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5. Karrierszolgáltatások és diplomás pályakövetés

5.1 Bevezető

A hallgatóknak nyújtott intézményi szolgáltatások az 1990-es évek óta foglalkoztatják a magyar felső-
oktatás szereplőit. A szolgáltatások köre folyamatosan bővült: először általában PR-elemként és/vagy 
versenytényezőként jelent meg egy-egy intézmény gyakorlatában, majd elterjedt az egész felsőoktatás-
ban. Ilyen volt például az állásbörzék szervezése vagy az egyetemi jegyzet- és ajándékboltok megjele-
nése, a klasszikus hallgatói szolgáltatások (pl. könyvtár, kollégium, sport és kulturális rendezvények) 
mellett pedig olyan új típusú, úgynevezett „életútmenedzsment1” szolgáltatások is kialakultak, ame-
lyek a diákok karrierjét hivatottak szolgálni. 

Az életútmenedzsment teoretikus keretei Schultz emberi tőkeberuházással kapcsolatos munkájában 
gyökereznek, mely szerint a gazdaság számára nélkülözhetetlen emberi tőkét minden társadalom-
ban a szervezett oktatás termeli2. A szervezett oktatás a különböző tartósságú emberi tőke formáinak 
egész sorát alkotja meg. A felsőoktatás ennek a „termelési tevékenységnek” három fő típusát, a tehet-
séggondozást, az oktatást, és a tudományos kutatást valósítja meg, mely óhatatlanul túlnyúlik az 
órarendhez kötött egyetemi kurzusok zárt világán. Ebből fakad az életútmenedzsment témakörhöz 
tartozó tevé kenység különlegessége: célcsoportja a beiratkozott hallgatók körén túl eléri a felvételiző/
jelentkező és a végzett/öregdiák közönséget, „elmosva” ezzel az egyetem hagyományos határait.

Az életútmenedzsment szolgáltatások megszervezésében és kialakításában sokféle szereplőt azonosít-
hatunk, de szervezeti oldalról leggyakrabban az úgynevezett „karrierirodák”-hoz köthetőek. Ezek az 
elmúlt években dinamikusan fejlődtek: mára a 10 000 fő feletti hallgatói létszámú intézményekben 
szolgáltató egységekké váltak, mely egyes kutatók szerint jelentősen hozzájárult a felsőoktatás és a 
munkaerőpiac kapcsolatának javításához3. 

1 Életútmenedzsment: az intézmény egyéni karrierutakhoz kapcsolódó tervezési, szervezési, vezetési és ellenőrzési tevékenysége. Kapcsolódhat 

csoportos (pl. karriertervezés előadás, vagy alumni bál) vagy individuális (pl. személyes karrier-tanácsadás, mélyinterjú) szintekhez.
2 Schultz (1983)
3 Horváth (2008)



140 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS – KÉZIKÖNYV 

5.2 Az életútmenedzsment komplex rendszere

2008 végén összesen 35 hazai felsőoktatási intézményben működött karrieriroda: 
18 a közép-magyarországi régióban, 4 az észak-dunántúliban, 2-2 a nyugat- és 
dél-dunántúli régiókban, 2 az észak-magyarországiban, 4 az észak-alföldiben és 3 
a dél-alföldi régióban található. 

A karrierirodák többségének (31) van önálló e-mail címe és honlapcíme (17), míg 
10 iroda az intézményi honlapon keresztül érhető el, és 8-nak egyáltalán nincs 
internetes elérhetősége. 

A karrierirodák szinte kivétel nélkül hirdetnek állásokat (34), szakmai gyakorla-
tokat (33), szerveznek állásbörzét (32) és nyújtanak a képzéssel kapcsolatos ta-
nácsadást (30). További leggyakoribb szolgáltatás a cégprezentációk (28), vala-
mint a munkaadói toborzónapok (22) rendezése és intézményi szolgáltatások 
(pl. alumni, diplomás pályakövetés) nyújtása (25). A karrierirodák mintegy fele a 
munkaadóknál kihelyezett programokat (pl. nyílt napok) is szervez, de már csak 
kevesebb mint harmaduk nyújt on-campus (az egyetemi falak között zajló) kivá-
lasztási lehetőséget, rendez esettanulmány- vagy egyéb tanulmányi versenyeket. 
A szelekció, preszelekció bizonyult a legkevésbé népszerű szolgáltatásnak, ezzel 
saját bevallásuk szerint mindössze ötödük foglalkozik.4

Az életútmenedzsmenthez kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, illetve fejlesztése során elsősor-
ban a hallgatók – sokszor látens – igényeire érdemes koncentrálni, mely a következő alapkérdések 
köré szerveződik.

Felvételi előtt: milyen módon választanak diákjaink egyetemet? Milyen tényezők befolyásolják őket a 
felvételi döntés kapcsán?

Az egyetemi évek alatt: mi foglalkoztatja diákjainkat? A diploma megszerzésével kapcsolatos tudás-
vágy, a tananyag színvonala, az oktatók felkészültsége vagy valami egészen más?

