel-
sőfokú végzettségéhez?” (esetünkben a pedagógus végzettséghez). Az „egyáltalán nem” és az „egy másik felsőfokú végzettségnek 
felelne meg” válaszlehetőséget összevontuk, mert a tényleges pályaelhagyás szempontjából a két variáció azonos.
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A pálya iránti elkötelezettség erejét az adatok jól mutatják, a teljes minta 14,8%-a viszony-
lag alacsony aránynak tűnik. Az almintánkénti elemzésnél két érdekes összefüggés is látható: 
egyrészt a tanárok jellemzően alacsonyabb pályakötődése (20%-kal kevesebb a „teljes mérték-
ben” válaszok aránya a többi csoporthoz képest, bár a biztos pályaelhagyók adata nem kiugró: 
15,8%); másrészt a korábbiak alapján meglepő a szakoktatói alminta eredménye, hiszen azt 
várnánk, hogy a biztos pályaelhagyás körükben a legmagasabb. 
 Levonható a következtetés, hogy a szakoktatók jellegzetes véleménypolarizációja ellenére 
a pálya iránti elkötelezettségük erős, az elégedetlenségek dacára a biztos változtatók körében a 
teljes pályaelhagyási szándék gyakorlatilag azonos a többi pedagóguscsoportéval.17 

23. ábra. Az elképzelt új munka kapcsolódása a pedagógusvégzettséghez
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tanár
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óvodapedagógus
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60,0% 25,0% 15,0%

39,5% 44,7% 15,8%

61,2% 24,5% 14,3%

61,5% 23,1 15,4%

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 182

Továbbképzési és tudományos karriertervek
A pedagógusok karrierterveinek egyik megítélési szempontja, hogy mennyire tekintik fontosnak 
a továbbképzést a munkaerőpiacon való érvényesüléshez. E kérdésben az alminták gyakorlatilag 
azonos megoszlást mutatnak. Talán kevéssé bíztató adat, hogy minden negyedik pedagógus sze-
rint „egyáltalán nem” vagy csak „kismértékben” szükséges a továbbképzés (26,2%), az óvodape-
dagógusok csoportjában pedig minden harmadik válaszadó vélekedik így (33,4%) (24–25. ábra).

24. ábra. A továbbképzés szükségességének megítélése (%)
5,5%

20,7%

44,2%

29,7%
egyáltalán nem szükséges

kismértékben szükséges

nagymértékben szükséges

nagyon nagy mértékben szükséges

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 711

17 Természetesen külön célzott vizsgálat kellene annak eldöntéséhez minden pedagóguscsoportban, hogy ez a jelenség mennyire 
személyiségfüggő (magas kockázatkerülés, bizonytalanság és alacsonyabb önértékelés stb.). Vö: Gáspár M.–Holecz A. (2005): 
Pályaszocializáció és személyiségvonások a pedagóguspálya szempontjából. In: Pedagógusképzés, 2. sz.
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25. ábra. A továbbképzés szükségességének megítélése almintánként

szakoktató

tanár

tanító,  
gyógypedagógus

óvodapedagógus
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33,3%

21,6% 47,5% 26,6%

32,4% 44,7% 18,3%

28,2% 38,5% 23,1% 10,3%

43,9% 18,2% 4,5%

4,3%

4,6%

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 711

A tényleges továbbképzési tervek a szükségesség megítélésénél jobb képet mutatnak,18 hiszen a 
megkérdezettek 40%-a „biztosan” vagy „valószínűleg” részt vesz továbbképzésen a válaszadást 
követő időszakban.

26. ábra Továbbképzési tervek a teljes mintán (%)

15,8%

24,2%

26,9%

33,1%
igen, biztosan

valószínűleg igen

valószínűleg nem

biztosan nem

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 665

Az alminták vizsgálatakor ismét azt látjuk, hogy a szakoktatók a legmagasabb arányt mutatják 
a „biztosan igen” és a „biztosan nem” kategóriában egyaránt, ezen kívül azonban nincs lényeges 
különbség. Az adatok arra engednek következtetni, hogy a pedagóguspályán inkább a jogsza-
bályi továbbképzési kényszer, mintsem a belső szükséglet a motiváció. Ez azért jelenthet prob-
lémát, mert alapvetően pályakezdőkről van szó, akiknél még erősebb továbbképzési igényt 
feltételezhetnénk, mint a régebb óta a pályán lévőknél, még akkor is, ha a pályakezdőknek 
elsősorban a kollégák közvetlen segítségnyújtására van szükségük.19

18 A kijelentés akkor is igaz, ha figyelembe vesszük a válaszadók számának különbségét.
19 A hazai viszonyokról lásd többek között: Nagy M. (2004): Pályakezdés mint a pedagógusképzés középső fázisa. In: Educatio, 3. 

375–390.; Nagy M. (2005): Pedagógusok a továbbképzésről. In: Pedagógusképzés, 4. sz. 15–35.
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A tervezett továbbképzésekre adott válaszok két csoportra oszthatók. Az egyikbe azok tartoz-
nak, akik közvetlenül a pedagóguspályához kapcsolódó képzést preferálják (a szakirányú és a 
szakvizsgás képzések, valamint az MA/MSc magas száma újabb/kiegészítő szakok megszerzé-
sének igényét sejteti). A másik csoportot azok alkotják, akik felsőfokú szakképzést terveznek 
vagy egyéb nem akkreditált, illetve vállalat által szervezett programokat, ami pedig közvetlenül 
árulkodik a pályakorrekció szándékáról, hiszen a pedagógusdiplomával rendelkezők számá-
ra alapvetően nem éri meg a pedagógus jellegű felsőfokú szakképzéseket elvégezni, újabb, 
piacképes(ebb) képzettségeket kívánnak szerezni a pedagógusvégzettség mellé.

27. ábra. A továbbképzések típusai a teljes mintán

 1. vállalat által szervezett tanfolyam, tréning 

2. egyéb, nem akkreditált tanfolyam, képzés 

3. felsőfokú szakképzés

4. szakirányú továbbképzés

5. bachelor képzés (BA/BSc)

6. egységes, osztatlan képzés

7. mesterképzés (MA/MSc)

8. doktori képzés (PhD/DLA)

9. szakvizsgához kapcsolódó kötelező képzés

10. egyéb
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39
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98

12

0

67

16

21

16

igen válaszok/fő

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
N = 738

Összefoglalás

A kutatás adatai összességében homogénnek tűnő pedagógusképet rajzolnak fel, amely sze-
rint a különböző pedagóguscsoportok mind motivációs tekintetben, mind a pályaelégedettség 
különböző részterületeit illetően alapvetően azonos jellemzőkkel rendelkeznek. Az óvodape-
dagógusok általában pozitívabban élik meg saját pedagóguslétüket, kevésbé fontolgatják a pá-
lyaelhagyást (talán lehetőségük is kevesebb volna erre), a tanítók és tanárok között általában 
nincsenek markáns különbségek, a szakoktatók pedig sajátosan polarizált csoportnak tűnnek, 
egyszerre elégedettek és elégedetlenek szakmai kondícióikkal, aminek magyarázatát csak rész-
ben tartalmazzák a kutatási adatok. 
 Bármilyenek legyenek is azonban a körülmények, adataink azt mutatják, hogy még a pálya-
kezdők körében sincs jelentős elvándorlási szándék, jóllehet a pályaelhagyók legfőbb indoka 
a jövedelem, valamint a szakmai előrelépés, ami az esetek nagy többségében egy magasabb 
szintű pedagógusvégzettséget jelent.
 Ennek ellenére téves volna mindebből azt a következtetést levonni, hogy a pedagógusok 
szakmaszocializációjuk és pályával kapcsolatos attitűdjeik okán „jól elvannak”, figyelemre és 
komoly állapotjavításra nincs szükség, ugyanis adataink csak arról tájékoztatnak, hogy miként 
vélekednek a pedagógusok saját szakmájukról és körülményeikről, arról nem, hogy valójában 
kik ők. Hogy milyen szellemi, morális munícióval bírnak, milyen személyiségek, milyen lelki 
teherbírással és kreativitással rendelkeznek. Ennek híján csak remélni lehet, hogy a bemutatott 
pedagógustársadalom tényleg a legmegfelelőbb emberekből áll.
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GIRASEK EDMOND

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, 
FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON1

A nyolcvanas évek eleje óta nem készült olyan átfogó kutatás,2 amely kimondottan az egyes 
szakmákra fókuszálva részletesen vizsgálta volna az egyes diplomás csoportok pályával kap-
csolatos jellemzőit. E kötet éppen azért különös jelentőségű, mivel egyrészt átfogóan, másrészt 
– ezzel egyidejűleg – egy-egy képzésterületre vonatkozóan is áttekinti a fiatal, pályakezdő dip-
lomások munkaerő-piaci helyzetét. Jelen tanulmány fő témái a következő problémákra reflek-
tálnak: milyen módon írható le a fiatal egészségügyi végzettségű munkavállalók átmenete az 
oktatásból a munkaerőpiacra, mi jellemzi munkaerő-piaci helyzetüket, illetve mennyire súlyos 
probléma e területen a pályaelhagyás kérdése. Az egészségügyi ágazatban a munkaerő-piaci 
helyzet vizsgálata azért is különösen fontos, mert súlyos emberierőforrás-problémák regisztrál-
hatóak már hosszabb idő óta, és a trendek nem mutatnak kedvező irányba. Jól ismert a rendkí-
vül magas orvos- és szakdolgozó-hiány (körülbelül 1700 orvos és 4200 szakdolgozó hiányzik 
az egészségügyi ellátó rendszerből3). Az előző problémát súlyosbítja az egészségügyi dolgozók 
elöregedése (az aktív orvosok 50%-a az 50 éves vagy idősebb korosztályhoz tartozik4), a fiatal 
szakemberek külföldre menetele,5 és pályaelhagyása. 
 A pályaelhagyás kérdése alapvető fontosságú probléma az egészségügyben. Nagyságrendjét 
az egészségügyi közhiteles és rendszeresen frissített szakember (orvos, szakdolgozó és gyógy-
szerész működési) nyilvántartások is csak meglehetősen korlátozottan és késéssel tudják be-
csülni. Korábbi kutatási adatok azt mutatják, hogy a pályaelhagyás (vagy a külföldön történő 
munkavállalás) szándéka sokszor már a graduális képzés első időszakában megjelenik,6 ezért 
a jelenlegi vizsgálatban – a meglévő adatok korlátozott felhasználásának tudatában is – foglal-
kozunk a jelenséggel.7 A probléma nem hazai specialitás, kisebb-nagyobb mértékben, de egész 
Európában, illetve a világ más részein is gondokat okoz.8
 A munkaerő-piaci helyzet egyik legfontosabb „mérőszáma” a jövedelem,9 – akár a főállású, 
akár az egyéb jövedelmeket tekintjük –, illetve ezek egymáshoz való viszonya. A jövedelmi 
dimenzió mentén érdemes az egyes szakokon végzettek összehasonlítása, és az egészségügyi 
képzési terület elhelyezése a képzésterületek közötti jövedelemhierarchiában. Szintén lényeges 
mutatója a munkaerő-piaci helyzetnek a szubjektív elégedettség, amelyet részletesen vizsgá-
lunk a jelenlegi tanulmányban.

1 A tanulmány szakmai lektora: dr. Füzesi Zsuzsanna (PTE).
2 Váriné Szilágyi I. (1981): Fiatal értelmiségiek a pályán. Budapest, Akadémiai Kiadó.
 Bánlaky P.–Kérész Gy.–Solymosi Zs. (1981): Orvosok Magyarországon. Budapest, Akadémiai Kiadó.
3 Központi Statisztikai Hivatal (2010): Egészségügyi Statisztikai Évkönyv 2008. Budapest, Központi Statisztikai Hivatal (10.4, 

10.5 és 10.14 táblák).
4 Központi Statisztikai Hivatal (2010): Egészségügyi Statisztikai Évkönyv 2008. Budapest, Központi Statisztikai Hivatal (10.4, 

10.5 és 10.14 táblák).
5 Eke E.–Girasek E.–Szócska M. (2009): A migráció a magyar orvosok körében. Statisztikai Szemle 2009/7–8. 795–825.
6 Girasek E.–Molnár R.–Eke E.–Csernus R. (2009): Az orvosi pálya választásának motivációi napjainkban – orvostanhallgatók 

és rezidensek véleménye alapján. Orvosképzés 2009/4. 223–229.
7 A korlátozott felhasználást az okozza, hogy a jelenlegi felmérésben a szakmai pályájuk elején lévő munkavállalók vallanak szán-

dékaikról, tehát valószínűleg ez a vizsgálat is – a minta sajátosságai miatt – alulbecsüli a pályaelhagyás mértékét, s legfeljebb a 
végzést követő első években megfogalmazódó szándékokat jelzi.

8 Health Organization (2006): Working Together for Health.
9 Lásd ugyanebben a kötetben Varga Júlia tanulmányát.
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 E tanulmánykötet jelentősége számunkra – többek között – abban áll, hogy ugyan számos 
országban végeznek diplomás pályakövetés jellegű kutatásokat, viszont rendkívül ritkán elem-
zik az eredményeket egy-egy képzésterületre, illetve különösen az orvos- és egészségtudomány 
képzési területre vonatkozóan.

Módszertani alapvetések

A Diplomás kutatás 2010 adatbázisán végzett elemzéseket a képzésterületi súlyozást használ-
va10 –, elsősorban az orvos- és egészségtudomány képzésben végzettekre szűrve végeztük el. 
Ez alapján az orvos- és egészségtudomány képzésterületen használható minta 367 főt jelent. 
Mivel a képzési terület rendkívül sok és meglehetősen eltérő szakból tevődik össze, valamint a 
kis elemszámok miatt nem is lehetséges az egyes szakokat külön-külön elemezni, ezért a legna-
gyobb létszámúak elemzése mellett döntöttünk. Ehhez – többek között az elemszámok miatt 
– szükséges volt néhány evidens összevonást elvégezni (pl. diplomás ápoló szak különböző el-
nevezései miatt). Az így létrejött változót használjuk a továbbiakban azokban az elemzésekben, 
ahol az egyes szakok különbségeire vagyunk kíváncsiak.11 
 Fontos volt, hogy külön jelenjen meg az általános orvos szak is, mivel ez a képzési terület 
egyik szimbolikus képzése. Ezen felül még a gyógyszerész szakon végzettek szerepelnek olyan 
elemszámban az adatfile-ban, amely indokolttá tette a külön kategória alkalmazását. A többi 
szak az alacsony elemszám miatt egy „egyéb” kategóriába került. Az ily módon létrehozott vál-
tozó megoszlása követhető az 1. táblán.

1. táblázat. Szak-változó átkódolva

N % érvényes %

általános orvos   59   16,2   16,2

ápoló, diplomás ápoló, egyetemi ápoló, okleveles ápoló   82   22,3   22,3

védőnő, okleveles védőnő   42   11,6   11,6

gyógyszerész   35     9,6     9,6

egyéb 148   40,3   40,3

összesen 367 100,0 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Átmenet az oktatásból a munkaerőpiacra

Az oktatási intézmények és a munkaerőpiac kapcsolata leginkább az átmenet időszakában ele-
mezhető. A munkaerőpiacra való átmenetet több kérdéssel vizsgáltuk, többek között azzal is, 
hogy az államvizsga után mennyi idővel talált magának állást a mintába került válaszadó, illet-
ve, hogy dolgozott-e már az államvizsgája idején. A válaszadók 35,3%-a már dolgozott ebben 
az időszakban, 60%-uk akkor keresett, és különböző időtartamok után talált is munkát. Ez az 
arány megfelel a legtöbb képzési területen tapasztaltaknak. Legnagyobb arányban az ápolók 
dolgoztak már az államvizsgájuk megszerzésekor, a 63 mintába került ápoló szakos végzett 

10 Bővebben a kötet módszertani függelékében.
11 Részletesen: az ápoló, diplomás ápoló, egyetemi ápoló, okleveles ápoló számítanak egy kategóriának (diplomás ápolókat képez-

nek főiskolai és egyetemi szinten is, de a kis elemszámok miatt nem tettünk különbséget a kibocsátó intézmény jellege szerint), 
illetve hasonló összevonás történt a főiskolai és az egyetemet végzett védőnők esetében is.
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közül 59 fő. Ennek oka az, hogy míg az orvos és a gyógyszerész szakmákban a feladatok dip-
lomához, sőt szakvizsgához kötöttek (tehát a diploma megszerzése előtt nem is dolgozhatnak 
a szakmájukban), az ápolóknál már számos olyan feladatot elláthatnak a diploma megszerzése 
előtt is, amelyek illeszkednek megszerzendő végzettségükhöz. Esetükben az is gyakori pályaút, 
hogy az előzetesen már középfokú végzettségű ápolók munka mellett – a szakmai előrelépés 
érdekében – szereznek felsőfokú végzettséget. Azok, akik az államvizsga idején még nem dol-
goztak, átlagosan 2,4 hónap alatt találtak munkát.
 Szakonként vizsgálva az álláskeresés/találás időtartamát (2. táblázat), az előbbi – államvizs-
ga idején dolgozott vagy sem – kérdés fordítottját látjuk. Vagyis, leggyorsabban az orvosok, 
illetve a gyógyszerészek (átlagosan 1,7 hónap alatt) találtak munkát, míg az ápolóknak erre át-
lagosan 3,6 hónapra volt szükségük. A szakok közötti különbség szignifikáns. Ki kell azonban 
emelnünk, hogy az orvosoknál a legtöbb esetben nem a klasszikus álláskeresési folyamatról 
van szó. Aki ugyanis a végzettségének megfelelően szeretne dolgozni, annak szakorvossá kell 
válnia, ehhez pedig a rezidensképzésen keresztül vezet az út.12 A rezidensek sajátos helyzetű, 
egyetemekhez, oktató kórházakhoz kötött munkavállalók, akik szakmai felügyelet (szakorvo-
sok) mellett dolgoznak, illetve számos képzést, tanfolyamot végeznek el a rezidensi időszak 
26 hónapja alatt. A rezidensi helyek számát – hasonlóan a felsőoktatási felvételihez – előre 
határozzák meg az egyes szakmákban, és a képzésben való részvétel felvételihez kötött. Ez 
a módszer az általános orvosoknál gyakorlatilag kötelező, a fogorvosoknál és a gyógyszeré-
szeknél azonban nem. Az utóbbiak – néhány speciális feladat ellátásán kívül – a megszerzett 
diplomájukkal önállóan dolgozhatnak, szakvizsga nélkül is.

2. táblázat. Hány hónap alatt talált munkát? – átlagok

átlag N szórás
relatív 
 szórás

általános orvos 1,72   53 1,19 0,69

ápoló, diplomás ápoló, egyetemi ápoló, 
okleveles ápoló

3,60   19 3,66 1,02

védőnő, okleveles védőnő 2,79   35 2,98 1,07

gyógyszerész 1,69   29 1,56 0,92

egyéb 2,68   82 3,02 1,13

összesen 2,41 218 2,63 1,09

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A rezidensi hónapokat az orvosoknál a szakorvosjelölti státusz követi, amikor már állást kell 
találniuk a pályakezdőnek, de még ekkor sem dolgozhatnak szakorvosként.13 Ezt azért lénye-
ges bemutatni, mert látható, hogy az orvosok nem a hagyományos értelemben vett munka-
erőpiacra kerülnek, így a fenti adatokat is ennek megfelelően kell értelmezni. Természetesen 
más a helyzet azoknál a doktoroknál, akik nem gyógyító orvosként kívánnak a későbbiekben 
tevékenykedni, hanem akár az államigazgatásban, akár a magánszférában (nem orvosként) he-
lyezkednek el (például gyógyszergyári értékesítőként). E csoportok valóban a munkaerőpiacon 
kell, hogy találjanak a maguk számára megfelelő munkát.