Diplomaszerzés után: milyen kapcsolatban maradjunk diákjainkkal? Milyen célok mentén, milyen for-
rások biztosíthatók ezen a területen?

Már az első kérdés megválaszolása is sokféle eredményre vezethet. Az ideális az 
lenne, ha minden hallgató olyan szakra jelentkezne, mely a munkaerőpiacon el-
fogadott diplomát ad, és ráadásul az adott szak még érdekli is a diákot. Az állás-
börzék, a karriertanácsadók tapasztalatai azonban sokkal töredezettebb képet 

4 Andrási (2008) 
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mutatnak. Egy hallgatói felmérésben a diákok sokféle okot jelöltek meg a felvételi 
döntéssel kapcsolatban, melyek a következő módon tipizálhatók:5

„Szerencsés fickó” ez érdekelt, mindig is, ez akartam lenni 
„Ha ló nincs…”  a jelentkezési lapon előbbre sorolt helyekre nem vettek fel
„A megalkuvó” ez egy jó szakma
„A legkisebb ellenállás” nem kellett felvételizni
„A papa is jogász” valamelyik szülőnek ugyanez a végzettsége 
„Jobb ma egy túzok…”  ez az egyetlen felvételi tárgy, amiből képes volt felkészülni 
„Valami majd csak lesz” mindegy volt, csak legyen diplomám

Ez az örökzöld eredmény is jól szemlélteti, hogy a „szerencsés fickó” helyzetben 
lévő hallgatókon kívül mindenkinek szüksége lehet pályaorientációra, jól jöhet 
valamilyen karriertanácsadás6. A hallgatók jellemzően ugyanis intuitív döntést 
hoznak: nem ismerik a munkaerőpiacot, az esetek jelentős részében még nincs 
munkatapasztalatuk, nem tudják, hogy hogyan kell megtervezni és alakítani 
a karrierjüket. Számukra hasznos lehet minden a felvételi interjúval, megjele-
néssel, önéletrajzzal, illemtannal kapcsolatos információ.7 Szükségük lehet a 
munkaerőpiacot ismerő személyek tanácsaira, akik tudják, hogy hol, mennyit 
ér pénzben kifejezve a diplomájuk, illetve mire számíthatnak mint pályakez-
dők. Természe tesen környezetükben, a családjuktól, ismerőseiktől, barátaiktól 
is tájékozódhatnak, de az egyes emberek a munkaerőpiac keskeny szegmen-
sét isme rik, míg egy jól működő életútmenedzsment szolgáltatás szélesebb és 
objek tívebb képet nyújthat az egyes hivatásokról és rendezett, szakspecifikus 
információkkal szolgálhat egy-egy képzési területen.

Vannak olyan esetek is, amikor a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a kéz-
be kapott diploma nem olyan irányú, amivel ténylegesen foglalkozni szeretne a 
végzett hallgató. Ezekben az esetekben a korai felismerés elősegítése a legfőbb 
feladat. Tanulmányaik elején (az első szemeszterekben) még különböző alterna-
tívákat lehet felvázolni, hiszen ekkor még van lehetőség újabb felvételit tenni, 
áthallgatni, átjelentkezni más szakokra, akár más intézménybe is. (A döntés joga 
természetesen a diákoké, a pályaorientáció kapcsán a választás szabadságára ér-
demes hangsúlyt helyezni.)

A hallgatói életútmenedzsment összefüggéseit, evolúcióját a következő táblázat 
szemlélteti.

5 Csaba (2000): 29 alapján
6 A pályaorientációt, a karriertervezést, illetve a karrier-tanácsadást tanulmányunkban a köznyelvben 

használatos szinonimaként használjuk, jóllehet közöttük szakmai és módszertani szempontból 

jelentős különbségek vannak.
7 Andrási (2005)
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5.1 táblázat. Az életútmenedzsment tevékenységi mátrixa

Klasszikus szolgáltatási elemek
Fókusz: minden hallgató
(90-es évek elejétől)

Új típusú szolgáltatási elemek
Fókusz: hallgatók egyes csoportjai 
(90-es évek végétől)

Tudás intenzív szolgáltatási 
elemek 
Fókusz: individuum
(2000-től napjainkig)

Felvételi kapcsán felvételi előkészítő tábor, nyelvtábor, gólya-
tábor és kiadványok, tájékoztató anyagok

nyílt napok tehetséggondozó programok, 
játékok, versenyek

Tanulmányok 
kapcsán

kollégium, sport és rekreáció, kultúra 
és klubok mentén szerveződő spontán 
megnyilvánulások (pl. öregdiák meccsek, 
beszélgetés „híres” végzettekkel stb.)