12 Az alacsony elemszámok miatt nem lehetséges az egyes szakokon végzettek részletesebb vizsgálata.
13 A vizsgált csoport esetében még a leírtak igazak a szakorvosképzésre, azonban 2010-ben változott a szakorvosképzés rendje.
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 Az egészségügyi munkaerőpiac egyébként is nagyon sajátos, mivel az állások tekintetében 
„kínálati piac” van. Vagyis, állást könnyen lehet találni, mert az intézmények többsége komoly 
szakemberhiánnyal küzd. E tény ismeretében feltételezhető, hogy a munkahelykeresés valószí-
nűleg azért tartott ennyi ideig a válaszadóknak, hogy a számukra megfelelő állásra rátaláljanak. 
Összehasonlítva a többi képzésterületen végzett válaszadókkal az egészségügyi diplomásokat 
(3. táblázat), megállapítható, hogy az orvos- és egészségtudomány képzési területen végzettek 
találtak átlagosan a legrövidebb idő alatt munkát, megelőzve még a gazdaságtudományi terüle-
ten végzetteket is. 

3. táblázat. Hány hónap alatt talált munkát? – átlagok, képzési területenként

átlag N szórás

agrár 4,32   201 5,10

bölcsészettudomány 3,89   257 4,74

gazdaságtudományok 3,03   531 3,24

informatika 3,27   194 3,79

jogi és igazgatási 3,12   193 3,30

műszaki 3,28   324 3,46

orvos- és egészségtudomány 2,41   218 2,63

pedagógusképzés 4,28   184 5,04

társadalomtudomány 4,10   145 4,66

természettudomány 5,78   141 5,61

összesen 3,56 2387 4,11

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A fenti orvos- és egészségtudomány képzési területi jellemzők meghatározzák az első munka-
hely megszerzésének csatornáit is14 (4. táblázat). Legtöbben – a válaszadók egyharmada – sze-
mélyes kapcsolatok segítségével kerültek az első állásába, közel egyötödük hirdetés útján, és 
körülbelül 15-15% azok aránya, akik egyszerűen elküldték az önéletrajzukat egy intézmény-
hez/céghez, akkor is, ha ott nem volt állás hirdetve, illetve egyéb módon találtak rá az első mun-
kahelyükre. A többi képzési területhez viszonyítva rendkívül alacsony a munkaközvetítőn vagy 
állásbörzén keresztül állást találók száma, ugyanakkor lényegesen magasabb az egyetemen/
főiskolán keresztüli eredményes munkahelykeresés. Az egészségügyi felsőoktatásban tanulók 
ugyanis az egyetemi/főiskolai gyakorlataikat vagy az intézmény saját klinikáin végzik el, vagy 
más ellátó intézményben (pl. oktatókórházban). Ennek révén tényleges kapcsolat alakul(hat) ki 
az intézmény és a hallgató között, amely alapja lehet egy későbbi munkaviszonynak is.
 Az egyéb munkahelykeresési módokról is érdemes szót ejteni. Az e kategóriában szereplő 
szöveges válaszok szerint a személyes ismeretségeknek rendkívül komoly szerepük van a mun-
kahely megtalálásában, legyen szó akár korábbi munkakapcsolatról, akár szakmai gyakorlati 
helyről. 

14 Az alacsony elemszámok miatt is szükséges volt bizonyos kategóriákat összekódolni.
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4. táblázat. Hogyan jutott az államvizsga letétele utáni első munkájához, vagy ha már akkor is dolgozott, 
akkor ahhoz a munkájához? – orvos- és egészségtudomány képzési területen

N %

hirdetés útján   65   19,2

munkaközvetítő, fejvadászcégen keresztül vagy állásbörzén   10     3,0

elküldte az önéletrajzát egy vagy több céghez és így megkeresték   51   15,2

egyetemen/főiskolán keresztül – karrieriroda, kapcsolatban álló cég   41   12,3

személyes kapcsolatokon keresztül 118   35,1

egyéb   51   15,1

összesen 336 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Az adatfelvételből információhoz juthattunk arra vonatkozóan is, hogy mit gondolnak a meg-
kérdezettek, mekkora szerepe volt bizonyos tényezőknek abban, hogy az államvizsga utáni első 
állásukat elnyerték. Itt négyfokozatú skálán értékelték a válaszadók a felsorolt tényezőket (az 
1-es jelentése, hogy egyáltalán nem volt, a 4-es jelentése, hogy nagy szerepe volt benne). A kö-
vetkező táblázatból látható, hogy a leginkább jelentős szerepű tényezőnek a személyes fellépést, 
az egyéni szakmai képességeket, a szakot, amelyen diplomát szereztek, illetve az egyéb pozitív 
tulajdonságokat értékelték a válaszadók – a munkaadóik „szemével”, illetve saját, személyes ta-
pasztalataik alapján. Bár az összes válaszadó relatíve átlagosan alacsonyra értékeli az ismerősök 
szerepét, azok azonban, akik ismerősök útján találtak állást – érthető módon –, szignifikánsan 
magasabbra értékelik a személyes kapcsolatok jelentőségét. Itt tehát nem a képzettségen és 
képességen, hanem az egyéni személyes ismeretségen, az ún. kapcsolati tőkén van a hangsúly.

5. táblázat. Az alábbi tényezők közül melyiknek mekkora szerepe volt az államvizsga letétele utáni első 
állása/az első folyamatos megbízásos munkák elnyerésekor? Tehát nagy szerepe, közepes, kicsi szerepe volt 
vagy egyáltalán nem volt szerepe annak, hogy:

N átlag szórás

jó volt a személyes megjelenése, fellépése? 339 3,52 0,82

megfelelő egyéni szakmai képességekkel rendelkezik? 340 3,45 0,90

ezen a szakon szerzett diplomát? 340 3,42 1,08

egyéb pozitív egyéni tulajdonságokkal rendelkezik? 328 3,41 0,94

általában az, hogy diplomája volt? 339 3,01 1,23

ezen az egyetemen/főiskolán szerezte a diplomáját? 338 2,84 1,26

korábbi szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkezett? 340 2,58 1,28

ismerősök ajánlották? 334 2,36 1,32

más szakon szerzett diplomát/folytatott tanulmányokat? 303 1,56 1,03

egyetemi/főiskolai tanárok ajánlották? 331 1,52 0,95

egyéb szempontoknak? 242 1,20 0,70

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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Ezen változókból a dimenziócsökkentés érdekében három szeparált főkomponenst készítet-
tünk, melyből az egyik a személyes tulajdonságokat (szakmai képességek, személyes fellépés, 
egyéb pozitív tulajdonságok), a második a képzettségeket (adott szakon, adott intézményben 
szerzett diplomát, illetve általában a diploma megléte) a harmadik pedig a személyes kapcso-
latokat és tapasztalatokat (ismerősök, oktató ajánlása, korábbi szakmai gyakorlat) jeleníti meg. 
Ezen főkomponensek átlagértékét szakonként összehasonlítva látszik, hogy a személyes tulaj-
donságokon kívüli két főkomponens átlagértéke szignifikánsan különbözik az egyes szakokon 
végzettek között. A képzettség szerepét az orvosok értékelték átlagosan a legmagasabbra, míg 
az ápolók a legalacsonyabbra – megmagyarázott hányados 12% (!). A személyes kapcsolatok 
pedig szintén az orvosoknál a legfontosabbak, a védőnőknél pedig a legkevésbé értékeltek. 
 A kutatásban részt vevő végzettek több mint 82%-a még az államvizsga utáni első munka-
helyén dolgozik, ami arra utal, hogy ebben a szektorban viszonylag stabilan maradnak egy-egy 
munkahelyen a munkavállalók (6. táblázat). Összehasonlítva a többi képzési területtel is, az 
orvos- és egészségtudomány képzési területen végzettek körében a legmagasabb ez az arány, 
amely mutatja az egészségügyben dolgozók végzést követő munkahelyi stabilitását. 

6. táblázat. Jelenleg is az államvizsgája megszerzése utáni első munkahelyén dolgozik vagy ugyanaz(oka)t 
a folyamatos megbízásos munká(ka)t végzi?

N %

1. igen, ugyanott dolgozom/ugyanazt a munkát végzem 285   82,8

2. nem, más munkahelyen dolgozom/más munkákat végzek   59   17,2

összesen 345 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A felsőoktatásból a munkaerőpiacra való átmenet folyamatában a végzettek vallottak a megszer-
zett képzettség értékéről is. Ez fontos visszajelzés mind az intézmények, mind az oktatáspoli-
tika számára. A jövőbeni szakmai továbbképzést illetően a válaszadók 85%-a úgy látja, hogy 
a munkaerő-piaci érvényesüléshez nagymértékben vagy nagyon nagymértékben szüksége lesz 
valamilyen szakmai továbbképzésre. Ez nem az oktató intézményeket minősíti, sokkal inkább 
arról van szó, hogy az egészségügyben az aktív (tehát ténylegesen az ágazatban dolgozó) munka-
vállalóknak kötelezően gyűjteniük kell továbbképzési kreditpontjaikat. Ezekkel ötévente el kell 
számolniuk, és csak ennek révén maradnak jogosultak a diplomájuk által meghatározott mun-
kavégzésre. Ennél azonban többről is szó van az orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek eseté-
ben, ez pedig a szakvizsga intézménye, amelyről a korábbiakban már részletesen beszéltünk. 

Munkaerő-piaci helyzet

Az objektív munkaerő-piaci helyzet áttekintéséhez a beosztást, a munkahelyet vizsgáltuk meg. 
Beosztásukat tekintve a végzettek 78,1%-a alkalmazott, 10%-uk középvezető, és összesen 
19,3%-uk definiálta magát valamilyen szintű vezetőnek. Ezek az arányok nem meglepőek, 
ugyanis – a kutatás célcsoportjának megfelelően – pályakezdőkről van szó, s ez a tény a magas 
alkalmazotti arányt egyértelműen magyarázza. A vezetők relatíve magas arányát az magyaráz-
hatja, hogy az egészségügyben sok pozíció betöltéséhez felsőfokú végzettség szükséges (pl. a 
főnővéri feladatok ellátásához), illetve itt több esetben olyan posztgraduális képzésekről is szó 
van, amelyet már nem pályakezdők végeztek el. 
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7. táblázat. Ön milyen beosztásban dolgozik jelenlegi munkahelyén?

N %

felsővezető   11     3,0

középvezető   36   10,0

egyéb vezető   22     6,2

alkalmazott 277   78,1

egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató     9     2,7

összesen 354 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Munkahely esetében az ágazatra és a konkrét munkahelytípusra vonatkozó adataink vannak. 
Nem meglepő, hogy a legtöbben – a válaszadók több mint 90%-a – az egészségügyi és szociális 
szektorban dolgoznak. A konkrét munkahelytípusokat tekintve, szintén a „papírforma” igazo-
lódik vissza. A minta közel egyharmada állami vagy önkormányzati kórházban dolgozik, 14% 
szakrendelőben, majdnem egytizedük magánintézményben, és közel ugyanilyen arányú (9%) 
a klinikákon vagy országos intézményekben foglalkoztatottak aránya.

8. táblázat. Az alábbi munkahelytípusok közül Ön hol dolgozik/dolgozott legutoljára? Ha egyéni vállalkozó, 
önfoglalkoztató, akkor munkáinak jellemzően melyik a fő megbízója?

N %

egyetem, főiskola   14     4,0

kutatóintézet, kutatóműhely     3     0,9

klinika, országos intézet   31     8,9

állami/önkormányzati kórház 104   29,9

állami/önkormányzati rendelőintézet, egyéb szakorvosi intézmény   49   14,0

körzeti orvosi ellátó intézmény   21     6,1

magán egészségügyi/szociális intézmény   34     9,7

multinacionális vállalat   16     4,5

magyar vállalkozás, vállalat   26     7,6

államigazgatás, adminisztráció   14     4,0

egészségügyi- és egészségügyhöz kapcsolódó szakmai kamarák   12     3,4

társadalmi vagy civil szervezetek     2     0,6

egyéb   22     6,4

összesen 349 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A munkaerő-piaci helyzet egyik legfontosabb mérőszáma a fizetés. Mielőtt azonban részlete-
sebben megvizsgáljuk az orvos- és egészségtudomány képzési területen végzettek jövedelmi 
viszonyait, érdemes összehasonlítani a képzési területek átlagjövedelmeit. Az egészségügyben 
ugyanis évek óta komoly probléma a dolgozók alacsony mértékű javadalmazása, amelynek 
következménye a nagymértékű külföldi munkavállalás, illetve a pályaelhagyás. A kutatás so-
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rán alkalmazott kérdőívben három kérdés szerepelt a jövedelmekre vonatkozóan: a főállásból 
származó nettó jövedelem, a mellékállásból származó jövedelem, illetve a háztartási jövede-
lem. Ezek közül tehát a főállásból származó és az összes egyéni jövedelmet, illetve az egy főre 
jutó háztartási jövedelmet vizsgáljuk képzésterületi, illetve képzésterületen belüli összehason-
lításban. 
 A főállásból származó jövedelem tekintetében az orvos- és egészségtudomány képzési terü-
leten végzettek a középmezőnyben, a főátlag alatt helyezkednek el a többi képzési területhez 
viszonyítva. A válaszadók főállásból származó nettó átlagjövedelme közel 122 ezer forint, a 
minta teljes átlagáé pedig 135,4 ezer forint. Az egészségügyi végzettségűek jövedelme megegye-
zik az agrár és a bölcsészettudomány területen képzettséget szerzettekével. Az összes egyéni 
jövedelmet tekintve a teljes minta átlaga 146,8 ezer forint, ezen belül az orvos- és egészség-
tudomány végzetteké 132,6 ezer forint. Hasonlóan az egyéni jövedelmekhez, az egy főre jutó 
háztartási jövedelem tekintetében is a mintaátlag jövedelme (112,1 ezer forint) alatt szerepel-
nek az e területen végzettek a 91,2 ezer forintos átlagértékkel.
 A képzési területek és az egyes átlagértékek között – mindhárom vizsgált jövedelmi dimen-
zióban – szignifikáns az összefüggés. A legnagyobb, közel 15%-os megmagyarázott hányad az 
egy főre jutó háztartási jövedelemváltozónál van.

9. táblázat. Átlagjövedelem-értékek képzési területenként

havi nettó  
összjövedelem

összjövedelem havi 
nettó összjövedelem: 
főállás + mellékállás, 

bónusz, egyebek

egy főre eső jövede-
lem a háztartásban 

(Ft)

1. agrár
átlag
N
szórás

122,3
178
50,5

135,7
178
60,2

91 995,0
151

40 188,9

2. bölcsészettudomány
átlag
N
szórás

121,6
340
45,4

132,3
346
56,5

100 541,2
269

54 333,7

3. gazdaságtudományok
átlag
N
szórás

164,0
572
80,1

175,2
604
97,3

154 445,9
457

86 406,8

4. informatika
átlag
N
szórás

150,6
180
71,4

159,7
191
83,3

115 637,7
136

58 777,9

5. jogi és igazgatási
átlag
N
szórás

152,3
209
65,2

167,6
218
83,8

128 930,5
178

59 416,0

6. műszaki
átlag
N
szórás

145,2
298
67,0

158,8
307
79,5

116 056,5
238

72 850,1

7. orvos- és  
egészségtudomány

átlag
N
szórás

122,0
231
44,0

132,6
237
57,1

91 256,1
187

40 720,0

8. pedagógusképzés
átlag
N
szórás

109,5
276
76,4

117,6
281
80,5

77 107,5
200

44 355,3
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havi nettó  
összjövedelem

összjövedelem havi 
nettó összjövedelem: 
főállás + mellékállás, 

bónusz, egyebek

egy főre eső jövede-
lem a háztartásban 

(Ft)

9. társadalomtudomány
átlag
N
szórás

115,2
261
48,5

125,4
263
57,8

91 743,5
208

50 962,0

10. természettudomány
átlag
N
szórás

116,1
147
45,2

124,0
150
53,9

93 699,6
131

45 504,2

összesen
átlag
N
szórás

135,4
2693
66,7

146,9
2776
79,1

112 137,5
2155

67 183,8

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Az átlagjövedelmeket a korábban használt szakváltozókkal való összefüggésben is szerettük 
volna megvizsgálni, az alacsony szakonkénti elemszámok miatt azonban ezek téves következ-
tetésekre adhatnak lehetőséget, ezért a szakonkénti jövedelemelemzéstől eltekintünk. Annyi 
azonban látszik, hogy a legjobban fizetettek a gyógyszerészek, akiknek a fizetése magasan felül-
múlja a többi szakon végzettekét. Szintén az alacsony elemszámok – illetve a nagyrészt állami 
intézmények lévén valószínűleg nem jelentősen eltérő jövedelmek – miatt nem lehetséges az 
egyes munkahelytípusok összefüggésében vizsgálni a jövedelmeket. 
 Egy korábbi, a hallgatók körében végzett adatfelvétel eredményeit e kérdéskörhöz kapcso-
lódva jól fel tudjuk használni.15 A 2009-ben végzett kutatás során arról is kérdezték a hallgató-
kat, hogy megítélésük szerint mennyi az ő, majdani képzettségükkel elérhető diplomás kezdő 
átlagkereset (nettóban), illetve mekkora lenne az az összeg, amely megfelelő lenne a számukra 
(10. táblázat). Jól látszik, hogy a hallgatók alapvetően tisztában vannak az e képzésterületen 
végzettek által elérhető keresetekkel, viszont ettől lényegesen többet tartanának számukra is 
megfelelő bérnek. A hallgatók tehát jól látják, mire számíthatnak, így ha nem is éri őket meg-
lepetésként a munkaerőpiacon elérhető jövedelem, befolyásolhatja őket a további munkakarri-
erjük tervezésében.

10. táblázat. Hallgatói percepció a diplomájukkal elérhető kezdőbérre és a megfelelő átlagkeresetre.

diplomás kezdő  
átlagkereset 

megfelelő  
átlagkereset

ápolás és betegellátás
átlag
N

103 808
77

186 817
80

egészségügyi gondozás és prevenció
átlag
N

99 016
25

191 184
27

orvos
átlag
N

102 579
370

205 382
378

összesen
átlag
N

102 592
472

201 554
485

Forrás: Diplomás pályakövetés – hallgatói motivációs kutatás 2009. Educatio Nonprofit Kft.

15 Szintén 2009-ben az Educatio Nonprofit Kft. végzett egy 7835 fős alapképzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatókra vo-
natkozó reprezentatív felmérést. Itt ennek a vonatkozó eredményei láthatóak.
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A munkaerő-piaci helyzet szubjektív mutatója az egyes munkahelyi tényezőkkel való elége-
dettség. A végzettek körében folytatott kutatás azt kérte a válaszadóktól, hogy 1-től 5-ig terje-
dő skálán értékeljék a felsorolt tényezőket, ahol az 1-es érték jelentése, hogy egyáltalán nem 
elégedett, az 5-ös jelentése pedig, hogy teljes mértékben elégedett az adott tényezővel. Itt is 
lehetőségünk nyílt az orvos- és egészségtudomány képzésterületen végzetteknek a minta teljes 
átlagával való összehasonlítására. Ebből azt látjuk, hogy az orvos- és egészségtudomány képzési 
területen végzettek elégedettsége megfelel a teljes minta átlagának (11. táblázat). Leginkább a 
munka szakmai és tartalmi részével, legkevésbé pedig a jövedelmi viszonyokkal vannak meg-
elégedve, igaz ez utóbbi értéke is pontosan a skála középértéke. Fel kell hívni a figyelmet arra, 
hogy a jövedelmekkel és a juttatásokkal való elégedettség az összes többi tényezővel pozitívan 
korrelál, tehát a jövedelem vagy alapvetően határozza meg a többi tényezővel való elégedettsé-
get, vagy e megállapítás fordítottan is érvényes, azaz a munka egyes tartalmi tényezőivel való 
elégedettség esetén a válaszadók elfogadóbbak a fizetésekkel kapcsolatban is.

11. táblázat. Mennyire van megelégedve a jelenlegi munkájával az alábbi szempontok szerint? – képzési 
területenként

a munka 
szakmai, 
tartalmi 
részével

a szakmai 
előme-
netellel, 
karrier-
építéssel

a szakmai 
presz-
tízzsel

a jö ve de-
lem mel, 
juttatá-
sokkal

a munka 
személyi 
körülmé-
nyeivel

a munka 
tárgyi 

körülmé-
nyeivel

1. agrár
átlag
N
szórás

3,9
349
1,0

3,4
348
1,2

3,5
348
1,1

3,2
348
1,0

3,9
349
0,9

3,8
349
1,0

2. bölcsészet-
tudomány

átlag
N
szórás

4,0
545
0,9

3,4
542
1,1

3,4
543
1,1

3,0
545
1,1

3,9
544
0,9

3,8
543
0,9

3. gazdaság-
tudományok

átlag
N
szórás

4,0
938
0,9

3,4
935
1,1

3,6
939
1,0

3,4
934
1,0

4,0
940
0,9

4,0
940
0,9

4. informatika
átlag
N
szórás

4,2
310
0,8

3,6
306
1,1

3,7
310
1,0

3,4
309
1,0

4,0
310
0,8

4,1
310
0,8

5. jogi és igaz-
gatási

átlag
N
szórás

4,2
372
0,8

3,6
371
1,1

3,7
371
1,0

3,4
372
0,9

4,0
372
0,8

3,9
372
0,9

6. műszaki
átlag
N
szórás

3,9
508
1,0

3,4
508
1,2

3,6
508
1,1

3,3
508
1,0

3,9
508
0,9

3,8
508
1,0

7. orvos- és  
egészség-
tudomány

átlag
N
szórás

4,2
354
0,8

3,6
352
1,1

3,6
353
1,1

3,0
353
1,2

3,8
354
0,9

3,6
354
1,0

8. pedagógus-
képzés

átlag
N
szórás

4,2
358
0,9

3,4
354
1,1

3,5
356
1,1

2,8
355
1,1

3,8
356
1,0

3,6
357
1,0
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a munka 
szakmai, 
tartalmi 
részével

a szakmai 
előme-
netellel, 
karrier-
építéssel

a szakmai 
presz-
tízzsel

a jö ve de-
lem mel, 
juttatá-
sokkal

a munka 
személyi 
körülmé-
nyeivel

a munka 
tárgyi 

körülmé-
nyeivel

9. társadalom-
tudomány

átlag
N
szórás

4,0
376
1,0

3,3
372
1,2

3,4
376
1,2

2,9
376
1,1

3,7
376
1,0

3,7
376
1,0

10. természet-
tudomány

átlag
N
szórás

4,0
221
1,0

3,3
220
1,2

3,3
220
1,2

2,9
217
1,2

3,9
221
0,9

3,8
221
1,0

összesen
átlag
N
szórás

4,0
4331
0,9

3,4
4308
1,1

3,6
4324
1,1

3,2
4316
1,1

3,9
4330
0,9

3,8
4331
1,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

E kérdésnél az elemszámok megengedik a szakok közötti összehasonlítást, ugyanakkor az is 
látszik, hogy nincsenek szignifikáns különbségek. Ez alól csak a gyógyszerészek jövedelmi, 
illetve a munka tárgyi körülményeivel kapcsolatos elégedettsége tér el pozitív irányban.
 A pályaelhagyás – amint arra többször utaltunk – rendkívül fontos probléma az egészség-
ügyben. A demográfiai viszonyok változásával, a társadalom elöregedésével egyre növekszik az 
igény a képzett egészségügyi munkaerő iránt. A képzési rendszer kapacitása pedig jelenleg ál-
landó, illetve kismértekben és/vagy nagyon drágán növelhető. Ezt a helyzetet súlyosbítja, hogy 
nagyarányú a végzett szakemberek külföldi munkavállalása16 és pályaelhagyásuk. Mindkét je-
lenséggel kiemelten fontos foglalkozni, mivel már jelenleg is komoly hiány vagy az ágazatban 
dolgozó egészségügyi szakemberekből. Éppen ezért lényeges megérteni a jelenség mozgatóru-
góit, mert megfelelő információ hiányában nem lehetséges e tendencia megállítása, illetve az 
ország számára is kedvező irányú befolyásolása. 
 A DPR-felmérés a pályaelhagyás vizsgálatának több megközelítését is lehetővé teszi. Első-
ként vizsgáljuk meg azt, amikor a válaszadók nyitott kérdésre válaszolva fejthették ki, mivel 
foglalkoznak a munkahelyükön. Ezzel párhuzamosan egy másik kérdés a jelenlegi munka és a 
végzettség kapcsolódásának mértékét elemzi. A válaszadók közel 90 százalékának (12. táblá-
zat) nagymértékben vagy nagyon nagy mértékben kapcsolódik jelenlegi munkája a végzettségé-
hez. A mintába kerültek 5,2, illetve 5,3%-a véli úgy, hogy egyáltalán nem, vagy csak kismértékű 
ez a kapcsolódás. 
 Egy másik – zárt – kérdés segítségével arra kértük a válaszadókat, hogy a kérdőívben 
felsorolt lehetőségek közül azt válasszák ki, amelyik a leginkább illik a jelenlegi munkaerő-
piaci helyzetükhöz (13. táblázat). Döntő többségük (87%) választotta azt, hogy a munkája 
nagyrészt kapcsolódik a megszerzett képzettségéhez, és jelenlegi pozíciója a karrierje meg-
felelő állomásának tekinthető. További 8,8%-uk esetében kismértékű ez a kapcsolódás, de 
a karrierépítésben hasznos lehet a későbbieket tekintve. E kérdések elemzése alapján meg-
állapítható, hogy az orvos- és egészségtudomány képzési területen végzettek esetében – a 
felmérés által mérhető fogalom alapján és a vizsgált mintában – alacsonynak tekinthető a 

16 Eke E.–Girasek E.–Szócska M. (2009): A migráció a magyar orvosok körében. Statisztikai Szemle 2009/7–8. 795–825.
 EEKH (Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal) Elismerési Statisztikák.
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pályaelhagyás, amely mindenképpen pozitív jelenség. A jelenlegi eredmény ellentmond az 
egészségügyben dolgozó intézményvezetők problémaészlelésének, mely a versenyképes jö-
vedelem hiánya miatti humán erőforrás gondokról szól. A két eredmény nem biztos, hogy 
valódi ellentmondás, a külföldi munkavállalás és a pályaelhagyás feltehetően egy későbbi 
életszakaszban valósul meg. 

12. táblázat. Jelenlegi/utolsó fő tevékenysége szerinti munkája milyen mértékben kapcsolódik az adott sza-
kon tanult végzettségéhez?

N %

egyáltalán nem   19     5,2

kismértékben   19     5,3

nagymértékben   38   10,8

nagyon nagy mértékben 280   78,6

összesen 356 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

13. táblázat. Melyik állítás jellemzi leginkább a munkaerő-piaci helyzetét?

N %

jelenlegi munkám nagyrészt kapcsolódik a …. szakon szerzett képzettsé-
gemhez

305   87,0

jelenlegi munkám csak kismértékben kapcsolódik a …. szakon szerzett 
képzettségemhez

  31     8,8

jelenlegi munkám nem kapcsolódik a … szakon szerzett képzettségemhez     4     1,0

jelenlegi munkám egyáltalán nem kapcsolódik a …. szakon szerzett kép-
zettségemhez

    9     2,6

jelenlegi munkám inkább más szakon szerzett képzettségemhez kapcso-
lódik

    2     0,6

összesen 351 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Jövőbeni tervek

A pályakövetéses kutatások nemcsak a múltat, hanem valamennyire – tervek, szándékok szint-
jén – a jövőt is be tudják mutatni. Nevezetesen azt, hogy a végzetteknek milyen terveik vannak 
leendő munkahelyeikre, illetve a további képzésekre vonatkozóan. A válaszadók közel 80%-a 
biztosan vagy valószínűleg nem szeretne állást változtatni az elkövetkezendő években (14. táb-
lázat). Akik azonban (biztosan, vagy valószínűleg) változtatni szeretnének, azok 70%-a olyan 
munkahelyre tervez váltani, amely nagymértékben kapcsolódik a képzettségéhez (15. táblázat). 
 A további képzések esetében már más a helyzet (16. táblázat). Ennek oka, mint azt már ko-
rábban jeleztük, hogy az egészségügyben fontos szerepe van a folyamatos továbbképzéseknek. 
A válaszadók 15%-a biztosan, 21,2%-a valószínűleg szeretné tovább képezni magát. A későbbi 



FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGüGYBEN…

299

tanulmányi tervek tekintetében a legnépszerűbb a szakirányú továbbképzés, a mesterképzés és 
a felsőfokú szakképzés (orvosi szakvizsgához is felsőfokú szakképzés szükséges).

14. táblázat. Tervezi, hogy az elkövetkező években munkahelyet fog változtatni, új munkahelyet fog keresni?

N %

igen, biztosan   35   10,2

valószínűleg igen   38   11,1

valószínűleg nem 119   34,6

biztosan nem 151   44,1

összesen 343 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

15. táblázat. Elképzelése szerint az Ön által tervezett munkahely mennyire kapcsolódna a … szakon szer-
zett felsőfokú végzettségéhez?

N %

1. teljes mértékben 49   70,1

2. részben 15   21,4

3. egyáltalán nem   6     8,5

összesen 70 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

16. táblázat. Tervezi, hogy az elkövetkező években újabb, felsőfokú vagy egyéb tanulmányokat fog folytatni?

N %

1. igen, biztosan   49   15,0

2. valószínűleg igen   69   21,2

3. valószínűleg nem 108   33,2

4. biztosan nem 100   30,7

összesen 327 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Összefoglalás

A megvizsgált adatok alapján összességében elmondható, hogy az orvos- és egészségtudomány 
képzési területen végzettek jó munkaerő-piaci lehetőségekkel rendelkeznek a munkahelyszer-
zés, a megszerzett gyakorlat és a munka szakmai részének tekintetében. Többségük gyorsan 
tud magának állást találni, és sokuknál a korábbi tapasztalat megfelelő gyakorlattal jár. Fontos 
megemlíteni, hogy az egészségügy jelentősen eltér az általános munkaerőpiactól, számos sa-
játossága miatt. Ezek közül az egyik a gyakorlatorientált képzés, amely mivel ellátó intézmé-
nyekben történik, sok esetben jó referenciát jelenthet. Ugyanakkor például az orvosok esetében 
nem is munkaerőpiacról beszélhetünk, ugyanis a rezidensképzés, hasonlóan a felsőoktatási 
felvételihez, nem a munkaerőpiac törvényeinek megfelelően működik. A gyakorló orvosok 
sokkal később kerülnek ki a tényleges munkaerőpiacra, már szakorvosjelöltként. A válaszadók 
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jelentős többsége tisztában van azzal, hogy további képzésekre lesz szüksége, amely szintén az 
egészségügyi ágazat sajátossága. Szintén egészségügyi sajátosság, hogy komoly hiány van meg-
felelő egészségügyi szakemberekből, tehát jellemzően keresleti piacról beszélhetünk, amelyet a 
végzettek kínálata csak korlátozottan tud kielégíteni.
 A döntő többség még mindig az első munkahelyén dolgozik, illetve az is kiderült, hogy e 
munkahely megszerzésében rendkívül fontos szerepet játszottak a személyes kvalitások, illetve 
az ismerősök. Úgy tűnik, a szakterület végzettjeinek van összehasonlítási alapjuk a kortársaik-
hoz képest. Valószínűleg ez okozza azt, hogy elégedettek a munkájukkal, ugyanakkor a fize-
tésükkel nem. Mivel döntő részt állami intézményekről van szó, ezért túlnyomó többségben a 
közalkalmazotti bértábla által meghatározott fizetéseket kapják, amelynek az összege valóban 
elégedetlenségre adhat okot. Ennek ellenére rendkívül alacsony pályaelhagyást állapíthatunk 
meg a jelen adatok alapján. Kérdés persze, hogy ez mennyire fedi a valóságot, mert más forrás-
ból származó információink alapján a mért szubjektív pályaelhagyásnál lényegesen magasabb a 
pályaelhagyás mértéke. 
 A jövőt illetően elmondható, hogy a megkérdezettek háromnegyede továbbra sem tervez 
munkahelyváltást, ugyanakkor több mint egyharmaduk tervezi további felsőoktatási tanulmá-
nyok folytatását.
 A vizsgálat számos kérdést megválaszolt, ugyanakkor sok olyan kérdést is felvet, amelyet a 
jövőben vizsgálni szükséges, és ezen adatok, illetve a kutatás során nyert tapasztalatok nagyban 
segíthetik e további vizsgálatokat.
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KOVÁCH IMRE 

AZ AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLETEN VÉGZETTEK  
EL HE LYEZ KEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI

A mezőgazdasági szektor teljes átalakítását követte az agrár felsőoktatás, valamint a középszintű 
agrárszakképzés jelentős szerkezeti átalakítása is. A nagyüzemi agrárgazdálkodás szakemberei 
számára a szocialista korszakban képzést biztosító felsőoktatási intézményekben átadott tudás 
elavult. A szocialista mezőgazdasági nagyüzem egész gazdasági környezetével együtt tűnt el, és 
a helyén új agrárgazdaság és agrártársadalom jött létre. Az új agrártársadalom jellegzetességeit 
Romány Pál1 a következőkben adta meg: 1990 és 2000 között felére esett vissza az egy hek-
tárnál kisebb földterülettel rendelkezők aránya; a társas vállalkozások száma ugyanebben az 
időszakban ötszörösére nőtt; a számottevő árutermelést végző gazdaságok száma 50 000 körüli 
volt 2000 körül, a harminc évvel korábbi állapotokhoz képest ötven százalékos a gazdaságok, 
a részt vevő háztartások és az agrárnépsűrűség csökkenése. A gyors termelés- és földhasználat 
koncentráció,2 az Európai Unióhoz történő csatlakozás, a projektalapú forrásfelosztás új típusú 
ismeretek sorát igénylik. 
 A középszintű agrárszakképzés intézményeinek jelentős része megszűnt, ez történt/történik 
a főiskolák egy részével is. Az agrárképzéssel foglalkozó egyetemek jelentős szerkezeti refor-
mokkal válaszoltak arra a helyzetre, amelyben a szocialista típusú nagyüzemi mezőgazdálko-
dásra felkészítő oktatás funkcióját vesztette. A mezőgazdasági szektor foglalkoztatási kapacitása 
a korábbi szint ötödére esett vissza. Az agrár-felsőoktatás minisztériumi felügyelete is változott. 
Az agráregyetemek egy sor új szak bevezetésével válaszoltak az agrárszerkezet átalakításának 
és az agrárszektor beszűkülő foglalkoztatási lehetőségeinek a kihívására. Az agráregyetemeken 
ma meglehetősen változatos tartalmú képzés folyik, amelynek következtében a kibocsájtott 
diplomák elvileg növelik a szakirányú elhelyezkedés esélyét. 
 Az agrár felsőoktatási intézmények képzési szerkezetátalakításának és a felsőoktatási re-
formoknak következményeként az agrárszektor visszaesését nem követte hallgatói létszám-
csökkenés, sőt az agrár felsőoktatási intézményekben 1990 és 2004 között 9070 főről 47 842 
főre,3 ötszörösére emelkedett a hallgatók létszáma. Nagyobb növekedést mutat a négyszeresére 
emelkedő, összes felsőoktatásban tanuló hallgató számánál. A tömegesedő oktatás ellenére csak 
kevéssé nőtt az oktatók száma (az agrár felsőoktatásban ez 1990/91-ben 1579 fő, a 2003/2004-
ben tanévben 1623 fő volt),4 és nem javultak az oktatás infrastrukturális feltételei sem. 
 A hallgatói létszám átlagosnál nagyobb növekedése a képzés kínálatának is köszönhető, 
amely a hagyományos mezőgazdálkodási jellegtől a komplexebb természeti erőforrás-tudo-
mány irányába mozdult el. A Bolognai Bizottság egyes agrárszakokat megszüntetett. Az agrár 
felsőoktatási intézmények törekvése a megváltozott igények kielégítésére, a bolognai rendszer-
re történő átállás és ezzel az európai oktatási piacra való belépés a környezetvédelemmel, a 
környezetgazdasággal, a környezetiparral, a komplex vidékfejlesztéssel, az informatikával, az 
Európai Unióval és a piaci ismeretekkel ( pl. marketing) kapcsolatos szakok bevezetését hozták 

1 Romány P. (2002): Kortársunk az agrárpolitika: agrárpolitikai, agrárszociológiai tanulmányok az ezredforduló idejéből. Szaktu-
dás Kiadó, Budapest.

2 Kovács K. (2007): Structures of Agricultural Land Use in Central Europe. In Heinonen, M.–Nikula, J. –Kopoteva, I. –
Granberg, L. (eds.): Reflecting Transformation in Post-socialist Rural Areas. NewcastleCambridge Scholars Publishing. 87–114.

3 Molnár J. (2005): Az agrár felsőoktatás aktuális kérdései. Agrárágazat. 2005.
4 Molnár J. (2005): Az agrár felsőoktatás aktuális kérdései. Agrárágazat. 2005.
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magukkal.5 Az új szakok magyarázhatják az átlagosnál nagyobb hallgatói létszámbővülést az 
agrár felsőoktatási intézményekben. A hagyományos agrármérnök képzésre6 egyre keveseb-
ben jelentkeznek. Közvetlenül 2006 után a vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzésen hat 
intézményben, a regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzésen pedig hét felsőoktatási 
intézményben történt képzés, míg gazdasági agrármérnököt öt helyen képeznek.7 Olyan in-
tézmények is indítottak az agrár felsőoktatási profilhoz tartozó szakokat, amelyek kínálatában 
ilyen szakok korábban nem, vagy csak sokkal kisebb súllyal szerepeltek. 2009-ben gazdasági 
és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzést (BSc) tizenegy felsőoktatási intézményben indítot-
tak, vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzés (MSc) hét, regionális és környezeti gazdaság-
tan mesterképzés (MA) hét felsőoktatási intézményben folyt. 
 Az előbbiekben vázolt folyamatok egyik következménye, hogy az „agrár felsőoktatás” fo-
galma elég nehezen értelmezhető. A hagyományos agráregyetemeken egy sor, a mező- és erdő-
gazdálkodáshoz, az állattenyésztéshez vagy a mezőgazdasági gépészethez csak áttételesen kap-
csolódó szakot indítottak, és olyan intézmények hirdettek agáregyetemeken is futó szakokat, 
amelyek alapprofilja távol esik a mezőgazdasági jellegű alapszakoktól. A tanulmány a Diplomás 
kutatás 2010 kutatás besorolását követi az agrárképzésben résztvevők elemzése során. 
 Az elemzés azt vizsgálja elsőként, hogy kik azok, akik az agrár felsőoktatási intézményekben 
tanultak, milyen az agrár felsőoktatás társadalmi és intézményi „bemeneti piaca”. Ezt követően 
arra keresem a választ, hogy az agrár felsőoktatás gyökeres átalakulása következtében piacképes 
képzés folyik e, és hogy milyen mértékben tudnak az agráriumban, illetve a nem agrárszektorban 
elhelyezkedni a frissdiplomások. További kutatási kérdés, hogy milyen jellegű a mezőgazdasági 
szektor felvevőképessége és szakemberigénye, milyen területeken és szektorokban helyezkednek 
el a nem a mezőgazdaságban foglalkoztatott, agráregyetemekről kikerülő diplomások, és hogy az 
agráregyetemeken diplomát szerzettek szakképesítésének (agrár, nem agrár), valamint elhelyez-
kedésének, a pályaválasztás motivációinak vannak-e karakteres társadalmi meghatározói? 

Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek

A Diplomás kutatás 2010 felvétel mintájába 368 agrár felsőoktatásban végzett került. A meg-
kérdezettek 11 felsőfokú intézmény 69 szakán szerezték diplomájukat. A mintába kerültek 
képzettsége megfelelően reprezentálja az agrár felsőoktatási intézmények sokoldalú, a hagyo-
mányos agrárképzést magában foglaló, ugyanakkor számos új szakképzési területet kínáló 
képzési profilját. A hagyományos (mezőgazdasági mérnök, kertészmérnök, állattenyésztő stb.) 
szakokon a válaszolók 41,2 százaléka végzett. Az agrár felsőoktatás átalakítása pontosan tük-
röződik a végzettek szakképzettségének megoszlásában, ugyanakkor magyarázatot ad arra is, 
hogy miért nagyobb az agrár felsőoktatási intézmények hallgatóinak a létszámnövekedése a 
felsőoktatási átlagnál. Az első diploma megszerzésének képzési formája szerint (1. tábla) a 
főiskolai képzésben részesülők adják a végzettek közel hatvan százalékát és ennek megfelelő 
a szerzett diploma szintje is (2. tábla). Az agrár felsőoktatási intézményekben végzők nagyobb 
arányban jutnak egyetemi diplomához (40,9 százalék), mint az összes felsőfokú végzettséggel 
rendelkező (34 százalék). Az agrár felsőoktatásban végzettek kisebb arányban (61,2 száza-
lék, 3. tábla) tanultak államilag finanszírozott szakokon, mint az összes felsőfokú diplomás 

5  Váczi L. (2006): Az agrár felsőoktatás helyzete intézményi szemszögből. Agrároldal. 2006.
6 Szabó Kocsis J. (2005): Az agrárszakképzés jelene és jövője. Agrároldal 2005.
7 Krúdy E. (2010): A magyarországi felsőoktatás alakulása a rendszerváltozás óta, kiemelt figyelemmel a vidékfejlesztéshez kap-

csolódó alapképzésekre. A Vidék Hangja.
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(66,8 százalék). Az agrár főiskolai képzés piaci értékére mutathat rá, hogy az, a költségtérítéses 
képzési forma nagyobb aránya ellenére is (43,1 százalék az agrár főiskolát végzetteken belül), 
népszerű képzési forma. (Az összes főiskolát végzett között ez az arány 33,1 százalék). 

1. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzett hallgatók a képzés formája szerint

fő százalék

hagyományos egyetemi képzés 142   38,7

hagyományos főiskolai képzés 215   58,5

felsőfokú szakképzés     9     2,4

mesterképzés (MA/MSc)     1     0,3

összesen 368 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

2. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzett hallgatók a diploma szintje szerint

fő százalék 

egyetemi 150   40,9

főiskolai 217   59,1

összesen 368 100

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

3. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzett hallgatók a képzés finanszírozásának a formája szerint

fő százalék

államilag támogatott képzés 224   61,2

költségtérítéses képzés 120   32,7

egy ideig államilag támogatott, egy ideig költségtérítéses   22     6,1

összesen 367 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Az agrár felsőoktatásban végzettek lakóhely szerinti megoszlása (4. tábla) szintén ahhoz nyújt 
adalékot, hogy az agráregyetemek és főiskolák nem csak a hagyományos agrármunkahelyek 
számára képeznek szakembereket, képzési profiljuk jelentősen gazdagodott. Ezzel is magya-
rázható, hogy a végzettek jelenlegi lakóhelye majdnem leképezi az ország népességének a te-
lepülések szerinti megoszlását. Az egyetemi agrárdiplomát szerzők a nagyobb városokban, a 
főiskolai végzettséggel rendelkezők a kisvárosokban és községekben vannak jelen az átlagot 
meghaladó arányban (7. tábla).
 A felsőoktatás elnőiesedése az agrár felsőoktatást sem kerülte el. A nők aránya 60,6 százalék 
a végzettek között. A férfiak valamivel nagyobb arányban végeznek egyetemet, mint a nők (6. 
tábla). A nők beáramlása az agrár felsőoktatásba nem életkor-specifikus abban az értelemben, 
hogy a nők nem csak a fiatalabb korosztályokban, hanem a 30 és 35 közöttiek és a 35 évnél 
idősebbek között is többen vannak a 2007-ben végzettek között, mint a férfiak. Az agrár egye-
temeken és főiskolákon 2007–ben végzettek és az összes abban az évben felsőfokú végzettséget 
szerző kormegoszlása között lényeges eltérés nincs (8. tábla).
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4. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzett hallgatók a jelenlegi lakóhely szerint

fő százalék

főváros 47 12,9

vidéki megyeszékhely vagy megyei jogú város 74 20,4

egyéb város 137 37,6

község 106 29,1

összesen 365 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

5. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek a férfi/nő megoszlás szerint

fő százalék

férfi 145   39,4

nő 223   60,6

összesen 368 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

6. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2000-ben végzettek a diploma szintje és a férfi/nő megoszlás szerint

egyetemi főiskolai együtt

férfi 54 91 145

százalék 37,2 62,8 100

nő 97 126 223

százalék 43,5 56,5 100

összesen 151 217 368

százalék 41,0 59,0 100

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

7. tábla. Az agrár felsőoktatásban végzettek a diploma szintje és jelenlegi lakóhely szerint

egyetemi főiskolai együtt

főváros 23 25   48

százalék 47,9 52,1 100

vidéki megyeszékhely vagy megyei jogú város 42 33 75

százalék 56,0 44,0 100

egyéb város 49 88 137

százalék 35,8 64,2 100

község 36 70 106

százalék 34,0 66,0 100

összesen 150 216 366

százalék 41,0 59,0 100

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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8. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek megoszlása az életkor kategóriák szerint 

fő százalék
az összes felsőoktatásban 

végzett, százalék

35 évesnél idősebb   79   21,7   20,4

30–35 éves   61   16,7   19,7

27–29 éves 123   33,8   33,6

27 évesnél fiatalabb 101   27,8   26,3

összesen 364 100,0 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

A mezőgazdasági főiskolákon és egyetemeken tanulók társadalmi „bemeneti piaca” a 2007-ben 
végzettek erős megosztottságát mutatja. A szülők és a nagyszülők végzettségének szakterületével, 
illetve szakmájával összevetve a 2007-ben végzettek felsőoktatási orientációja az összes végzettnél 
valamivel erősebb kapcsolódást mutat. Az agrár végzettek 25, illetve 30 százaléka folytat tanulmá-
nyai során egyfajta családi hagyományt (9. és 10. táblák). Ez a mutató az összes végzett esetében 
18–20 százalék. Az agrár felsőoktatásban azonban inkább az összes hallgatóra érvényes tenden-
ciát látom erősebbnek, amely szerint a felsőoktatásba belépők orientációjának csak az egyik, és 
bizonyára nem a legerősebb motiválója a család szakmai/foglalkozási jellege. Az agrár felsőoktatás 
esetében különösen kiemelendő, hogy az ott tanulók között egyáltalán nincsenek többségben a 
községi/kisvárosi, mezőgazdasági háttérből indulók. Az agrár felsőoktatásba beáramló hallgatók 
adatai az előbbi szempont szerint az összes végzetthez hasonló összetettséget mutatnak.  
 Az apák iskolai végzettsége (11. tábla) és a család anyagi helyzetének a megítélése (12. táb-
la) is arra utal, hogy a 2007-ben végzettek nem alkotnak egyes társadalmi szegmenshez vagy 
szegmensekhez tartozó felsőoktatási csoportot/csoportokat. Az agrár felsőoktatásban végzettek 
megoszlása az összes végzetthez közel hasonló megoszlást mutat (11. tábla). A család anyagi 
helyzetének a megítélésekor, az ilyen kérdésekre adott válaszoknál megszokott módon, az „át-
lagos” kategória tömeges megjelölésével válaszoltak, ami szintén hasonló az összes 2007-ben 
végzettek adataihoz.  
 Az agrár felsőoktatás intézményi „belépési piacának” az adatai szerint (13–14. tábla) a 2007-
ben végzettek középiskoláinak a típusát az összes végzetthez hasonlítva semmilyen megkülön-
böztető jellegzetesség sem mutatható ki. Ugyanez írható le a középiskolák szakterületének vo-
natkozásában is. A mezőgazdasági szakiskolákból érkezők aránya ugyan lényegesen magasabb, 
mint az összes hallgató esetében, de ezzel együtt is mindössze 12,4 százalék. A mezőgazdasági 
szakiskolákból a felsőoktatásba kerülők mintegy fele nem agrár felsőoktatási intézményben 
tanul tovább. 
 Az agrár felsőoktatás intézményi és társadalmi „bemeneti piacának” az elemzése azért lé-
nyeges, mert az agrárdiplomások elhelyezkedésének meghatározó motívumaira mutathat rá. 
A vonatkozó adatok szerint az ezt a képzési formát elérő, sokkoló válság hatására bevezetett 
képzési és egyéb reformok következtében az agrár felsőoktatásban végző hallgatók társadalmi 
jellemzői és iskolázottsági mutatói nagy hasonlóságot mutatnak a más felsőoktatási intézmé-
nyekben tanulókéhoz. Nem találtam olyan megkülönböztető jellegzetességeket, amelyek arra 
mutatnának, hogy az agrár diplomások erősen kötődnének az agrárnépességhez vagy más, 
egyértelműen meghatározható társadalmi csoporthoz. Az agrár felsőoktatás „bemeneti piaca” a 
fentiek értelmében nagymértékben nyitottnak tartható és az agrárdiplomások elhelyezkedése 
nem egy diplomás részpiacon történik. 
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9. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek szülei és nagyszülei végzettségének szakterülete 
kapcsolódása a végzett szakterületéhez

fő százalék

nincs kapcsolódás 282   76,6

egy kapcsolat   66   18,1

két kapcsolat   16     4,4

szülők és nagyszülők végzettsége is kapcsolódik     3     0,9

összesen 368 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

10. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek szülei és nagyszülei szakmájának kapcsolódása a 
végzett szakterületéhez

fő százalék

nincs családi szakmai kapcsolódás 259   70,4

egy szakmai kapcsolódás   73   19,8

két szakmai kapcsolódás   27     7,2

szülők és nagyszülők is     9     2,5

összesen 368 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

11. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek apjának/nevelőapjának a legmagasabb iskolai vég-
zettsége 

fő százalék
az összes 2007-ben 

végzett, százalék

8 általános alatt     2     0,4     0,4

8 általános   23     6,4     0,4

szakmunkásképző, inasiskola, szakiskola 138   38,0   31,3

szakközépiskola, technikum (érettségivel) 104   28,6   27,0

gimnázium   24     6,5     9,4

főiskola   37   10,1   12,9

egyetem (tudományos fokozat nélkül)   33     9,0   10,6

egyetem, tudományos fokozattal     3     0,8     2,4

összesen 364 100,0 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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12. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek családjának anyagi helyzete a kérdezett 14 éves 
korában

fő százalék

az átlagosnál sokkal jobb     5     1,3

az átlagosnál valamivel jobb   62   16,9

nagyjából átlagos 273   74,7

az átlagosnál valamivel rosszabb   24     6,5

az átlagosnál sokkal rosszabb     2     0,5

összesen 366 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

13. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek középiskolai végzettségének a típusa 

fő százalék

hagyományos 4 osztályos gimnázium 192   52,2

6 osztályos gimnázium   13     3,4

8 osztályos gimnázium     6     1,6

kéttannyelvű középiskola     2     0,6

technikum   13     3,6

szakközépiskola 137   37,3

egyéb     5     1,2

összesen 368 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

14. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek középiskolájának a szakterülete 

fő százalék
az összes 2007-ben 

végzett, százalék

ipari, építőipari, vízgazdálkodási   23     6,2     5,7

mezőgazdasági   43   12,4     2,0

kereskedelmi     3     4,7     2,9

vendéglátóipari   17     1,5     0,9

közgazdasági   38   10,4   10,9

egészségügyi     1     0,2     3,8

egyéb   24     6,4     9,2

nincs vonatkozó adat 214   58,2   64,6

összesen 368 100,0 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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Az agrár felsőoktatási intézményekben végzettek elhelyezkedési sajátos-
ságai

Az agrárképzési intézményekben diplomákhoz jutók megközelítőleg kétharmada már a diplo-
mához jutás előtt munkaerő-piaci tapasztalatokat szerez. A középiskola elvégzése után csak alig 
több mint ötven százalékuk tudott bekerülni a felsőoktatás intézményeibe (15. tábla) és a vég-
zettek legalább 35–40 százaléka három vagy több típusú jövedelemszerzéssel vagy továbbkép-
zéssel is próbálkozik a felsőoktatási tanulmányok megkezdése előtt. A felsőoktatási tanulmá-
nyok alatt egyharmaduk vállal valamilyen munkavégzést. A munkaerő-piaci jártasságot szerzők 
jelentős része a diplomaszerzés utáni elhelyezkedés szempontjából is felhasználhatónak tartja 
tapasztalatait (16. tábla).
 Az agrár felsőoktatás végzősei viszonylag gyorsan munkához jutnak. Az erről információt 
szolgáltatók kétharmada egy-két hónappal a diploma megszerzése után elhelyezkedett, továb-
bi 20–25 százalék is munkát szerzett fél éven belül (17. tábla). A munkához jutás elsődleges 
módja a személyes kapcsolatok felhasználása, amelyben fontos szerepet kap a tanulóévek alat-
ti, illetve az azt megelőző időszak munkavállalása. Az egyetem/főiskola alig játszik szerepet a 
diploma utáni első munkahely megtalálásában. A személyes kapcsolatok után a hagyományos 
(hirdetések, önéletrajz elküldése) módok játsszák a legfontosabb szerepet az egyetemi, főiskolai 
évek utáni álláshoz jutásban. (18. tábla). 
 Az agrár felsőoktatási intézmények képzési kínálata sikeresnek mondható, abból a szem-
pontból, hogy a 2007-ben végzettek között alig volt 2010-ben munkanélküli. A képzés sike-
reként könyvelhető el az is, hogy a végzettek nagyon sok gazdasági ágazatban felhasználható 
szakismerettel és diplomával rendelkeznek. A mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás al-
kalmazza a legtöbb agrárvégzettet, de az agrárdiplomásoknak csak 25–27 százaléka (19. tábla) 
kerül az agrárszektorba. Az agrár felsőoktatás a végzettek elhelyezkedési esélyeinek a szem-
pontjából kettős funkcióval bír. Képzést biztosít az agrárszektor szakemberigényének az ellá-
tására, ugyanakkor kurzusain a legkülönbözőbb gazdasági, államigazgatási területen felhasz-
nálható diploma is megszerezhető. Az agrárágazat után az államigazgatás és a kereskedelem 
alkalmazza a legtöbb agrár felsőoktatásban végzettet.

15. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek tevékenységformája a középiskola elvégzése után 

1. tevékenység a kö-
zépiskolai végzettség 

megszerzése után 

2. tevékenység a kö-
zépiskolai végzettség 

megszerzése után

3. tevékenység a kö-
zépiskolai végzettség 

megszerzése után

technikum     4,9     0,4

szakközépiskola     2,8     0,2

4 osztályos gimnázium     2,1

8 osztályos gimnázium     0,3     0,3

főiskola   20,9   18,3   11,6

egyetem   31,2   11,2     5,6

egyéb tanfolyamot végez, 
nem iskolarendszerben 
tanul

    4,9     2,8

felvételi előkészítőre jár     0,2     0,7
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1. tevékenység a kö-
zépiskolai végzettség 

megszerzése után 

2. tevékenység a kö-
zépiskolai végzettség 

megszerzése után

3. tevékenység a kö-
zépiskolai végzettség 

megszerzése után

alkalmazottként dol-
gozik

  25,3   38,8   49,6

saját vállalkozásban 
dolgozik

    0,3     4,6     2,0

vállalkozásban segítő 
családtag

    0,9     0,6     0,6

családi gazdaságban 
dolgozik

    1,6     4,5     5,7

alkalmi munkákból, 
megbízásokból él

    0,3     3,6     0,9

jövedelmeiből él (lakás-
kiadás, tőzsdézés)

    0,3     1,1     0,5 

sorkatona (van állása)     0,3     3,0     0,8

sorkatona (nincs állása)     0,5     0,8     0,8

gyes, gyed, gyet, szülési 
szabadság (nincs állása)

    0,3     2,0     0,7

eltartott (pl. otthon van)     1,3     3,0     3,4

egyéb inaktív     1,7     1,6     3,4

munkanélküli     4,1   8,4

egyéb     2,1     2,2

összesen 100,0 100,0 100,0

N 364 261 164

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

16. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek egyetemi/főiskolai évei alatt vállalt főmunkaidős 
vagy részidős állása

amely fontos 
volt a szakmá-
ban való érvé-
nyesülésben

amely munka-
tapasztalatot 

adott

amely a ké-
sőbbiekben 
hasznos sze-
mélyes vagy 
intézményes 
kapcsolatot 

adott

amely segítette 
a szakmához 

szükséges 
készségek, 

tapasztalatok 
megszerzését

amely fontos 
információk, 

hírek megszer-
zését segítette

nincs válasz     1,7     1,5     2,1     2,3     2,5

igen   33,3   34,2   24,8   32,3   35,1

nem   65,0   64,4   73,0   65,3   62,4

összesen 100,0 100,0 100,0 100 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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17. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkába állásának ideje a felsőfokú végzettség 
megszerzését követően

hónapok száma fő százalék

  1   58   15,9

  2   49   13,2

  3   21     5,8

  4   12     3,3

  5   11     3,1

  6   15     4,1

  7     4     1,2

  8     4     1,2

  9     4     1,0

10     4     1,0

11     1     0,3

12     3     0,9

13     1     0,4

14     1     0,3

15     1     0,2

18     3     0,9

20     3     0,9

23     1     0,2

24     1     0,3

30     1     0,3

35     1     0,2

nincs információ 167   45,5

összesen 368 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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18. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek államvizsga utáni első munkájához jutásának a 
módja 

fő százalék

nincs válasz   11     3,2

hirdetés útján   73   21,3

munkaközvetítő irodán keresztül     7     2,1

fejvadász cégen keresztül     2     0,6

elküldte az önéletrajzát egy vagy több céghez   36   10,5

egyetem/főiskola karrierirodáján keresztül     1     0,3

ismerős beajánlotta 141 41,0

egyetemi/főiskolai tanára beajánlotta     2     0,6

egyetem/főiskola révén     2     0,6

egyetemmel/főiskolával kapcsolatban álló cég, intézmény révén     6     1,7

állásbörzén     6     1,7

egyéb formában   56   16,4

összesen 344 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

19. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkahelyének ágazata

fő százalék

nincs válasz     2     0,5

nem tudja     3     0,8

mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás   98   27,7

feldolgozóipar   20     5,7

villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás     9     2,5

építőipar     6     1,8

kereskedelem, javítás   43   12,2

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás     6     1,7

szállítás, raktározás, posta, távközlés   12     3,5

pénzügyi közvetítés   17     4,9

ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás   11     3,2

közigazgatás,-védelem; kötelező társadalombiztosítás   55   15,8

oktatás   14     3,9

egészségügyi, szociális ellátás     4     1,1

egyéb közösségi, személyi szolgáltatás, egyéb tevékenység   18     5,2

egyéb 34     9,6

összesen 351 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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A munkahely típusának és a munkahely cégformájának megoszlásai alapján (20–22. táblák) 
egyértelmű, hogy az agrár felsőoktatás elsősorban a nagyobb cégek számára képez szakem-
bereket. Kisvállalkozásban, saját vállalkozásban mindössze 9,2 százalék talált alkalmazást. 
A legnagyobb alkalmazó a hazai nagy- és középvállalati szektor és a multinacionális vállalatok. 
A családi gazdaságok alig jelennek meg az agrárvégzettek alkalmazói között. Szimptomatikus 
jelenség, hogy a vidékfejlesztési és egyéb agrárhivatalok több agrárvégzettet foglalkoztatnak, 
mint a családi gazdaságok. Az állami, önkormányzati szektorban dolgozott az agrár felsőok-
tatásban végzettek egyharmada (21. tábla). A 100 főnél több alkalmazottal működő nagyobb 
egységek biztosítanak munkát az agrárvégzettek közel negyven százalékának. Az államigaz-
gatás és a nagyüzem a felsőoktatási diplomások elsődleges alkalmazójaként monopolizálja a 
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés tudáspiacát.
 Az állami/önkormányzati szektor, az agrár- és nem agrár nagyüzemek a 2007–ben végzettek 
egy része számára viszonylag gyors karrierlehetőséget kínált. A válaszadók mintegy negyede 
közép- vagy felsővezetői pozícióban volt 2010-ben (23. tábla). A megfelelő vállalati környezet 
és a karrieresélyek következtében az agrár felsőoktatásban végzettek kétharmada – fele kife-
jezetten elégedett a munkahely által biztosított szakmai munkával, előmenetellel, presztízzsel 
és munkahelyi környezettel (26. tábla). A legkevésbé elfogadott a jövedelem, de a válaszadók 
harmada még ezzel is kifejezetten elégedett. A munkahely által biztosított körülményekkel és 
előmenetellel szemben a válaszadók mindösszesen 8–10 százaléka fogalmazott meg nagyobb 
fokú elégedetlenséget (26. tábla). 67,9 százalék nem is tervezi a munkahely megváltoztatását. 
Mindössze 15 százalék válaszolta azt, hogy biztosan más munkahelyet keres a közeljövőben (28. 
tábla). A munkahellyel való elégedettség állhat a hátterében annak is, hogy az agrár felsőoktatás-
ban végzetteknek csak 15 százaléka tervezi a továbbtanulást, illetve a továbbképzésben történő 
részvételt (27. tábla). A továbbképzés speciális területe a nyelvi képzés. A válaszadók közel hat-
van százaléka nyilatkozott úgy, hogy munkája során szüksége lehet az idegen nyelv használatára 
(29. tábla), de csak tíz százalék számolt be arról, hogy nyelvtudásának a szintje nem megfelelő. 
(30. tábla).

20. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkahelyének a típusa 

fő százalék

egyetem, főiskola   11     3,1

kutatóintézet, kutatóműhely     1     0,2

multinacionális szektor (nagybirtok, multigazdaság)     9     2,7

szövetkezeti szektor (részvénytársaság, kisebb termelői csoport   19     5,6

magánszektor (családi gazdaság)   23     6,8

multinacionális szektor (nagybirtok, multigazdaság)     6     1,7

szövetkezeti szektor (részvénytársaság, kisebb termelői csoport)   15     4,5

multinacionális vállalat   27     7,8

egyéb nagy- és középvállalat   52   15,2

kisvállalkozás, saját vállalkozás   32     9,2

kamara     3     0,9

szakigazgatási szerv   22     6,5
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fő százalék

mezőgazdasági hivatal, vidékfejlesztési ügynökség, önkormányzat   29     8,5

egyéb   59   19,6

összesen 344 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

21. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkahelyének a cégformája

fő százalék

nincs válasz     4     1,0

nem tudja     1     0,2

egyéni vállalkozó   35   10,1

bt.   13     3,7

kft. 120   34,1

zrt., nyrt.   46   13,1

kht.     2     0,6

állami   68   19,4

önkormányzati   39   11,2

nonprofit szervezet (alapítvány, egyesület)     6     1,8

egyéb   17     4,9

összesen 351 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

22. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzetteket alkalmazó cégek alkalmazottjainak a száma 

fő százalék

nincs válasz     5     1,4

nem tudja   14     3,9

1–2 fő   19     5,4

3–4 fő   20     5,7

5–9 fő   18     5,1

10–19 fő   38   10,8

20–49 fő   47   13,2

50–99 fő   41   11,8

100–249 fő   46   13,0

250–999 fő   44   12,4

1000 főnél több   43   12,3

egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató   18     5,1

összesen 351 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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23. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkahelyi beosztása 

fő százalék

nincs válasz     3     0,9

felsővezető   25     7,1

középvezető   56   16,0

egyéb vezető   32     9,2

alkalmazott 205   58,4

egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató   30     8,5

összesen 351 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

24. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek jelenlegi foglalkozási státusza

fő százalék

főiskola     5     1,4

egyetem     7     1,8

doktori képzés     3     0,9

tanfolyam, nem iskolai rendszerű képzés     1     0,4

alkalmazott 187   50,8

saját vállalkozásban dolgozik   19     5,1

segítő családtag, vállalkozásban     2     0,4

családi gazdaságban dolgozik   18     4,8

alkalmi munkákból, megbízásokból él     4     1,1

jövedelmeiből él (lakáskiadás, tőzsde)     1     0,2

GYES, GYED, GYET, szülési szabadság (van állása)     6     1,7

GYES, GYED, GYET, szülési szabadság (nincs állása)     4     1,0

eltartott     2     0,5

leszázalékolt, rokkantnyugdíjas, betegnyugdíjas     1     0,2

munkanélküli járadékos, segélyezett     5     1,3

munkanélküli, járulék nélkül     2     0,4

nincs releváns információ 103   28,0

összesen 368 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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25. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkájának kapcsolódása végzettségéhez, szak-
képzettségéhez

fő százalék

nincs válasz     1     0,2

egyáltalán nem   84   23,9

kismértékben   85   24,1

nagymértékben   75   21,3

nagyon nagy mértékben   107   30,4

összesen 351 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

26. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek elégedettsége 

a munka 
szakmai 
tartalmi 
részével

a szakmai 
előmene-

tellel

a szakmai 
presztízzsel

a jövede-
lemmel, 

juttatások-
kal

a munka 
személyi 
körülmé-
nyeivel 

a munka 
tárgyi kö-
rülménye-

ivel

nincs válasz     0,7     1,0     0,9     1,0     0,7     0,7

nem tudja     0,3     0,5     0,2     0,2     0,2     0,2

egyáltalán 
nem

    2,8     7,6     5,6     5,8     1,5     3,3

kismérték-
ben

    6,1   10,8   10,4   11,6     6,4     5,5

közepesen   20,3   30,1   30,8   44,1   22,4   26,2

nagymérték-
ben

  40,1   29,3   30,6   26,5   42,3   39,3

teljes mér-
tékben

  29,6   20,6   21,5   10,9   26,6   24,8

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft. 
N: 351

27. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek további tanulási, továbbképzési szándéka 

fő százalék

nincs válasz     2     0,7

nem tudja   27     7,4

igen, biztosan   41   11,1

valószínűleg igen   58   15,8

valószínűleg nem 108   29,3

biztosan nem 131   35,7

összesen 368 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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28. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkahely-változtatási szándéka

fő százalék

nincs válasz     2     0,5

nem tudja   22     6,0

igen, biztosan   55   14,9

valószínűleg igen   40   10,8

valószínűleg nem   98   26,7

biztosan nem 151   41,2

összesen 368 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

29. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek munkája során szükséges nyelvtudás 

fő százalék

nincs válasz     3     1,0

nem tudja     1     0,4

egyáltalán nem szükséges 145   41,3

olykor szükséges 143   40,9

gyakran szükséges   57   16,4

összesen 351 100,0

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

30. tábla. Az agrár felsőoktatásban 2007-ben végzettek nyelvtudásának a megítélése 

fő százalék

nincs válasz     2     0,6

nem tudja     1     0,2

egyáltalán nem megfelelő a munkaerő-piaci érvényesüléshez   34     9,6

inkább nem megfelelő   76   21,7

nagyrészt megfelelő 157   44,7

teljes mértékben megfelelő   81   23,1

összesen 351 100

Forrás: Diplomás kutatás 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Összefoglalás

Az agrár felsőoktatás intézményei a 2007-ben végzettek „bemeneti piacainak” és elhelyezkedési 
sajátosságainak vizsgálata alapján a sikerrel átalakított felsőoktatási szektorhoz tartoznak. Az 
átalakítás lényege, hogy az agráregyetemek és főiskolák bevezették a természeti erőforrásokkal 
és az összetett vidékfejlesztéssel foglalkozó szakokat és képzési kínálatukban egyszerre szere-
pelnek az agrárjellegű és a gazdaság és államigazgatás különböző szektoraiban is felhasználható 
tudást biztosító szakok. A hallgatók rekrutációja, szociális, családi és települési háttere „kinyílt” 
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és az összes felsőoktatási hallgatóhoz nagymértékben hasonlatos. A mezőgazdasághoz kötődés 
a végzettek társadalmi jellemzői között háttérbe szorult és lecsökkent azoknak az aránya, akik 
családjaiban erős a mezőgazdasági tradíció. Az agrár felsőoktatási intézményekben diplomát 
szerzők mintegy harmada kerül foglalkoztatottként a mezőgazdaságba. A diplomások között a 
városi származásúak vannak többségben. 
 Az agrár felsőoktatás elsősorban a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági nagyüzemek és 
az államigazgatási/önkormányzati szektor számára képez szakembereket. A családi gazdaságok 
nagyon csekély mértékben vannak jelen a diplomások tudástőkéjének a felhasználói között. 
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VEROSZTA ZSUZSANNA
A munkaerő-piaci sikeresség dimenziói frissdiplomások körében

A tanulmány célja a frissen induló magyarországi pályakövetési rendszer kutatási keretének el-
méleti megalapozása, amely során a frissdiplomás munkaerő-piaci sikeresség közgazdaságtani 
mutatói mellett egy olyan értelmezési közeg kialakítására törekszünk, amely a beválás többdi-
menziós jellegét hangsúlyozza. Alapfeltevésünket, mely szerint a munkaerő-piaci sikeresség 
szempontjai között a foglalkoztathatóság és jövedelem jól megragadható mutatói mellett az 
objektív és szubjektív aspektusok egész sorának releváns helye van, visszaigazolták az elemzés 
során feltáruló sikeresség-faktorok. Miközben az objektív mutatók azt tételezik, hogy a siker 
sokféle lehet, a szubjektív mutatók ennél is messzebb vezetnek: a siker személyes megélésének 
területe felé. Az eredmények a siker színes képét adják, rámutatva arra, hogy a hagyományos 
karriermutatók mellett a „poszt-materialista” szempontok, a megfelelő munkaközeg, a foglal-
koztatás biztonsága és a szakmai szempontok is releváns sikerinterpretációk lehetnek. A ki-
rajzolódó sikeresség-faktorok létjogosultságát alátámasztják az őket alakító tényezők közötti 
eltérések vizsgálatának eredményei is, hiszen amellett, hogy e tényezők hatásai között általános 
tendenciákat fedezhetünk fel, az egyes siker-faktorokra eltérő erősséggel ható aspektusokat is 
azonosíthatunk.

GYÖRGYI ZOLTÁN
Munkaerő-piaci esélyek, munkaerő-piaci stratégiák

A tanulmány a különböző munkaerő-piaci helyzetű képzési területeken végzettek társadal-
mi hátterét, illetve az e területeken végzettek első éveinek munkaerő-piaci helyzetét tárja fel. 
A munkához a képzési területeket az ezeken végzettek munkaerő-piaci helyzete alapján négy 
szektorba sorolta. Ezek: a kedvező elhelyezkedést biztosító képzési területek (orvos- és egész-
ségtudomány, illetve jogi és igazgatási), az átlagos területek (gazdaságtudományok, műszaki, 
informatika), a vegyes, azaz kedvező és kedvezőtlen jeleket egyaránt mutató terület (pedagó-
gusképzés), valamint kedvezőtlen elhelyezkedési lehetőségeket biztosító területek (agrár, böl-
csészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány). A tapasztalatok szerint a kedve-
ző és a kedvezőtlen elhelyezkedési lehetőségeket kínáló szektorokban a felszínen sok esetben 
közel hasonló folyamatok figyelhetők meg. Sokan az elhelyezkedési nehézségekre reagálva, 
mások a magasabb jövedelem reményében hagyják el szakterületüket. Elsősorban a főváros-
ban élők, az iskolázottabb családi háttérrel rendelkezők, valamint a nyelveket beszélők vannak 
jelentős előnyben. Ahol az elhelyezkedés nehéz, a pályaváltás kényszerré válik, a pályaváltók 
bérei pedig nem érik el a pályán maradók béreit sem. Az elemzés rámutat arra, hogy a főiskolai 
szintű pedagógus végzettség egyáltalán nem jól konvertálható a munkaerőpiacon: a pályaváltás 
esetén még az oktatásban elérhető bérkondíciók sem érhetők el. A családi háttér hatása a mun-
kaerő-piaci helyzetre nagyon erős. Azokban a szektorokban, ahol az elhelyezkedési esélyek jók, 
a bérdifferenciálódás esélyei pedig nagyok, különösen kimutatható, a munkaerő-piaci szem-
pontból kevésbé kedvező szektorokban viszont inkább a munkahelyek megszerzésében lehet 
szerepe. A családi háttér munkaerő-piaci hatása az  idegennyelvtudáson keresztül is érvényesül: 
a jobb háttér magasabb nyelvtudással párosul, a nyelvtudás pedig érzékelhetően magasabb 
jövedelmet eredményez.
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VARGA JÚLIA
A pályakezdő diplomások munkaerő-piaci sikeressége a 2000-es évek 
elején

A tanulmány áttekinti a fiatal diplomások munkaerő-piaci sikerességének változását a 2000-es 
évek eleje és 2010 között, és a „Diplomás pályakövetés – országos kutatás 2010” adatfelvétel 
adatait felhasználva azt vizsgálja, hogy mekkora szerepe van a képzési területnek és a felsőok-
tatási intézménynek a fiatal diplomások munkaerő-piaci sikerességében a 2000-es évek első 
évtizedének végén. Az eredmények azt mutatják, hogy ugyanazok a képzési területek bizto-
sítottak átlag alatti és átlag feletti kereseteket a 2000-es évek elején is mint a 2010-ben, de a 
különbségek valamennyire mérséklődtek. A 2000-es évek elejéhez viszonyítva növekedett a 
pályakezdő diplomások között a foglalkoztatottak aránya. A képzési területi és intézményi ha-
tások vizsgálata azt találta, hogy a gazdaságtudományok és jogi és igazgatási képzési területen 
végzettek magasabb keresethez jutnak, mint ha más képzési ágban végeztek volna. A pedagógi-
ai képzésben végzettek keresetét és foglalkoztatási valószínűségét is kedvezőtlenül befolyásolja 
szakválasztásuk. Kimutathatóak intézményi hatások vagy a diplomások keresetében, vagy a 
foglalkoztatottság valószínűségében, de nem találtunk olyan intézményt, mely egyidejűleg ja-
vítaná/rontaná a végzettek keresetét és foglalkoztatottsági valószínűségét is. A nagy presztízsű 
intézmények közül egyedül a Budapesti Műszaki Egyetem pozitív, szignifikáns kereseti hatása 
volt kimutatható.

SZEMERSZKI MARIANNA
Frissdiplomások továbbképzése és továbbképzési stratégiái

A tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra ke-
resi a választ, hogy milyen felnőttképzési stratégiák jellemzik a 2007-ben felsőfokú végzettséget 
szerzetteket, s milyen eltérések figyelhetők meg a végzettek különböző jellemzői és a végzettsé-
gekhez kapcsolódó sajátosságok tekintetében. A felnőttképzésre vonatkozó nemzetközi statisz-
tikák, felmérések azt mutatják, hogy Magyarországon nemzetközi összehasonlításban alacso-
nyabb részvételi arányok jellemzőek, ugyanakkor a teljes populációhoz képest megfigyelhető 
a diplomások magasabb részvételi hajlandósága. A 2007-ben végzettek felmérése azt mutatja, 
hogy - a felsőoktatás rendszerén kívüli szakmai képzéseket is beleszámítva - összességében 
egynegyednyire tehető azoknak az aránya, akik már részt vettek valamilyen képzésben, vagy 
megkezdtek újabb tanulmányokat a végzés óta eltelt 2-2,5 éves időszakban, s valamivel több 
mint egyharmaduk számolt be arról, hogy az elkövetkező néhány évben várhatóan (újabb) 
tanulmányokat kezd majd. A továbbképzési tervek között igen nagy arányban találhatók a fel-
sőfokú képzések, a továbbtanulási stratégiák három fő típusa közül pedig a vertikális képzési 
stratégia szerepe a leginkább meghatározó. A továbbképzés valószínűsége egy olyan modellel 
írható le leginkább, amelyben a családi háttérnek és a korábbi előtanulmányoknak éppúgy fon-
tos szerepük lehet, mint a felsőoktatási életút egyes jellemzőinek, vagy a munkahelyi karrierút 
bizonyos állomásainak.
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KISS PASZKÁL
Diplomás kompetenciaigény és munkával való elégedettség

A kompetencia fogalma hidat jelenthet a felsőoktatási tanulmányok és a munkavállalás között. 
A kompetenciák kutatásának fő gyakorlati mozgatórugója a munkapiaci igényekkel való kom-
patibilitása. Segítségével az emberierőforrás-gazdálkodás és a kiválasztás során használt foga-
lomrendszer és vizsgálati technikák használata terjeszthető ki a végzős hallgatók adottságainak, 
kifejlesztett jártasságaiknak mérésére. A Diplomás kutatás 2010 adatbázisa lehetővé teszi, hogy 
a munkavállalási sikeresség szubjektív mutatójaként a munkával való elégedettség hátterében a 
kompetenciaelvárások szerepét vizsgáljuk együtt más tényezőkkel. A munkával való elégedett-
ség kézenfekvő befolyásoló tényezői (pl. kereset) mellett azt találjuk, hogy az észlelt kompeten-
cia, és kisebb mértékben a felsőfokú tanulmányok megítélése is kimutatható hatást tud kifejteni. 