állásbörze, karrier- iroda, jegyzetbolt 
kialakítása és üzemeltetése, képzés- és 
szakspecifikus szolgáltatások kialakítása, 
kiadványok megjelentetése, órarendi kar-
rierkurzus bevezetése

testreszabott tanácsadás, személyre 
szabható kreditbázisú tanulmányi 
programok (életvezetési, jogi-, 
karriertanácsadás)

Diplomaszerzés után Öregdiák klubok: tradicionális, szakok 
és szakmák szerint szerveződő kamarák, 
szövetségek, klubok alapján

egyetemi alumni alapítás, fundraising, 
diplomás pályakövetés

virtuális egyetemi közösségek 
kialakítása és fenntartása

Forrás: saját szerkesztés Drótos – Kováts (2009) 167. o. alapján

Ha a szolgáltatások fejlődését, átalakulását vizsgáljuk, akkor a táblázat alapján 
az elmúlt tíz évben három dimenzió mentén figyelhetünk meg érdemi válto-
zásokat. A szolgáltatások tudásintenzívvé váltak. Amíg a klasszikus egyetemi 
szolgáltatások többsége valamilyen infrastruktúrában testesült meg (könyvtár, 
kollégium, sportközpont stb.), addig ma egyre több szolgáltatás nyújtása leg-
inkább szakértelmet igényel (állásbörze szervezése, életvezetési tanácsadás, 
tehetséggondozás). 

Elterjedt az elektronizáció és az automatizáció. A szolgáltatások igénybevéte-
le kapcsán egyre több szolgáltatás virtualizálódik, mely a hagyományos szol-
gáltatások esetében átalakítja a kapcsolattartás módját (például elektronikus 
könyvtári kölcsönzés, online állásbörze, virtuális közösségek), és előtérbe ke-
rülnek az elektronikus tartalmak, mint önálló szolgáltatások (például online 
albérlet közvetítés, webes jegyzetbörze).

Bővül a szolgáltatásokat nyújtó szereplők köre. Az intézmények és hallgatói 
szervezetek (hallgatói önkormányzatok és szakmai szervezetek) mellett meg-
jelennek olyan irodák, közhasznú szervezetek és vállalkozások is, melyek szako-
sodnak egy-egy szolgáltatási területre (például diákmunka-közvetítők), és meg-
figyelhető az intézmények gyakorlatában a szolgáltatás outsourcing is (például 
rendezvényszolgálat, rendezvényszervezés). 

Ezen dimenziók mentén bekövetkezett változások ma még heterogén intéz-
ményi gyakorlatban testesülnek meg, és az egyes intézmények hagyományai 
is jelentősen befolyásolják a szolgáltatásokra rendelt pénzügyi és szervezeti 
erőforrásokat, de a mátrix elemei alkalmasak e tevékenységi körök beazonosí-
tására és fejlesztésére.

Kik lehetnek a szolgáltatások szervezői? Több felsőoktatási intézményben a 
„Tanul mányi Osztály” feliratot, az útbaigazító táblákat lecserélték az elmúlt évti-
zedben Hallgatói Irodára, Ügyfélszolgálati Irodára, mely az egyszerű névhasználat 
mellett szemléletbeli változásokat is takar. A hallgatói szolgáltatások, ezen belül 
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az életútmenedzsment, területe egyre több intézményfejlesztési terv önálló téma-
körévé vált, mely több szereplő felől is megközelíthető. 

A magyar felsőoktatásban kétségkívül a Hallgatói Önkormányzatok (HÖK) voltak 
az egyik úttörői a hallgató szolgáltatások átalakításának, illetve fejleszté sé nek. 
A hallgatói érdekképviseleti munka mellett kialakuló úgynevezett diák jóléti 
szolgáltatások (például fénymásolás, nyomtatás, rendezvényszervezés, diák--
munka-közvetítés) elsősorban ezen testületek kezdeményezésére professzio-
nali zálódtak (egyetemi jegyzetboltok, fénymásoló szalonok, állásbörzék), de 
a szereplők köre folyamatosan bővült. Ennek kapcsán mára már három sze-
replőt azonosíthatunk a szolgáltatások szervezése kapcsán: a hallgatói önkor-
mányzatokat, és az ehhez kapcsolt intézményrendszert, a létrejött egyetemi 
szolgáltató irodákat, valamint a felsőoktatási intézményen kívüli üzleti szerep-
lőket és munkaadókat. 

Mivel a szolgáltatások köre és színvonala a felsőoktatási intézmények versenypozícióját meghatározó 
tényező is, ezen szereplők tevékenységét érdemes szervezeti oldalról is összehangolni, melynek termé-
szetes közege valamely rektorhelyettes (például ifjúsági, hallgatói, közkapcsolati), aki felhatalmazás-
sal bír egyrészt az intézményfejlesztési és forrásallokációs kérdésekben, másrészt érdemi hatással van 
a tervezési kérdésekre, képes legitim pozícióból tárgyalni és döntéseket hozni szervezeti kérdésekben, 
harmadrészt képes külső, üzleti és pályázati forrásokat mozgósítani.

5.3 Életútmenedzsment a képzés alatt

Az életútmenedzsmenthez kapcsolódó legtöbb szolgáltatást jellemzően az erre 
a célra kialakított úgynevezett „karrierirodák” végzik. Magyarországon elsőként, 
1996-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi (ma Corvinus) Egyetem Karrieriro-
dája alakult meg.8 Ezt a kezdeményezést követte a többi felsőoktatási intézmény 
is és általában angolszász mintákat szem előtt tartva sorra nyíltak az irodák Buda-
pesten és a vidéki nagy egyetemi központokban egyaránt9. 

8 Csaba (2000)
9 Az életútmenedzsment kapcsán az első szolgáltatási körök az állásbörzékhez kötődnek,  

melyek a 90-es évek elején jelennek meg az intézmények gyakorlatában. Az első hírnökök (1991-től): 

Budapesti Műszaki Egyetem, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, az első követők (1993-tól):  

József Attila Tudományegyetem (Szeged), Miskolci Egyetem, Eötvös József Tudományegyetem Állam 

és Jogtudományi Kar (Budapest) Veszprémi Egyetem, és a csatlakozók (1994-től): Eötvös József 

Tudományegyetem TTK, BTK – Budapest, Janus Pannonius Tudományegyetem – Pécs, Széchenyi István 

Főiskola – Győr



144 DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS – KÉZIKÖNYV 

5.3.1 Nemzetközi kitekintés

A karrierirodák elnevezése, tevékenysége a hazai és a nemzetközi gyakorlatban 
egyaránt, intézményről intézményre változó. Ennek a „változatosságnak a gyökere” 
a különböző nemzeti munkaerő-piaci sajátosságokban, az intézmények eltérő 
képzési kínálatában, valamint az egyes szakmák specialitásában keresendő. A főbb 
mintázatokat egy német, egy amerikai és egy angol példa jól szemlélteti. 

Amerikában és Nyugat-Európában a felsőoktatási intézményekben az elmúlt év-
tizedekben olyan karrierközpontokat, karrierirodákat alakítottak ki, melyek az 
egyetemek, illetve a főiskolák szerves egységeként működnek, létrehozásuk alap-
vető célja, hogy formális csatornákat alakítsanak ki a felsőoktatási intézmények, 
a hallgatók és a munkaerőpiac szereplői között. Szervezeti formák tekintetében 
igen változatos képet találunk. Németországban a német állam által alapított köz-
intézmény, a Deutsche Studentenwerken (DSW) végzi ezeket a feladatot. A DSW-n 
belül már évek óta jól működik a karriertanácsadás, ami tartományi és szövetségi 
szinten szerveződik és amelynek egy-egy végpontjaként üzemelnek az intézmé-
nyek karrierirodái. A karrierirodákat Németországban állami támogatás segíti. 
A DSW munkamódszere, hogy különböző hallgató szakmai szervezeteket integrál 
munkájába (pl. AIESEC), és e mellett végzett szakembereket is meghívnak egy-
egy projekt kapcsán, akik általában az adott felsőoktatási intézmény öregdiákjai.10 
A karrierirodák tevékenységének gerince a karrierórák/kurzusok megszervezése, 
továbbá az ilyen jellegű tanulmányokhoz minél több munkaerő-piaci szakértő és 
szervezet megnyerése előadónak.

Az USA-ban működő karrierirodák – eltérően a német gyakorlattól – intézményi 
oldalról szerveződtek és függetlenek egymástól. E sokszínűség már a megnevezé-
sükben is feltűnik (például career services, career planning and placement office, 
career development office, career center, career development and placement 
counselling). Az irodák az esetek túlnyomó többségében a felsőoktatási intézmé-
nyek legfelső vezetésének közvetlen irányítása alatt, az intézmény szerves egészé-
be integrálva végzik tevékenységüket. Az esetek több mint felében az első számú 
vezetőnek (rektor, dékán) vannak alárendelve. Az amerikai egyetemeken nagy 
szerepet tulajdonítanak a karrieriroda megfelelő infrastrukturális felszerelésének. 
Sok esetben speciális helyiségeket is kialakítottak ezekre a célokra (interjú szoba, 
tanácsterem stb.). Az amerikai egyetemeken végzett felmérések szerint az állás-
kereső irodák a rendelkezésre álló munkaidőben a következő tevékenységeket 
végzik:11 a hallgatók elhelyezkedésének segítése; karrier-tanácsadás; részmunka-
idős és nyári programok szervezése; munkaerő-piaci információk gyűjtése.

10 Majó (2000)
11 Majó (1998)
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5.2 táblázat. Az amerikai karrierirodákban foglalkoztatottak tipikus létszáma az elmúlt 10 évben

Hallgatók létszáma A karrieriroda főállású dolgozóinak átlagos száma

500 fő alatt 1–1,5 fő

500–750 fő 1,5–2 fő

750–1000 fő 2–3 fő

1000–2000 fő 3–4 fő

Forrás: a szerző szerkesztése

A Harvard Office of Career Services például közel 9000 graduális és PhD hallgatót 
lát el információkkal. A központi irodának alárendelve külön működik jogi, üzleti 
és orvosi karrieriroda is, karonként szervezve. A központban 14 szakmai vezető 
(counselor) és 17 munkatárs (administrative staff) dolgozik. Fő tevékenységük 
a következő: 
•	 karrier-tanácsadás; 
•	 álláskereséssel kapcsolatos információk nyújtása, 
•	 oktatási intézményekbe történő felvételi interjú megszervezése,
•	 elhelyezkedéssel kapcsolatos ismeretek, készségek oktatása,
•	 a hallgatók teljes állású munkakörben való elhelyezkedésének segítése, 
•	 a régebben végzettek elhelyezkedésének támogatása, 
•	 számítógépre alapozott adatbank létesítése és használata, 
•	 ajánlólevél, referencia nyújtása, 
•	 önéletrajzi minták rendelkezésre bocsátása, 
•	 segítség a középiskolát végzetteknek, hogy megtalálják a megfelelő tovább-

tanulási lehetőségeket.