HORVÁTH TAMÁS
Diplomások területi elhelyezkedése Magyarországon

A tanulmány elsődlegesen arra vállalkozik, hogy statisztikai adatok és a „Diplomás kutatás 
2010” eredményeinek felhasználásával leírja a diplomások területi elhelyezkedésének legfőbb 
tendenciáit. A területi különbségek vonatkozásában erős konzisztencia figyelhető meg a re-
gionális fejlettség, foglalkoztatási helyzet, illetve az iskolázottság, ezen belül is a diplomások 
aránya tekintetében, amely különbségek területi, illetve településhierarchiai szempontból is 
megfigyelhetőek. A korábbi évtizedekben a felsőoktatási intézményrendszer bővülése – kü-
lönösen a vidéki főiskolák alapítása – következtében mindezek a területi különbségek csök-
kentek, azonban az elmúlt évtizedben a diplomás foglalkoztatás szempontjából a gazdaságilag 
kedvezőbb helyzetű térségek, illetve a nagyobb városok tudtak több diplomást vonzani. Külö-
nösen kiemelkedik ebből a szempontból a Közép-magyarországi régió, ezen belül is a főváros, 
amely nagyon erőteljes elszívó hatást gyakorol a diplomásokra: minden harmadik diplomás itt 
él, de még ennél is nagyobb az itt dolgozók aránya, ami az ingázással, illetve a szuburbanizá-
cióval magyarázható. Budapesten és a megyei jogú városokban él a gazdaságtudományok és az 
informatika képzési területen végzettek nagy része, ezzel szemben jóval kiegyenlítettebb képet 
mutat mind területi szempontból, mind a településtípus szempontjából az agrár és pedagógus-
képzés képzési területen végzettek földrajzi elhelyezkedése, az ő esetükben a munkalehetősé-
gek kevésbé kötődnek a nagyobb városokhoz. A fővárosnak jelentős régión túli vonzása van 
diplomás foglalkoztatási szempontból, a vidéki felsőoktatási intézmények – köztük a nagyobb 
létszámú tudományegyetemek – azonban önmagukban nem tudnak érdemben közrejátszani az 
adott térség értelmiségmegtartó képességének növelésében. 
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GÁTI ANNAMÁRIA
Társadalmi háttér és mobilitás

Tanulmányunk a mobilitás és a társadalmi háttér kapcsolatát vizsgálja hagyományos és újszerű 
mérőeszközök alkalmazásával. Várakozásainknak megfelelően az orvos- és egészségtudomány, 
a jogi és igazgatási, bizonyos fokig a gazdaságtudományok képzési területek bizonyultak a leg-
zártabbaknak, e területek képviselői rendelkeztek a legelőnyösebb családi háttérrel. Másfelől 
nem találtunk bizonyítékot arra, hogy a végzettek – képzési területtől függetlenül – szüleik 
vagy nagyszüleik nyomdokait követték volna (iskolai végzettségük, illetve foglalkozásuk szak-
területét tekintve). Ez utóbbi eredmény azonban véleményünk szerint inkább a kérdés megfo-
galmazásának, mintsem a kapcsolódások tényleges hiányának köszönhető.
 Többváltozós elemzésünk igazolta, hogy a demográfiai jellemzők és más magyarázó válto-
zók (pl. a képzés jellemzői, munkatapasztalat stb.) bevonása mellett a családi háttér szerepe 
meghatározó maradt a diplomaszerzés utáni munkába állás esélyeinek alakításában. A magas 
szülői iskolázottság, valamint a kapcsolat a végzettség szakterülete és a (nagy)szülők mun-
kájának területe között, a munkába állás nagyobb esélyével párosult, függetlenül attól, hogy 
mennyi ideje keresett munkát a végzett hallgató. A tehetősebb fiatalkori családi anyagi helyzet 
azonban a munkába állás csökkent esélyével járt együtt.

KASZA GEORGINA
Helyzetkép a nemzetközi hallgatói mobilitásról

A külföldi tapasztalatszerzés iránti erős hallgatói szándék ellenére nemzetközi összehasonlítás-
ban alacsony a nemzetközi mobilitásba bekapcsolódó hazai hallgatók aránya. A Diplomás kuta-
tás 2010 eredményei szerint azok a 2007-ben végzett diplomások, akik részt vettek külföldi 
képzésen, szakmai gyakorlaton, jellemzően még az egyetemi, főiskolai képzésük alatt töltöttek 
meghatározott – leginkább fél évet vagy annál rövidebb – időszakot külföldön. A kutatás ered-
ményei – nemzetközi összehasonlításban – viszonylag alacsony hallgatói mobilitási aktivitást 
mutatnak; ennek okait már több nemzetközi és hazai tanulmány is elemezte, amelyek leg-
inkább a bolognai folyamat hiányosságaira hívták fel a figyelmet. A tanulmányban két olyan 
problémát emelünk ki, amely a mobilitási esélyeket is erőteljesen befolyásolja. Az Eurostudent 
III. vizsgálat ugyanis megállapította, hogy a megfelelő  idegennyelvtudás és a pénzügyi nehézség na-
gyobb problémát jelent az alacsonyabb iskolázottságú háttérrel rendelkező hallgatók számára. 
A magyar diplomások legnépszerűbb célországai Németország és Franciaország voltak. A mo-
bil diplomások felülreprezentáltak a budapesti felsőfokú intézményekben, illetve a gazdaságtudo-
mányok és bölcsészettudomány képzési területeken. A külföldi képzésben, szakmai gyakorlaton 
részt vevők körében jellemző volt a képzési idő meghosszabbítása, amely valószínűleg a külföldi 
képzések elismertetése körüli nehézségekre utal.
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NÁNDORI EMESE
Átmenet a felsőoktatásból a munkaerőpiacra

A felsőoktatásból kilépő végzettek körében folytatott vizsgálat a hazai és nemzetközi adatok 
alapján az oktatás és a munkaerőpiac közötti átmenet feldolgozására koncentrál, ezen belül 
elsőként – az átmenetet vizsgáló indikátorokon keresztül – az elhelyezkedés időtartamát elemzi 
a teljes populációra, valamint bemutatja a vizsgált tíz képzési terület mentén tapasztalt eltérése-
ket. A főbb mutatók szerint a magyar frissen végzettek munkaerő-piaci integrációja a nemzet-
közi átlaghoz hasonlóan gyors és gördülékeny. Az átmenet vizsgálatán belül a tanulmány arra 
a problémára is kitér, hogy Magyarországon egyre nagyobb azok aránya, akik diploma nélkül 
lépnek ki a felsőoktatásból. A végzettek azon speciális szegmensére fókuszálunk, akik nyelv-
vizsga hiánya miatt nem kapták kézhez a végbizonyítványukat, és ennek hátterében meghúzó-
dó okokkal is foglalkozunk, továbbá azt is megnézzük, hogy a diplomával nem rendelkezők el 
tudtak-e helyezkedni a munkaerőpiacon. 
 A diploma hiánya nem okoz „bennragadást”, ezt igazolja, hogy a diplomával, illetve anélkül 
a munkaerőpiacra kilépők megközelítőleg azonos arányban helyezkednek el, illetve marad-
nak gazdaságilag inaktívak. A felsőoktatásból diploma nélkül kikerülők esetében csupán az 
átmeneti időszak hosszabbodott meg. Az is bebizonyosodott, hogy az első állás elnyerésénél az 
álláskeresés módja is befolyásolja a diploma szerepét, a személyes kapcsolatok felhasználásával 
munkába állók esetében jóval kisebb a diploma jelentősége az állás elnyerésében, mint a hirde-
tések útján elhelyezkedőknél.

GARAI ORSOLYA – KISS LÁSZLÓ
Reál diplomával a munkaerőpiacon

A tanulmány a reál képzettséget nyújtó két hagyományos – műszaki, természettudomány, illet-
ve a nagy tradíciókkal még nem rendelkező informatika szakterület hallgatóinak, végzettjeinek 
motivációit, a végzettek munkaerő-piaci beilleszkedésének körülményeit, munkaerő-piaci in-
tegrációját és munkahelyi jellemzőiket vizsgálja három szinten: a felvétel/bekerülés, a hallgatói 
motivációk és a végzettek elhelyezkedési sajátosságai terén elsősorban a regionális hatás, illetve 
az egyetem-főiskola kettősség dimenziói mentén. 
 A „reálképzés” az oktatott és alkalmazott szakismeretek, az általános kompetenciák, az 
irányultság szempontjából együttesen kezelhető, viszont a konkrét képzési területek a tanul-
mányunkban vizsgált szempontok tekintetében komoly különbségeket mutatnak. Figyelemre 
méltóak egyes háttérváltozók, mint például a szülők iskolai végzettsége, az életkor hatásában 
megjelenő területenkénti differenciák. Sajátos a kibocsátó intézmény és a régió hatása is: a ter-
mészettudomány képzés esetében nem látható a felsőoktatási intézmény típusának befolyása 
a jövedelemre, a mérnökök és az informatikusok körében ugyanakkor egyértelmű a fővárosi 
intézmények dominanciája – a Budapesten végzettek összességében, sőt, a munkahely regio-
nalitását beemelve a képbe, az egyes régiókon belül is magasabb jövedelemmel rendelkeznek 
vidéken végzett társaiknál. 
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FÓNAI MIHÁLY
A jogi és igazgatási képzési területen végzettek elhelyezkedésének 
presztízs  szempontjai 

A jogi és igazgatási területeken végzettek két, egymással összefüggő, e professziókat jellemző 
társadalmi jelenséggel jellemezhetők: a hivatásrendi sajátosságokkal, és az ezzel szorosan össze-
függő társadalmi presztízzsel. Tanulmányomban ennek megfelelően a hivatásrendi jellegnek, 
valamint a hivatásrendiségnek a magas társadalmi presztízzsel összefüggő jelenségeit vizsgá-
lom, három problémakör mentén. Az első a jogászok társadalmi rekrutációjára vonatkozik; 
feltételeztem, hogy a joghallgatók magas státuszú családokból érkeznek. A másik kérdéskör 
a joghallgatók és a végzett jogászok professzió-képét érinti, feltételezve azt, hogy elfogadják a 
jogászi szakmák magas társadalmi presztízsét, és ez részben a rekrutáción, részben a jogászi 
szakmákról kialakult sztereotípiákon alapul. A kutatás eredményei minden tekintetben alátá-
masztják ezt a várakozást.
 A harmadik kérdés kapcsán az elhelyezkedés presztízs szempontjait vizsgáltam, feltételezve, 
hogy a joghallgatók a magasabb presztízsű jogászi szakmákban akarnak elhelyezkedni, és ezt a 
regionalitás, valamint a szülők társadalmi státusza is alakítja. Ezek a feltételezések csak részben 
igazolódtak – lényeges eltérés érvényesül ugyanis a jogász szakmák presztízs sorrendje és a tény-
leges elhelyezkedés mintázatai között: a hallgatók sokkal inkább a közepes vagy alacsonyabb 
státuszúnak tartott jogászi szakmákban, területeken helyezkednek el, és kevésbé a magas presz-
tízsű pozíciókban és szakmákban. Ennek egyik oka a pozíciók telítettsége, a másik egy mélyebb, 
nehezen megfogható folyamat, melynek lényege az államhoz köthető, „rendies” jellegüket még 
fenntartó pozíciók, szakmák mellett és helyett a piaci és nonprofit területek vonzása a fiatal jogá-
szokra. A regionalitás és a hallgatók szüleinek társadalmi státuszának hatása is csak közvetetten 
érvényesülő folyamat, jelentős mértékben a helyzeti előnyök, a jogi karok regionális hatása és 
vonzása, illetve az ezen túlmutató folyamatok alakítják, és ebben a fővárosi karok helyzeti előnye 
figyelhető meg, ami azonban jelentős mértékben abból fakad, hogy hol működnek.

KUN ANDRÁS ISTVÁN
A gazdaságtudományi terület sokszínűsége a diplomás pályakövetés 
2010 vizsgálata eredményei alapján

Jelen rövid tanulmány arra vállalkozott, hogy a Diplomás kutatás 2010 kérdőíves felmérés 
adatai segítségével feltárjon valamit a gazdaságtudományi felsőoktatás sokszínűségéből, rávi-
lágítson arra, mely területeken van igazolható különbség az intézmények és az intézmény-
típusok között. Két területre fókuszált, az intézmények észlelt minőségét leíró változókra és 
a munkaerő-piaci sikeresség mutatóira. A vizsgálati módszerek döntően a variancia-analízis és 
a korrelációselemzés voltak. A tanulmány igazolta, hogy az egyetemek és a főiskolák végzettjei 
eltérően nyilatkoznak volt intézményük észlelt minőségi jellemzőiről, az intézmény rangjának 
az álláshoz jutásban betöltött szerepéről. Eltérő magatartást tanúsítanak a munkahely-változ-
tatás terén, és különböző sikerességgel jutnak vezető beosztásba. Az egyes intézményekben 
szerzett végzettség befolyásoló erejét is sikerült statisztikailag bizonyítani a fenti területeken, 
továbbá a jövedelmek és az álláshoz jutás gyorsasága tekintetében is. A munkahelyi elégedett-
ség faktorai közül az elemzés alapján inkább a motivátor és kevésbé a higiénés tényezők kap-
nak szerepet a munkahely elhagyásában.
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CHRAPPÁN MAGDOLNA
Pályaelégedettség és karriertervek a pedagógus képzettségű hallgatók 
körében

Az elemzés a pályakezdő pedagógusok körében folytatott vizsgálatok elsődleges feldolgozása 
után a pályaelégedettség különböző szegmenseinek és a karrierterveknek, ezen belül a pálya-
változtatási szándékoknak a jellemző adatait, és a megoszlások alapján levonható következ-
tetéseket tartalmazza. Az adatelemzést és az eredményeket négy almintán: óvodapedagógu-
sok; tanítók, gyógypedagógusok; tanárok; szakoktatók mutatja be a tanulmány. A pályaelé-
gedettség a szakmai tartalmakkal, a presztízs- és karrierlehetőségekkel, a személyi és tárgyi 
körülményekkel kapcsolatos véleményeket foglalja össze, amelyen belül részletesebben elemzi 
a pedagóguspálya különböző területeinek jövedelmi viszonyait, összehasonlítva azt részben a 
közszféra, részben a versenyszféra jellemzőivel. A pályaelégedettség, a karriertervek természe-
tesen összefüggnek a pálya iránti elkötelezettséggel, az elemzés ezeket almintánként mutatja 
be. A  kapott eredmények alapvetően alátámasztják más vizsgálatok megállapításait, a négy 
pedagóguscsoport jellemzőinek összehasonlítása pedig új következtetések levonására is alkal-
mas. A pályaelégedettség almintánként nem tér el lényegesen, ám a szakoktatók csoportjában 
sajátos véleménypolarizáció jelenik meg, az ő véleményükre általában az jellemző, hogy a na-
gyon pozitív és nagyon negatív megítélés egyszerre érvényesül. A legfontosabb megállapítás, 
hogy a pályakezdő pedagógusok erős pályaelkötelezettséggel jellemezhetők, és ez úgy tűnik, az 
elégedettség-elégedetlenség dimenzió pozitívabb tartományába helyezi őket. Ugyanakkor az is 
egyértelmű, hogy alacsony ugyan a határozott pályaelhagyási szándék, akik mégis ezt fontol-
gatják, döntően a jövedelmi viszonyok miatt teszik.

GIRASEK EDMOND
Fiatal munkavállalók az egészségügyben, fiatal egészségügyiek a mun-
kaerőpiacon

Jelen tanulmány a pályakezdő orvos- és egészségtudományi diplomával rendelkezők helyzetét 
vizsgálja. A tanulmány fő témái a következő problémákra reflektálnak: milyen módon írható le 
a fiatal egészségügyi végzettségű munkavállalók átmenete az oktatásból a munkaerőpiacra, mi 
jellemzi munkaerő-piaci helyzetüket, illetve mennyire súlyos probléma e területen a pályaelha-
gyás kérdése. Az egészségügyi ágazatban a munkaerő-piaci helyzet vizsgálata azért is különösen 
fontos, mert súlyos emberierőforrás-problémák vannak.
 Összességében elmondható, hogy az orvos- és egészségtudomány területen végzettek jó 
munkaerő-piaci lehetőségekkel rendelkeznek, ami a munkahelyszerzést, a megszerzett gyakor-
latot és a munka szakmai részét jelenti. Az egészségügyi munkaerőpiac jelentősen eltér az ál-
talános munkaerőpiactól, számos sajátossága miatt, jellemzően keresleti piacról beszélhetünk, 
amelyet a végzettek kínálata csak korlátozottan tud kielégíteni. A kedvező munkaerő-piaci 
helyzet azonban a legtöbb esetben olyan jövedelemmel társul, amellyel kevésbé elégedettek.
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KOVÁCH IMRE
Az agrár képzési területen végzettek elhelyezkedési sajátosságai

Az agrár felsőoktatás intézményei a 2007-ben végzettek „bemeneti piacainak” és elhelyezkedési 
sajátosságainak vizsgálata alapján a sikerrel átalakított felsőoktatási szektorhoz tartoznak. Az 
átalakítás lényege, hogy az agráregyetemek és főiskolák bevezették a természeti erőforrásokkal 
és az összetett vidékfejlesztéssel foglalkozó szakokat és képzési kínálatukban egyszerre szere-
pelnek az agrárjellegű és a gazdaság és államigazgatás különböző szektoraiban is felhasznál-
ható tudást biztosító szakok. A hallgatók rekrutációja, szociális, családi és települési háttere 
„kinyílt”, és az összes felsőoktatási hallgatóhoz nagymértékben hasonlatos. A mezőgazdasághoz 
kötődés a végzettek társadalmi jellemzői között háttérbe szorult és lecsökkent azoknak az ará-
nya, akik családjaiban erős a mezőgazdasági tradíció. Az agrár felsőoktatási intézményekben 
diplomát szerzők mintegy harmada kerül foglalkoztatottként a mezőgazdaságba. A végzettek 
között a városi származásúak vannak többségben. 
 Az agrár felsőoktatás elsősorban a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági nagyüzemek és 
az államigazgatási/önkormányzati szektor számára képez szakembereket. A családi gazdaságok 
nagyon csekély mértékben vannak jelen a diplomások tudástőkéjének felhasználói között. 
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ZSUZSANNA VEROSZTA
Dimensions of New Graduate Success on the Labour Market 

The study aims to establish the theoretical research framework for the recently commenced 
career tracking system in Hungary, where – in addition to the economic indexes for labour 
market success among new graduates – we try to establish an interpretation context that 
emphasises the multidimensional nature of success. Our basic assumption, that a range of 
objective and subjective aspects would be relevant among the aspects of labour market success, 
in addition to the obvious indexes of employability and income, was confirmed by the success 
factors explored during the analysis. While the objective indexes reflect that success may take 
many forms, the subjective indexes lead us still further: to the area of personal perception 
of success. The results provide a colourful picture of success, indicating that, alongside the 
traditional career indexes, the ‘post-materialistic’ aspects, appropriate work atmosphere, 
employment security and professional aspects may also be relevant interpretations of success. 
The raison d’e‚ tre (reason for existence) of success factors is supported by the results of studying 
the differences between the factors from which they are composed, since, given that we can 
uncover general tendencies among the effects of these factors, we can also identify aspects 
influencing the individual success factors to varying degrees.

ZOLTÁN GYÖRGYI
Labour Market Chances, Labour Market Strategies

The study explores the social background of graduates from educational fields with different 
labour market situations, and the labour market position of the graduates of these fields in 
their early years. The educational fields were categorised in four sectors on the basis of the 
labour market situation of the graduates. These are: educational fields providing favourable 
employment (medical and health care, law and administration); average educational fields 
(economics, technical and information technology), mixed fields that show both favourable 
and unfavourable signs (teacher training) and educational fields providing unfavourable 
employment opportunities (agricultural science, humanities, social sciences, natural sciences). 
Our experience shows that closely similar processes can be observed on the surface in many 
cases in the sectors providing favourable and unfavourable employment opportunities. Many 
graduates leave their professional field as a reaction to the difficulties of finding employment, 
while others do so in hope of higher income. Primarily the residents of the capital, people 
with more highly educated family backgrounds and people speaking foreign languages have 
significant advantages. Where employment is difficult, the career shift becomes a constraint, 
the salaries of those people shifting careers do not reach the salary levels of the people staying 
in their profession. The analysis highlights that a college level teacher qualification generally 
can not be converted well on the labour market: even the salary conditions achievable in 
education can not be attained in cases where there is a change of profession. The effect of 
family background on labour market situation is very strong. In the sectors where employment 
opportunities are good and the chances for salary differentiation are high, this can be clearly 
demonstrated, while in the sectors that are less favourable in labour market terms it may have 
a role in obtaining employment. The effect of the family background on the labour market 
prevails through foreign language knowledge: a better background is accompanied by higher 
language knowledge, and it results in perceptibly higher salaries.
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JÚLIA VARGA
Labour Market Success of New Graduates in the Early 2000s

The study discusses the change of the labour market success of new graduates between the 
early 2000s and 2010 and using data from “Graduate career tracking – national research 
2010” data collection also examines what role the educational field and the higher education 
institution play in the labour market success of new graduates at the end of the first decade of 
the 2000s. Results show that the same educational fields provided below average and above 
average salaries in the early 2000s as in 2010, but the differences have been somewhat reduced. 
The rate for employed people has increased among new graduates in comparison with the 
early 2000s. The survey of the effects of educational fields and institutions found that the 
graduates of economic studies and law and administration get higher salaries than graduates 
of other educational fields. The salary and employment prospects of teacher training graduates 
are negatively affected by their choice of major. Institutional effects can be seen either in the 
salaries or in the employment prospects of graduates, but we have not found any institution 
that would improve/degrade the salary and employment prospects of graduates at the same 
time. Among highly prestigious institutions, only the positive, significant effect on incomes of 
Budapest University of Technology and Economics was measurable.