Az amerikai egyetemek és munkaadók nemzeti szövetsége (NACE, National 
Association of Colleges and Employers) szigorúan szabályozza a munkaadók 
on-campus tevékenységeit és a karrierirodák szolgáltatásait, minőségi-szak-
mai garan ciáit. A „Principles for Professional Practice For Career Services & 
Employment Professionals” (korábban „Principles for Professional Conduct” című 
dokumentum) egy olyan Etikai Kódex, mely a felsőoktatási intézményi toborzás és 
kiválasztás alapelveit rögzíti úgy, hogy külön-külön kitér a hallgatói, munkaadói, 
a közvetítő-tanácsadói és az egyetemi (karrieriroda) stake holderekre, a rájuk 
egyetemesen vagy speciálisan érvényes előírásokra.12

Az Egyesült Királyságban a karrierszolgáltatások története a felsőoktatásban több 
mint százéves múltra vezethető vissza. A végzős hallgatóknál jelentkező prob-
lémák miatt hozták létre az első „karrierszolgáltatást” az Oxfordi Egyetem Állás 
Bizottságának 1892-es megalakulásával.13 Ez volt az az intézmény, melynek tevé-
kenysége megalapozta, illetve megteremtette a későbbi karrierszolgáltatási rend-
szerek mintáit az Egyesült Királyságban.

12 Andrási (2009)
13 Biró-Maynard (2008)

Az Egyesült Államokban 
a munkaadók  
on-campus tevékenységét, 
és a karrierirodák 
szolgáltatásainak szakmai 
minőségét szigorúan 
szabályozzák. 
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A karriermenedzsment, mint szolgáltatás az angol gyakorlatban ideális esetben 
személyre szabott programot kínál. Az alapszolgáltatás egyéni interjúkra épül, 
ezután a hallgató és a tanácsadó együtt vázolják fel azt a bizonyos akciótervet, 
amely az álláskereséshez vagy továbbtanuláshoz szükséges. A folyamatban a 
karrier-tanácsadóval szemben kiemelten fontos elvárás a másik oldal, vagyis 
a munkáltatói igények megfelelő ismerete.

Napjainkban szinte az összes angliai felsőoktatási intézményben rendelkezésre 
állnak ezek a szolgáltatások. Az Egyesült Királyságban elérhető karrierszolgáltatá-
sokról a „Graduate Prospect” honlapon egységes szerkezetben érhető el részletes 
információ (www.prospects.ac.uk).

Az angliai rendszerben szintén léteznek országos sztenderdek a karrierirodák tevé-
kenységeire vonatkozóan, egy minőségbiztosítási programon keresztül. „A minő-
ség és az irányelvek betartása az angol felsőoktatásban a »Felsőoktatási Intéz-
mények Minőségbiztosítási Szövetségé«-nek (QAA, The Quality Assurance Agency 
for Higher Education) a felelőssége. A minőségbiztosítás rendszere magában fog-
lalja többek között a »Karrier Képzési Információ és Tanácsadás« (CEIG, Career 
Education, Information and Guidance) gyakorlati kézikönyvét (kódexét) is.”14 

Angliában a legtöbb karrierszolgáltatás az intézmények szervezeti keretein belül 
működik és több szintre tagolódik. Tevékenységük nagyon különböző attól füg-
gően, hogy egyetemi, kari vagy intézeti szintű szervezetről (irodáról) van szó. Más 
a hallgatók elvárása ugyanis egy több tudományágban oktató intézményben, egy 
karon vagy egy speciális képzésben.

Az angliai felsőoktatási intézményekben négy modellt különböztethetünk meg: 
•	 Az életútmenedzsmenttel kapcsolatos tevékenységet az egyetemtől független 

szervezet koordinálja. Domináns az ügyfélszemlélet, és külön szolgáltatásokat 
alakítanak ki a hallgatóknak, a munkáltatóknak és a felsőoktatási intézmé-
nyeknek (a szolgáltatások jelenleg is így működnek például a Cambridge-i és 
Oxfordi Egyetemeken).

•	 Az életútmenedzsment egy komplex egyetemi hallgatói szolgáltató rendszer 
része. Domináns a személyes és képzési tanácsadás, szociális, mentális, egész-
ségügyi szolgáltatás.

•	 Az életútmenedzsmentet egy funkcióhoz kötik, mint például személyiségfej-
lesztés. Domináns a karrierkurzusok meghirdetése, amely órarendi keretbe 
foglalva segíti a karriertervezést. 

•	 Az életútmenedzsmentet az intézményi marketing tevékenységébe illesztik. 
Domináns a PR-tevékenység és a formális kapcsolattartás a munkáltatókkal 
és diákokkal.

14 Biró-Maynard (2008): 9

Angliában a legtöbb 
karrierszolgáltatás az 

intézmények szervezeti 
keretein belül működik.
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5.3.2 Magyarországi helyzetkép

A magyar gyakorlat kapcsán, három egyetem15 karrierirodájában végzett felmé-
résünk alapján az életútmenedzsmenthez kapcsolódó funkciók az alábbi módon 
tipizálhatók:

I. Képzési és felkészítési funkciók, melyek a szaktudás mellett a munkaerő-piaci 
ismeretek elsajátításában segítik a hallgatókat. Ennek része:
•	 a munka világával kapcsolatos ismeretek átadása,
•	 reális önismeret kialakításában való segítség,
•	 az elhelyezkedési esélyeket javító készségek gyakorlása, konkrét ismeretek 

átadá sa, a felvételi szituáció gyakorlása.

II. Nyilvántartási/adatbanki funkciók, melyek alapján a végzés előtt állókról átfo-
gó szakspecifikus és szociodemográfiai képet alkothat az intézmény, illetve feltér-
képezheti a munkahelyeket és a munkáltatókat. Ennek elemei közé a következők 
tartoznak:
•	 a programban részt vevő hallgatók egységes személyi adatbázisának kialakí-

tása, önéletrajz adatbázis létrehozása és folyamatos karbantartása,
•	 az adott intézményben végzett hallgatókról képzési-elhelyezkedési adatbázis 

kialakítása,
•	 a potenciális foglalkoztatók kapcsolati adatainak megszerzése és karbantar-

tása.

III. Kapcsolattartási, kapcsolatépítési funkciók a hallgatók, a munkavállalók és az 
intézmény között, így például:
•	 a hallgatók elhelyezkedését segítő programok lebonyolítása,
•	 a potenciális foglalkoztatókkal való kapcsolattartás,
•	 az állásközvetítéssel foglalkozó állami, nonprofit és üzleti szervezetekkel való 

kapcsolattartás,
•	 az egyetem, illetve a főiskola image-nek és PR-programjainak kialakításában 

való aktív részvétel.

IV. Konkrét segítségnyújtás, az egyes hallgatók egyéni támogatása, személyes kar-
rier- tanácsadás funkció, például:
•	 szakmai gyakorlatok és teljes vagy részmunkaidős foglakoztatás szervezése,
•	 önéletrajz írásában és kísérő levél előkészítésében, tervezésében és szétküldé-

sében való segítségnyújtás,
•	 komplex, személyre szabott karrier-tanácsadás.

A négy funkció mentén sokféle és változatos programokat szerveznek az intéz-
mények, melyek közül – a nagy egyetemek gyakorlata alapján – ideáltipikusnak 
meglátásunk szerint a következőket tekinthetjük:

15 A vizsgálatban a BME, a BCE és a SZTE Karrierirodája működött közre. 
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•	 Álláshirdetések egész évben: az irodák többsége térítési díj ellenében meg-
jelenési/hirdetési lehetőséget kínál a munkáltatóknak az intézmény falain 
belül. Napjainkban a karrierinformációk hallgatókhoz való eljuttatásának 
széles palettája áll rendelkezésre. A legjellemzőbb, amikor e-mailben juttatják 
el a hallgatókhoz az aktuális álláslehetőségeket. Ennek azonban van egy fontos 
előfeltétele, mégpedig az, hogy a hallgatónak regisztrálnia kell a szolgáltatás 
igénybevételéhez, például a szóban forgó karrieriroda honlapján.

•	 Toborzás és vállalati prezentációk: a munkáltatók úgy is kereshetnek munka-
vállalókat, hogy az egyetemen előadás keretében ismertetik, amit a cégük kí-
nál, és a nyitott álláshelyeiket mutatják be a diákoknak. A karrierszervezetek 
szerepe ilyenkor a koordináció, valamint a hallgatók toborzása az előadására.

•	 Állásbörzék szervezése: Az általában 1-2 napos állásbörzéken a cégek, szerve-
zetek kiállítóként jelennek meg a felsőoktatási intézményben, ahol személyes 
megbeszélésre, konzultációra van lehetőség a végzős diákok és a munkáltatók 
között.

•	 Szakmai gyakorlat, munkatapasztalat megszerzése: a munkatapasztalat meg-
szerzése a hallgatók életében fontos állomás, amihez nehéz kapcsolatok nél-
kül céget, szervezetet találni. Gyakornoki program keretében a karrieriroda 
segíthet a gyakorlati hely keresésében. Azokban az intézményekben, ahol a 
szakmai gyakorlat a képzés része, az egyetemi alaptevékenységhez kapcsoló-
dóan a karrierirodákra jelentős szervezési, adminisztrációs szerep is hárul a 
szakmai koordináció mellett.