MARIANNA SZEMERSZKI
Postgraduate studies and concerning strategies

Consuming the results of the nationwide Hungarian Career-tracking Programme of Graduates 
in 2010 the essay tries to clarify what  adult education strategies are characteristic for those 
who had graduated in 2007, and what sort of deviations can be observed between other 
features of the graduates and the specialities connected with the degree.   Data of international 
statistics and surveys related to adult education show that Hungarian rate of participation is 
much lower then rates of other countries, however proportion of graduates who want to take 
part in adult education is significantly higher whithin the whole population. The survey, made 
about the graduates in the year 2007 points out that proportion of those people who  already 
took part in any further training ( including all proffessional education outside the university 
framework) or started any kind of education in the past 2-2.5 years period since  the time of 
graduating is about 25 %.  Something more then a third of them is planning to start additional 
studies in the next few years. Most of the intentions about  postgraduate courses concern 
superlative qualifications (felsőfokú képzés); from the three main possibilities of additional 
studies (továbbtanulás) the vertical educational strategy is the most relevant. The possibility of 
participation in further studies is to be described with a model wherein the  family background 
and previous studies are similarly  important as certain  parameters of the lifelong learning in 
higher education or certain points of the career in the field of work.
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PASZKÁL KISS
Graduate Competence Demand and Work Satisfaction

The concept of competence may be a bridge between higher education studies and employment. 
The major practical drive for the research of competencies is compatibility with labour mar-
ket demands. It helps in expanding the use of the system of concepts and survey techniques 
applied in human resource management and recruitment to the measurement of the abilities 
and skills developed by graduate students. The database of Graduate Research 2010 allows 
for the study of the role of competence demands in the background of work satisfaction as a 
subjective index of employment success, alongside other factors. In addition to the obvious 
influencing factors of work satisfaction (e.g. income) we find that perceived competence, and 
to a smaller extent the assessment of higher education studies, can display measurable effects. 

TAMÁS HORVÁTH
Regional Dispersal of Graduates in Hungary

The present study primarily undertakes to describe the major tendencies of the regional dispersal 
of graduates on the basis of statistical data and by using the results of “Graduate Research 
2010”. Strong consistency can be seen between regional development, employment conditions 
and the level of education, especially the rate of graduates in terms of the regional differences, 
which differences can be observed from a regional and settlement hierarchy perspective. In 
previous decades, as a result of the expansion of the system of higher education institutions and 
especially the foundation of colleges in the country, all these differences decreased; however, in 
the past decade the regions in more favourable economic situations and the larger towns were 
able to attract more graduates from the aspect of graduate employment. The central region of 
Hungary, and within that the capital, is particularly outstanding in this aspect, having a very 
strong draining effect on graduates: every third graduate lives here, but the rate of graduates 
working here is even higher, which is explained by commuting and suburbanisation. Most of 
the graduates of the economic and information technology educational fields live in Budapest 
and in cites with county authority, while the geographical dispersal of the graduates from 
the agricultural and teacher training educational fields shows a much more balanced picture; 
employment opportunities are much less bound to bigger cities in their cases. The capital has 
a significant power of attraction from outside the region in terms of graduate employment; 
however, the higher education institutions–amongst them the science universities with higher 
number of students – can not significantly contribute to the ability of a given region to retain 
intellectuals. 
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ANNAMÁRIA GÁTI
Social Background and Mobility

Our study examines the relationship between mobility and social background, applying 
traditional and innovative means of measurement. According to our expectations, the medical 
and health science, law and administration and to some extent economic science educational 
fields were demonstrably the most closed, and the representatives of these fields had the most 
advantageous family backgrounds. On the other hand we did not find any evidence that the 
graduates – independent of their educational field – had followed their parents or grandparents 
(in terms of the professional field of their qualifications or profession). We think, however, that 
this latter result is a consequence of the question formed rather than the actual absence of any 
connection.
 Our multiple variable analysis demonstrated that in addition to the involvement of 
demographic characteristics and other explanatory variables (e.g. characteristics of the 
programme, work experience, etc.), the role of family background remained determining in 
forming the prospect of finding employment after graduation. A high level of parental education 
and the relationship between the professional field of the qualification and the professional 
field of the (grand)parents, coupled with better employment prospects independent of how 
long the graduate student had been looking for a job. A wealthier family background at a young 
age, however, reduced prospects of finding employment.

GEORGINA KASZA
Overview of International Student Mobility

In spite of the strong student intention to obtain experience abroad, the rate of Hungarian 
students joining international mobility is low in international comparison. According to the 
results of Graduate Research 2010, the graduates of 2007 who had participated in studies or 
professional practice abroad typically spent some – usually one semester or less – time abroad 
during their university or college programme. The results of the research show relatively low 
student mobility in international comparison; the reasons for that have been analysed in several 
international and Hungarian studies, mostly calling attention to the deficiencies of the Bolo-
gna Process. We highlighted two problems in the study that also significantly affect prospects 
for mobility. The Eurostudent III. survey found that insufficient foreign language knowledge and 
financial difficulties cause greater problems for students with lower educational backgrounds. 
The most popular target countries for Hungarian graduates were Germany and France. Mo-
bile graduates are overrepresented in higher education institutions in Budapest, and the economic 
sciences and humanities educational fields. Expanding the study period was characteristic of 
students participating in courses or professional practice abroad, probably referring to the 
difficulties of recognising courses completed abroad.
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EMESE NÁNDORI
Transition from Higher Education to the Labour Market

The survey conducted among graduates leaving higher education focuses on the management 
of the transition between higher education and the labour market on the basis of domestic 
and international data, and within that it is the first to analyse—through indicators examining 
the transition—the duration of seeking employment for the whole population, presenting the 
differences experienced among the ten educational fields surveyed. According to the major 
indicators, the labour market integration of new graduates in Hungary is rapid and smooth, 
close to the international average. Within the survey of the transition, the study also discusses 
the problem that the rate of people leaving higher education without obtaining a degree in 
Hungary is increasing. We focus on a special segment of graduates who do not receive their 
qualification due to the lack of a language qualification and we also deal with the causes hidden 
in the background to this; furthermore we also examine whether the people without a degree 
can find employment on the labour market. 
 The lack of a degree does not cause people to ‘become stuck’, which is confirmed by the 
fact that the people stepping out onto the labour market with or without a degree can find 
employment or remain economically inactive at approximately the same rates. In the case 
of those people leaving higher education without a degree, only the transition period was 
extended. It has also been demonstrated that in obtaining a first job, the mode of seeking work 
also affects the role of the degree, since in the case of people finding employment through their 
personal relationships the significance of the degree is much lower in obtaining the job than 
among people finding employment through advertisements.

ORSOLYA GARAI – LÁSZLÓ KISS
On the Labour Market with a Science Degree

The study examines the motivations of the students and graduates of the two traditional 
(technical and natural sciences) fields and the information technology professional field that 
as yet has no substantial traditions, as well as the circumstances of entering the labour market 
for graduates, their labour market integration and the characteristics of their workplaces at 
three levels: employment/obtaining a job – primarily the regional effect in terms of student 
motivation – and the employment characteristics of graduates and along the university-college 
duality dimensions. 
 Science and technical education ‘skills training’ can be handled together in terms of 
professional knowledge taught and applied, generic competences and approaches; however, 
the concrete educational fields show some serious differences in terms of the aspects studied 
in our survey. Some background variables, such as the education of the parents and regional 
differences presented in the effect of age are remarkable. The effect of the educating institution 
and the region is also special: in the case of the natural sciences, the type of the higher 
education institution does not markedly affect income, while institutions in the capital are 
clearly dominant among engineering and information technology professionals/graduates from 
Budapest overall, moreover incorporating the regionalism of the workplace in the picture 
within the individual regions, they also have higher incomes than their colleagues graduating 
in the provinces. 
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MIHÁLY FÓNAI
Prestige Aspects in the Employment of Graduates in the Law and 
Administration Educational Field 

Graduates of the law and administration educational field can be characterised by two 
interrelated social phenomena characterising these professions: corporate characteristics and 
the closely related aspect of social prestige. Accordingly, I study the phenomena of corporate 
features and the corporations themselves in connection with social prestige on three issues. The 
first refers to the social recruitment of lawyers; I assume that law students arrive from families 
of high social status. The second area is related to the professional image of graduate lawyers, 
assuming that they accept the high social prestige of the legal professions, which is partly based 
on recruitment and partly on the stereotypes formed about legal professions. The results of the 
survey support this expectation in all aspects.
 I examined the prestige aspects of employment in relation to the third question, assuming 
that law students want to find employment in more highly prestigious legal professions and 
this is results from regionalism and the social status of the parents. These assumptions were 
only partially demonstrated—there is a significant difference between the prestige order of the 
legal professions and the patterns of actual employment: many more students find employment 
in the legal professions considered to have medium or lower status and less in positions and 
professions considered to have high prestige. One of the reasons for this is the saturation of 
positions; the other is a deeper process which is difficult to grasp the essence of which is the 
attraction of market-based and non-profit fields on young lawyers in addition to and instead 
of positions related to the state that still maintain their ‘seemingly ordered’ nature. Regionalism 
and the effect of the social status of the parents of the students are only indirect effects formed 
by positional advantages, the regional effect and attraction of law faculties and other processes, 
and the positional advantage of the faculties in the capital can be observed in this, which to a 
great extent, however, arises from where they are located.

ANDRÁS ISTVÁN KUN
The Colourfulness of the Economic Science Field Based on the Results 
of the Graduate Career Tracking 2010 Survey

The present short study undertook to explore the colourfulness of higher education in 
economic science with the help of data from the Graduate Career Tracking 2010 questionnaire 
survey and highlights the areas where there is a demonstrable difference between institutions 
and the types of institutions. The study focuses on two fields: the variables describing the 
perceived quality of the institutions and the indicators of labour market success. Variance 
analysis and correlation analysis were the major survey methods. The study demonstrated 
that the graduates of universities and colleges reported the perceived quality characteristics 
of their former institution and the role of the rank of the institution in finding employment 
differently. They show a variety of behaviours in the field of changing jobs and obtaining 
managerial positions with different success. We managed to statistically demonstrate the effect 
of the qualification obtained in different institutions in the above fields, as well as in terms 
of incomes and the rapidity of finding a job. On the basis of the analysis from the factors of 
workplace satisfaction, motivating factors have a more important role in leaving a workplace 
than hygienic factors.
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MAGDOLNA CHRAPPÁN
Career Satisfaction and Career Plans among Students in Teacher 
Training

Following the primary processing of the surveys conducted among teachers starting their 
careers, the analysis includes the data of the different segments of career satisfaction and career 
plans, and within that the characteristic data of career leaving intentions and the conclusions 
that can be drawn on the basis of dispersal The study presents the data analysis and the results 
on four sub-samples: primary teachers, special education teachers, teachers and professional 
teachers. Career satisfaction summarises the opinions related to professional content, prestige 
and career opportunities, personal and objective circumstances within which the income aspects 
of different areas are analysed comparing it with the characteristics of the public and in part the 
competitive sector. Career satisfaction and career plans naturally correlate with commitment 
to the profession; the analysis presents these by sub-samples. The results obtained basically 
support the statements of other surveys; the comparison of the four groups of teachers can 
be used to draw new conclusions. Career satisfaction does not differ significantly in the sub-
samples, however, there is a particular polarisation of opinions among professional teachers, 
their opinions are simultaneously characterised by very positive and very negative assessments. 
The most important statement is that teachers starting their career are characterised by very 
strong commitment to the profession, and this seems to place them in the more positive range 
of the dimension of satisfaction. It is clear that the definite intention to leave the profession 
is low, however, those who still consider the option, primarily do so because of the income 
conditions.

EDMOND GIRASEK
Young Employees in Health Care, Young Health Care Professionals on 
the Labour Market

The present study examines the situation of medical doctors and health science graduates 
starting their careers. The main issues of the study reflect on the following problems: how 
can the transition of young health care graduates from education to the labour market be 
described? What are the characteristics of their situation on the labour market? And how 
serious a problem in this field is the issue of leaving the profession? The examination of the 
labour market situation in health care is especially important because of the severe human 
resource problems.
 As a summary it can be stated that the graduates of medical and health care science have 
good labour market opportunities in terms of finding employment, practice obtained and the 
professional part of work. The health care labour market significantly differs from the general 
labour market due to its various characteristics; it is typically a demand market that can be 
satisfied by graduates to a limited extent. The favourable labour market situation however is 
accompanied by less satisfactory income in most cases.
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IMRE KOVÁCH
Employment Characteristics of Graduates from the Agricultural 
Educational Field

The institutions of agricultural higher education belong to the successfully transformed 
sector of higher education on the basis of the survey of the ‘input markets’ and employment 
characteristics of the graduates of 2007. The essence of the transformation is that agricultural 
universities and colleges introduced majors dealing with natural resources and complex rural 
development and agricultural majors offered alongside those providing useful knowledge 
in different sectors of the economy and administration. The recruitment, social, family and 
regional background of the students have ‘opened up’ and are very similar to all higher 
education students. Attachment to agriculture has become less important among the social 
characteristics of graduates and the rate of those who have strong agricultural traditions in 
their family has decreased. Approximately one third of the graduates of agricultural higher 
education institutions start working in agriculture as employees. The majority of graduates 
come from urban backgrounds.
 Agricultural higher education educates professionals primarily for agricultural and non-
agricultural large-scale plants and the administrative/municipal sectors. Among the users of 
graduates’ knowledge capital family farms are only present to a very slight degree.
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Chrappán Magdolna, PhD
Főiskolai docens a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán, a Neveléstudományok In-
tézete Didaktika és IKT Tanszékén. 15 éve tevékenykedik a pedagógusképzésben. A Debreceni 
Egyetem több EU-s tanárképzési projektjének szakmai vezetője. A Tanárképzők Szövetségének 
és az MTA Pedagógiai Bizottság Didaktikai Albizottságának tagja.

Fónai Mihály, Dr. habil
Egyetemi docens, a szociológiatudomány kandidátusa a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Kar, Jogbölcseleti- és Jogszociológiai Tanszékén. A Debreceni Egyetem Tehetségta-
nácsának és a DE Minőségbiztosítási Bizottságának a tagja, az Acta Medicinae et Sociologica 
szerkesztője. A kilencvenes évektől foglalkozik professzió kutatásokkal, különösen tekintettel a 
népművelőkre és a szociális munkásokra, és e kutatásokra alapozva az utóbbi években a jogá-
szok pályaképével, valamint a jogászok végzés utáni életútjával, elsősorban a DE-ÁJK végzettei 
körében. 

Garai Orsolya
2000-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett szociológiai diplomát. 2002 óta 
áll az Educatio Nonprofit Kft.-nél alkalmazásban, jelenleg felsőoktatási elemzőként dolgozik. 
A Felsőoktatási Műhely című folyóirat szerkesztője.

Gáti Annamária
2006-ban szociológusként végzett a Debreceni Egyetemen, majd 2007-ben Luxemburgban a 
CEPS és a Leuveni Katolikus Egyetem által szervezett Impalla program keretében társadalom-
politikai elemzésből szerzett master diplomát.
Jelenleg a TÁRKI-Tudok Zrt. kutatója, oktatásstatisztika mellett a fiatalok állampolgári értékei-
vel és tudatosságával foglalkozik.

Girasek Edmond
Szociológus, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzser-
képző Központ egyetemi tanársegédje. Fő kutatási területe az egészségügyi emberierőforrás-
kérdések, diplomás pályakövetés és annak módszertani kérdései, társadalmi mobilitás, karri-
ermotivációk vizsgálata és kvantintatív módszertana. Jelenleg a PhD disszertációján dolgozik, 
amelynek témája a rezidens orvosok pályamotivációi. 
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Györgyi Zoltán
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársa. Húsz éve foglalkozik oktatáskutatással, 
egyebek mellett az oktatás és a munkaerőpiac összefüggéseivel.

Horváth Tamás
Szociológus, a felsőoktatás és munkaerőpiac kapcsolatának témájában a 90-es évek közepe óta 
számos kutatásban vett részt és több publikációja is megjelent. A központi diplomás pályakö-
vető program kidolgozását és megvalósítását vezette 2010 októberéig az Educatio Nonprofit 
Kft. felsőoktatási vezetőjeként, jelenleg szakértőként tevékenykedik. 

Kasza Georgina
Történelemtanári és szociológusi végzettséget szerzett az ELTÉ-n. 2003 óta dolgozik oktatáspo-
litikai elemzési és oktatáskutatási projektekben. 2003 és 2007 között az Oktatáspolitikai Elem-
zések Központjának, 2007-től pedig az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetének munkatársa. 
2006-tól közreműködik az Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Műhelyének a jelentkezők és 
felvettek adatbázisának elemzését, illetve a rangsorkutatást végző munkájában.

Kiss László
2001-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett szociológiai diplomát, ezután 
az ELTE Szociológiai Doktori Iskola hallgatója lett. 2001-tól PhD-ösztöndíjasként az ELTE-
TÁTK-n, 2003-tól 2007-ig a Budapesti Kommunikációs Főiskolán oktatott. 2005–2006-ban az 
ELTE-TÁTK Történeti Szociológiai Tanszékének tanársegéde volt, emellett a PTE-ÁOK Orvosi 
Népegészségtani Intézetében dolgozott. Jelenleg az Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osz-
tályának elemzője, a Felsőoktatási Műhely című folyóirat szerkesztője. 

Kiss Paszkál, PhD
Szociálpszichológus, a felsőoktatási felvételt társadalmi oldalról (Falusiak és nem falusiak a 
felsőfokú tanulmányaik kezdetén) és személyes eredményekre építő, a lehetőségekkel számot 
vető felvételi stratégiák felől (Tervek, eredmények és kompromisszumok: bejutás a felsőok-
tatásba) is vizsgálta, mely vizsgálatok eredményei a Felsőoktatási Műhelyben jelentek meg. 
A rangsorkutatásokban való közreműködéssel az Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Műhe-
lyének munkájában is részt vesz: pszichológiai oldalról, a teljesítménytesztek felől is közelít a 
kompetenciavizsgálatok felé, a Diplomás Pályakövető Rendszer központi programjában is ezen 
a területen végez szakértői tevékenységet.

Kovách Imre
Szociológus, az MTA Politikatudományi Intézet tudományos igazgatóhelyettese. Fő kuta-
tási területei: vidékszociológia, elitek, hatalom és társadalom, társadalmi egyenlőtlenségek, 
projektifikáció.
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Kun András István, PhD
Közgazdász, a Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karának adjunktusa. 
Fő kutatási területei az oktatás és a munkaerőpiac kapcsolata, ezen belül is az információs 
aszimmetria jelzési és szűrő modelljei, valamint az emberierőforrás-menedzsment az előbbiek-
hez közel álló területei.

Nándori Emese
Az Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztályán elemző gyakornokként dolgozik, a TÁMOP 
4.1.3 kiemelt központi diplomás pályakövetési projektben. Kutatási témája a frissdiplomások 
munkaerő-piaci integrációja, a felsőoktatás és a munka világa közötti átmeneti időszak. Ko-
rábban részt vett a „Fehér Könyv a magyar gyakorlatorientált felsőoktatás helyzetéről” című 
kutatásban, melynek során a bolognai folyamat eredményeként átalakított felsőoktatási képzés 
gyakorlatorientált voltát, a felsőoktatás és a munkaerőpiac együttműködését vizsgálta.