•	 Diákmunka szervezése: a hallgatói munkavégzés, a diákmunka minden egye-
temen jelen van, mely egyrészt a munkáltatók számára is értéket teremt ru-
galmas alkalmazási formaként, másrészt jövedelemszerzési lehetőséget bizto-
sít a diák-munkavállalónak. Az iskolaszövetkezetek mellett egyre több karrier-
iroda vállalja fel ezt a tevékenységet.

A nemzetközi és hazai példákat áttekintve a képzés alatti életútmenedzsment szempontjából a ma-
gyar felsőoktatásban meglehetősen barázdált kép tárul elénk. A legjobb gyakorlat kialakítása céljából 
véleményünk szerint alapvető fontosságú annak felismerése, hogy milyen intézményi igényekre ke-
ressük a választ, illetve milyen szolgáltatási körök mely érintett (stakeholder) számára fontosak. Ebből 
adódóan érdemes külön vizsgálni, hogy az intézményen belül milyen „alulról” (hallgatói oldalról), il-
letve „felülről” érkező (kari vagy egyetemi vezetői) kezdeményezéseket lehet integrálni, illetve milyen 
külső igények (munkaerő-piaci és kormányzati szereplők elvárásai) relevánsak.

5.4 Életútmenedzsment a végzés után

Az életútmenedzsment végzés utáni intézményi szolgáltatási körei között az 
első fecske minden bizonnyal a végzett diákok „követési vizsgálatai” között 
kere sendő. A diplomás pályakövetési országos vizsgálatok mára már mintegy 
tízéves hagyománnyal rendelkeznek. Az első országos kutatásban szereplő 



1495.  KARRIERSZOLGÁLTATÁSOK ÉS DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS

diákok 1998-ban végeztek16 és egyre több felsőoktatási intézmény kutatja 
önállóan is a végzett hallgatóit, azok elhelyezkedési lehetőségeit, munkaerő-
piaci helyzetét. A legfrissebb kutatások szerint mára az intézmények 80%-a 
végez vala milyen követési vizsgálatot.17 A felmérések mögött álló informáci-
ós rendszerek és szervezeti egységek lehetőséget teremtettek olyan komplex 
rendszerek kialakítására is, melyek hosszú távon is fenntartják a kapcsolatot 
az intézmény és a végzett diákok között, egyben szolgáltatásokat nyújtanak a 
végzetteknek. Ez a gyakorlatban három konkrét alrend szerben ölt testet a fel-
sőoktatásban: az öregdiák mozgalmakban (alumni), a Diplomás Pályakövető 
Rendszerben és a forrásteremtésben (fundraising).

A felsőoktatási intézmények nyitólapjának vizsgálata alapján nagyon vegyes 
képet kapunk a végzettekkel kapcsolatban. A 2009 nyarán megvizsgált 77 intéz-
ményi honlap közel fele nem tartalmazott semmilyen bejegyzést a végzett 
hallga tókkal kapcsolatban, sok esetben a fejlesztés alatt, vagy a „hamarosan” 
felirat tanúskodott arról, hogy nincs érdemi nyilvános információ az öregdiákok 
számára vagy a végzettekről.18 

Ahol létezik „alumni” menüpont, ott a felsőoktatási gyakorlatban megszokott 
módon sok formális információ található az alumni szervezetéről (küldetés, 
intézményi köszöntő, tisztségviselők stb.) és kevés esetben látható a végzettek 
adatbázisára utaló, akár regisztrációhoz kötött felhasználói felület. A vizsgálat 
idején összesen négy intézmény esetében volt fellelhető a végzettek névsora, az 
is inkább PR-célokat szolgált, „akikre büszkék vagyunk” megközelítést használva. 

Az intézményi gyakorlatokat aggregálva jól azonosítható a potenciális szolgáltatások köre, mely jelen-
tős egyezést mutat a nemzetközi tendenciákkal a következő területeken:
•	 Alumni adatbázis (öregdiák baráti körök, évfolyam-találkozók, végzettek névsora stb.)
•	 Támogatók (védnökök, díszpolgárok, kapcsolatok stb.)
•	 Hírek, események (rendezvények, archívumok, galériák stb.)
•	 Kapcsolódó szolgáltatások (egyetemi ajándékbolt, állásbank végzetteknek, diplomás képzések stb.)