Szemerszki Marianna
Szociológus, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos főmunkatársa. Kutatási területe 
a felsőoktatás-kutatás, ezen belül elsősorban felsőoktatási hallgatói vizsgálatok. A diplomás 
pályakövetés kapcsán intézményi pályakövetési vizsgálatok külső szakértője.

Varga Júlia
Az MTA Közgazdaságtudományi Intézet tudományos főmunkatársa, kutatási területe az 
oktatásgazdaságtan.

Veroszta Zsuzsanna, PhD
Szociológus, az Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztályának vezető elemzője. Kutatási 
területe a felsőoktatás, ezen belül a felsőoktatási értékek világa. Jelenlegi munkája a Diplomás 
Pályakövetési Rendszer program hazai megalapozása, amelynek keretében végezte egyebek 
mellett a kötet alapját képező Diplomás kutatás 2010 szakmai irányítását is.
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Fehérvári Anikó, PhD
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos főmunkatársa. Kutatási területe a közoktatás 
és szakképzés helyzete, szerkezete, szakképzés és munkaerőpiac, pályakövetés a szakképzés-
ben és a felsőfokú szakképzésben.

Fleck Zoltán, dr.
Habilitált egyetemi docens, tanszékvezető, ELTE Jogszociológia Tanszék, jogász diplomáját 
1990-ben az ELTÉ-n, szociológus oklevelét 1994-ben szintén az ELTÉ-n szerezte, PhD. foko-
zatot 2000-ben szerzett, 2007-ben habilitált az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Kutatási 
területe a jogalkalmazási intézmények, a jogállam szociológiája, a jogász foglalkozások szoci-
ológiája, jogtudat és jogi kultúra. Számos monográfia és szakmai közlemény szerzője, hazai és 
nemzetközi kutatások résztvevője.

Fónai Mihály, Dr. habil
Egyetemi docens, a szociológiatudomány kandidátusa a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Kar, Jogbölcseleti- és Jogszociológiai Tanszékén. A Debreceni Egyetem Tehetségta-
nácsának és a DE Minőségbiztosítási Bizottságának a tagja, az Acta Medicinae et Sociologica 
szerkesztője. A kilencvenes évektől foglalkozik professzió kutatásokkal, különösen tekintettel a 
népművelőkre és a szociális munkásokra, és e kutatásokra alapozva az utóbbi években a jogá-
szok pályaképével, valamint a jogászok végzés utáni életútjával, elsősorban a DE-ÁJK végzettei 
körében. 

Füzesi Zsuzsanna, dr.
Orvos, szociológus, egyetemi docens, intézetvezető-helyettes a Pécsi Tudományegyetem Álta-
lános Orvostudományi Karának Magatartástudományi Intézetében. Fő tevékenységei: részvétel 
a graduális oktatásban (orvostan-, fogorvostan-, gyógyszerészhallgatók), a posztgraduális és 
PhD-képzésben egészségszociológiai témákban. Kutatási területe elsősorban az egészségi álla-
potot befolyásoló társadalmi tényezők vizsgálatára irányul. Az ÁOK Feedback-Bizottságának 
elnökeként a minőségi oktatás fejlesztéséért tevékenykedik.

Halász Gábor
Egyetemi tanár, az MTA doktora. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán működő Fel-
sőoktatás-menedzsment Intézeti Központ vezetője, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tu-
dományos tanácsadója. Fő kutatási területei: hazai és nemzetközi oktatáspolitika, oktatás-
irányítás, oktatásügyi vezetés, oktatásfejlesztés és oktatási innováció-kutatás. Honlap: http://
halaszg.ofi.hu.
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Hrubos Ildikó, Dr. Prof.
Szociológus 1969 óta a – jelenlegi nevén – Budapesti Corvinus Egyetem oktatója, kutatója 
(1997 óta egyetemi tanár, 2009 óta professor emerita). Korábban különböző egyetemi veze-
tői pozíciókat töltött be, volt dékánhelyettes, dékán, rektorhelyettes, jelenleg a BCE Nemzet-
közi Felsőoktatási Kutatások Központja ügyvezető igazgatója. A hazai szakmai közéletben az 
Educatio folyóirat szerkesztőbizottsága, az MTA Szociológiai Bizottsága és az Országos Tu-
dományos Diákköri Tanács elnökségének tagjaként vesz részt. Az elmúlt két évtizedben fő 
kutatási témája a felsőoktatás. Elsősorban a felsőoktatás nemzetközi trendjeivel, a felsőokta-
tás intézményrendszerének a hallgatói létszámexpanzió következtében történt átalakulásával 
foglalkozik. Az európai felsőoktatási reform 1999-es beindítása óta az ún. bolognai folyamat 
történéseit, összefüggéseit kutatja.

Rechnitzer János
Egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem tanszékvezető, rektorhelyettes, MTA RKK Nyugat-
magyarországi Tudományos Intézetének tudományos tanácsadója. Fő kutatási területe: regio-
nális gazdaságtan és területi politika elméleti kérdései, a magyar területi szerkezet alakulása, az 
innovációk térbeli terjedése, az új térszervező tevékenységek és intézmények. 

Róbert Péter
Szociológus, a TÁRKI Zrt. programvezető kutatója, egyetemi tanár a győri Széchenyi István 
egyetemen. Főbb kutatási területei: társadalmi mobilitás, életút, iskolai egyenlőtlenségek, a 
társadalmi egyenlőtlenségek percepciója. A TÁRKI képviseletében vezette a Higher Education 
as a Generator of Strategic Competences (HEGESCO) című projekt hazai kutatását, amely 
pályakezdő diplomásokra vonatkozott és amelyet az EU ERASMUS programja finanszírozott.

Rudas Tamás
Az MTA doktora, az ELTE Társadalomtudományi Kar Statisztika Tanszékének vezetője, a Kar 
korábbi alapító dékánja, a TÁRKI Zrt. tudományos igazgatója, a Washingtoni Egyetem Statisz-
tika Tanszékének külső professzora, az Európai Módszertani Társaság elnökhelyettese. Mate-
matikai statisztikával és a társadalomkutatás módszereivel foglalkozik.

Sági Matild
Szociológus, a TÁRKI vezető kutatója, projektvezető az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben. 
Számos hazai és nemzetközi kutatásban vett részt, többek között nemzeti projektmenedzsere 
volt az OECD Nemzetközi Tanár Kutatásnak. Fő kutatási területei: oktatásszociológia, társadal-
mi egyenlőtlenségek és az ezekkel kapcsolatos attitűdök.
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Tóth István János
Kandidátus, közgazdász-szociológus, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet tudományos fő-
munkatársa és az MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Nonprofit kft. igazgatója. Fő kutatási 
területei: vállalati üzleti várakozások és a munkaerőpiac kapcsolata, vállalkozások és háztar-
tások adózási magatartása, a korrupciós jelenségek intézményi összetevői és következményei.
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DIPLOMÁS KUTATÁS 2010 

MÓDSZERTANI LEÍRÁS

A vizsgálat keretei

A Diplomás kutatás 2010 adatfelvétele az Országos Diplomás Pályakövetési Rendszer kutatási 
programjának keretében zajlott 2010 tavaszán. Az adatfelvétel során az Educatio Nonprofit Kft. 
szakmai irányításával a 2007-ben diplomát szerzettek országos kiterjedésű, személyes, címlista 
alapú megkérdezésére került sor. A kérdőíves vizsgálat eredményeképpen létrejött 4511 fős 
adatbázis súlyozási eljárás után országosan nemi és intézményi (kari) szinten reprezentatív. A 
kérdőív, amellett hogy elsősorban a felsőoktatásban 3 éve diplomát szerzettek munkaerő-piaci 
jellemzőit tárta fel, olyan területeket is érintett, mint a kilépés, átmenet jellemzői, a munkaerő-
piaci és képzési életút, valamint az intézményi kapcsolattartás szempontjai. 

A kutatás alapsokasága

A vizsgálati populáció az államilag elismert felsőoktatási intézmények alapképzésben, kiegészí-
tő alapképzésben és diplomás képzésben (minden tagozaton és finanszírozási formában) részt-
vevő 2007-ben végzett (diplomát szerzett) hallgatói. A vizsgálat tíz képzési területre terjed ki: 
• agrár
• bölcsészettudomány
• gazdaságtudományok
• informatika
• jogi és igazgatási
• műszaki
• orvos- és egészségtudomány
• pedagógusképzés
• társadalomtudomány
• természettudomány
A vizsgálatba a négy legkisebb végzett létszámú képzési terület (sporttudomány, nemzetvédel-
mi és katonai, művészet és művészetközvetítés) épp az alacsony létszámú populáció miatt nem 
került be. (E területek végzettjeinek és szakértőinek körében interjús vizsgálat zajlott 2010 
tavaszán.)
 Az alapsokaság létszáma a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos statisztikája szerint 
49 382 fő, amely tehát a 2006/2007-es tanévben a fenti képzési szinteken diplomát szerzettek 
összlétszáma. A személyes lekérdezéshez szükséges adatok forrásai a felsőoktatási intézmények 
tanulmányi adatbázisából származó, részleges adatköröket tartalmazó címlisták, amelyeket az 
intézmények bocsátottak rendelkezésünkre. A minta végleges és 2010-es adatokkal frissített 
címlistájának összeállítása a KEK-KH adatszolgáltatása révén valósult meg. 

Az adatfelvétel módszere

A kutatás személyes lekérdezésen alapuló standard kérdőívvel, laptopos adatrögzítéssel zajlott. 
Az adatfelvételt a megkérdezettnek átadott kártyafüzet segítette. Az adatfelvételt a Medián Köz-
vélemény- és Piackutató Intézet, valamint a GFK Hungária Piackutató Intézet kérdezőbiztosi 
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hálózata végezte. A Budapesti Gazdasági Főiskola végzettjeinek esetében az adatfelvétel a Medi-
án szakmai háttértámogatása mellett hallgatói részvétellel valósult meg 2010. május–júniusban. 
A mintavétel alapjául szolgáló címlista 4879 főcímet tartalmazott, egy főcímhez ideálisan há-
rom hozzárendelt pótcím tartozott. A teljes minta 17 793 rekordból állt, melyek a minta-pa-
ramétereket tekintve (nem, képzési terület és intézmény tekintetében) azonos jellemzőkkel 
bírtak. A 17 793 cím közül összesen 14 284-ről (80 százalék), a 4879 főcím közül 4051-ről 
(83 százalék) sikerült információhoz jutni. Az elért 4051 főcím közül 1647-ben (41 százalék) 
készült el az interjú.

A címek elérése, a sikeres interjúk száma és aránya

cím elért minta tényleges minta lekérdezési arány

főcím   4 051 1647 41

első pótcím   3 725 1066 29

második pótcím   3 525   968 27

harmadik pótcím   2 983   826 28

total 14 284 4507 31

Mintavétel

A mintavétel módszere egyszerű véletlen mintavétel. A mintát intézményi alminták alkotják, 
melyhez a végzettek listáját a kutatásban részt vevő intézmények bocsátották rendelkezésünk-
re.1 A kutatás mintájába az adott képzési területen képző intézmények szinte teljes köre be-
került. Mivel rendelkezésre állt a végzettek közel teljes listája, az egyszerű véletlen módszerrel 
kialakított minta nem és a végzés helye (kar) szerint reprezentálja az egyes képzési területeken 
végzettek országos megoszlását. 
 A minta kialakításának elve egymást közt nem arányos intézményi almintákon alapult. En-
nek indokoltsága a későbbi képzési területi elemzések számára megfelelő elemszám biztosítsa 
volt a kisebb létszámú képzési területeken. Ennek következtében az egyes képzési területek 
nem számarányuknak megfelelően kerültek be a mintába. Ezt a szándékolt torzítást az adatbá-
zis létrejötte után súlyozással korrigáltuk. 

A tervezett minta megoszlása képzési területek szerint

végzettek száma ebből nő mintanagyság

agrár képzési terület   3 879 2318   500

bölcsészettudomány képzési 
terület

  7 592 6092   700

gazdaságtudományok képzési 
terület

11 504 8595   800

informatika képzési terület   3 293   666   475

jogi és igazgatási képzési terület   3 714 2412   500

1 A Budapesti Gazdasági Főiskola és a Szegedi Tudományegyetem esetében a címlisták átadása nem történt meg, e két intéz-
mény részletes mintavételi instrukciók alapján előállított minta-arányos címlistáját közvetlenül az adatfelvevő cégek kezelték, az 
Educatio Nonprofit Kft. közbeiktatása nélkül.
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végzettek száma ebből nő mintanagyság

műszaki képzési terület   6 016   1 787   700

orvos- és egészségtudomány 
képzési terület

  3 195   2 527   475

pedagógusképzés   3 732   3 552   500

társadalomtudomány képzési 
terület

  4 499   3 631   500

természettudomány képzési te-
rület

  1 958   1 184   350

végösszeg 49 382 32 764 5500

Súlyozás2 

A tervezett minta nagysága: 5500 fő
A létrejött adatbázis elemszáma: 4511 fő

A súlyozás alapja a teljes mintakeret nem, intézmény és képzési terület szerinti megoszlása 
volt. (A pótcímek számának különbözőségéből eredő torzulás mértéke pontosan nem szám-
szerűsíthető, mindazonáltal csekély hatást kell tulajdonítanunk neki, tekintettel arra, hogy a 
címlistáknak intézményenként az egyes képzési területek nemek szerinti megoszlását kellett 
tükröznie, és ehhez elsősorban a számosságuknak van jelentősége, az pedig biztosított (a teljes 
alapsokaság 36 százaléka). Ahol nem volt elég pótcím, ebben éppen az játszott szerepet, hogy 
azon a képzési területen nem volt elégséges számú eset az alapsokaságban.) Mivel a mintakeret-
ben nem szerepeltek a BGF és a Szegedi Tudományegyetem diplomásai, az e két intézményben 
végzetteket létszámarányosan, és a súlyozási szempontok szerinti megoszlásának megfelelően 
vettük figyelembe. 
 Többszempontú cellasúlyozást alkalmaztunk. A súlyváltozó háromdimenziós: a nem (2 ka-
tegória), a képzési terület (10 kategória) és az intézmény (24 kategória) szerint összesen elmé-
letileg 480, a valóságban (mivel nincs oktatás minden intézményben minden képzési területen) 
244 cellát tartalmaz. A képzési területeken belüli reprezentativitást biztosító súlyváltozó értéke 
0,2 és 7,1 között alakul, átlaga 1, szórása 0,509. A súlyváltozó átlaga minél közelebb van 
egyhez, az adott csoport annál inkább valós arányának megfelelő mértékben szerepel a teljes 
mintában, az érték egynél nagyobb azoknak a csoportoknak az esetében, amelyeket a valósnál 
kisebb arányban sikerült elérni (ezek a súlyozatlan tényleges mintában alulreprezentáltak), és 
egynél kisebb azokéban, amelyeket a valósnál nagyobb arányban sikerült elérni. A férfiak és a 
nők elérése tekintetében alig van különbség, a Zsigmond Király Főiskolán, a Pázmány Péter Tu-
dományegyetemen és a (más keretek között, az intézmény saját adatbázisát felhasználva, saját 
hallgatói által készített interjúkkal kérdezett) Budapesti Gazdasági Főiskolán végzett hallgatók 
számottevően alulreprezentáltak, a Kaposvári Egyetemen, a Nyugat-magyarországi Egyetemen 
végzettek pedig felülreprezentáltak. A képzési területek elérése tekintetében lényegesen kiseb-
bek a különbségek, mint az intézményekében: a pedagógiai és a társadalomtudományi szako-
kon végzettek elérése volt a legkönnyebb, és a gazdaságtudományi, valamint a jogi és igazgatási 
képesítésűeké volt a legnehezebb.

2 A súlyozást és leírását Beck László a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet kutatási igazgatója végezte.



DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS IV. 

350

A képzési területi súlyváltozó jellemzői a súlyozási szempontok szerint a súlyozatlan mintában

nem  Mean N Std. Deviation

férfi
nő

1,0922
0,9585

1401
3110

0,61148
0,45083

intézmény Mean N Std. Deviation

BCE 1,2022 176 0,38403

BGF 1,9163 253 0,06853

BME 1,4265 208 0,36174

DE 0,8666 482 0,22245

DF 0,6783 65 0,11405

EKF 0,7165 110 0,24582

ELTE 1,2887 377 0,31220

KE 0,5796 151 0,18459

KF 0,6369 176 0,18999

KJF 1,0125 43 0,30617

KRE 0,9868 55 0,34646

KRF 0,9865 144 0,12217

ME 1,2092 181 0,39478

NYF 0,8142 143 0,28866

NYME 0,5839 389 0,12914

PE 0,7576 145 0,26515

PPKE 2,1014 33 0,57450

PTE 0,7714 485 0,20790

SE 1,2436 131 0,05625

SZE 0,6960 231 0,19425

SZF 0,8482 65 0,32575

SZIE 0,8223 213 0,44250

ZSKF 2,1616 32 0,53744

SZTE 1,4036 223 1,03652

képzési terület  Mean N Std. Deviation

agrár 0,9600  383 0,37465

bölcsészettudomány 1,0516   536 0,46357

gazdaságtudományok 1,3179   733 0,55822

informatika 1,1464   278 0,62166

jogi és igazgatási 1,2536   308 0,40308

műszaki 0,9303   569 0,33096

orvos- és egészségtudomány 1,0327   355 0,33107

pedagógusképzés 0,6446   581 0,31877

társadalomtudomány 0,7627   516 0,62369

természettudomány 0,9709   249 0,45378

összesen 1,0000 4508 0,51009
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Mivel a mintakeretben annak érdekében, hogy a kevésbé népes képzési területek is megbízha-
tóan elemezhetőek legyenek, az egyes képzési területek nem tényleges arányuknak megfelelően 
szerepeltek, a cellasúlyozás révén előállított súlyváltozót peremsúlyozással korrigáltuk (a minta 
kialakításának alapjául szolgáló OKM-statisztika alapján). A korrekció a másik két súlyozás-
hoz használt változó megoszlását alig érintette, egyedül a BGF aránya tekintetében van érdemi 
(1 százalékpontnyi) különbség. 

Az adatfájl megoszlása a súlyozáshoz használt változók szerint (százalék)

nem cellasúly korrigált súly

férfi 33,9 33,7

nő 66,1 66,3

intézmény

BCE   4,7   4,6

BGF 10,7 11,7

BME   6,6   6,7

DE   9,3   8,7

DF   1,0   1,0

EKF   1,7   1,7

ELTE 10,8 10,6

KE   1,9   1,8

KF   2,5   2,4

KJF   1,0   1,1

KRE   1,2   1,2

KRF   3,1   3,2

ME   4,9   4,8

NYF   2,6   2,6

NYME   5,0   5,1

PE   2,4   2,5

PPKE   1,5   1,5

PTE   8,3   8,4

SE   3,6   2,9

SZE   3,6   3,7

SZF   1,2   1,3

SZIE   3,9   3,9

ZSKF   1,5   1,7

SZTE   6,9   7,0
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képzési terület  

agrár   8,2   7,9

bölcsészettudomány 12,5 15,4

gazdaságtudományok 21,4 23,3

informatika   7,1   6,7

jogi és igazgatási   8,6   7,5

műszaki 11,7 12,2

orvos- és egészségtudomány   8,1   6,5

pedagógusképzés   8,3   7,6

társadalomtudomány   8,7   9,1

természettudomány   5,4   4,0

Az elemzések során az egyes képzési területek sajátosságainak feltárása érdekében és a képzési 
területek adatainak egymás közti összevetésére a cellasúlyt, a teljes 10 képzési területet magába 
foglaló alapsokaság elemzéséhez a peremsúlyozással korrigált súlyváltozót használjuk. 