5.4.1 Alumni rendszerek

Az egyetem életében a kutatási együttműködéseken keresztül, és akár a köz-
vetlen anyagi támogatásban is jelentős szerep juthat az adott intézményben 
végzett diákoknak. Ők közvetett módon érdekeltek abban, hogy saját felsőok-
tatási intézményük hosszú távon elfogadott és sikeres legyen, hiszen ott szerez-
ték a diplomájukat, és kialakult bennük az intézményi kötődés, intézményük 

16 Galasi et al. (2000)
17 Horváth (2008)
18 Az esetek többségében a főiskolákon és nem állami intézményeknél nem volt „alumni” vagy 

„öregdiák” rovat Forrás: saját gyűjtés
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hírneve pedig hosszú távon visszahat végzettségük, diplomájuk munkaerő-
piaci megítélésére. Az alumni rendszerek feladata a rendszeres találkozók és 
különböző (akár szakmai, akár közösségi vagy szabadidős jellegű) programok 
szervezése, melyek csoporttá formálják ezen közösségeket. Az öregdiák moz-
galom tulajdonképpen olyan rendszer, mely felhasználja a végzett hallgatók 
egyetemhez való kötődését, lojalitását, és formális kapcsolódási pontot teremt 
az intézmény, valamint a végzett diák között. Nem ritka, hogy maga az intéz-
mény vállal szerepet egy-egy évfolyam-találkozó megszervezésében és kiszol-
gálásában, és olyan szabadidős programokat szervez, melyeken a végzett diá-
kok akár családjukkal együtt vehetnek részt.

5.4.2 Diplomás Pályakövető Rendszer

A felsőoktatási intézmény számára fontos információt jelent a végzett hall-
gatók szakmai útjának, elhelyezkedésének nyomon követése. Maga a tény is, 
hogy „hogyan boldogulnak az életben” magas hírértékkel bír. Ennél azonban 
mára már többről van szó. A már munkába állt végzett diákok tapasztalataik-
kal, észrevételeikkel segíthetik a képzést, olyan pontokra világíthatnak rá, mely 
korrigálása emelheti az oktatás színvonalát.19 A végzett hallgatók pályaköveté-
sének hazai szakirodalma a téma jelentőségéhez képest szegényes. Készülnek 
ugyan szakértői tanulmányok, de a felsőoktatási intézmények többsége inkább 
a meglévő hallgatók elégedettségének vizsgálatára fókuszál, semmint az okta-
tó munka eredményességére a hallgatók kilépése után. Hosszú távon azonban 
ez a szemlélet minden bizonnyal nem tartható, hiszen egy-egy képzés kapcsán 
az akkreditációs bizottságok hivatalos álláspontja mellett a piac és a munka-
adók értékítélete lesz a domináns.

A diplomás pályakövetés alapja, hogy a végzett diákokat általában a végzés 
után 12–36 hónappal megkeresik egy kutatás keretében. Elsősorban azt vizs-
gálják, hogy hol, milyen módon helyezkedtek el a végzősök, milyen pozíciókat 
töltenek be, valamint hogy mennyire elégedettek a megszerzett tudással és 
diplomájuk, szakmájuk megítélésével. A kutatás metodikája és lebonyolítása 
rendkívül heterogén nemzetközi képet mutat: egyes országokban a Statisztikai 
Hivatalok, máshol maguk az intézmények – autonóm módon vagy akár kö-
zösen, felsőoktatási szövetségekbe tömörülve – bonyolítják le a kutatásokat, 
de nem ritka egy-egy nemzetközi vagy akár Uniós program sem, mint például 
a REFLEX projekt, mely 2004-ben indult, támogatja az Európai Unió, és több 
mint 15 partnerországra terjedt ki. 20

5.4.3 Forrásteremtés (fundraising)

Az intézmények az állami támogatások, illetve közösségi pályázatok mellett 
külső források bevonását is megcélozzák. Ez lehet munkavégzés harmadik fél 

19 Kürtösi – Hetesi (2007)
20 Kiss (2008)

1. fejezet 
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számára, K+F+I szolgáltatás nyújtása vállalatoknak, esetleg alapítványi vagy 
egyéb támogatás megszerzése. Az anyaintézmény végzett hallgatói közül sokan 
így is kapcsolódhatnak alma materükhöz, akár mint támogató magánszemély, 
akár mint valamely harmadik fél képviselője, megrendelőként. Ennek konkrét 
formája lehet kutatási megbízás, szolgáltatás-megrendelés, vagy akár közvetlen 
pénzügyi, immateriális vagy ingatlan felajánlás egy-egy konkrét ügy érdekében.

5.5 Az életútmenedzsment szolgáltatások működtetése

Ahogy azt a 5.3-es fejezetben láthattuk, az életútmenedzsmenttel kapcsolatos 
tevé kenységi kört a képzés alatt legtöbbször egy karrieriroda látja el, mely termé-
szetes közege lehet az öregdiák mozgalomnak, a hallgatói követési rendszernek, 
vagy a fundraising-nek, mintegy összefogva ezeket a tevékenységeket is. E szolgál-
tatásokat szinergiában működtetheti, hiszen az eddig felsorolt összes tevékenység 
a hallgatókkal, az intézményekkel, munkaadókkal való szakmai kapcsolattartá-
son alapszik, mely – ahogy a bevezetőben említettük – túlnyúlik a hallgatói léten.

Ezen intézményi, hallgatói, valamint vállalati tranzakciók kapcsán többféle elvá-
rásnak kell megfelelni, hiszen az egyes érintettek (stakeholderek) más-más igé-
nyekkel jelentkeznek. Az alábbi ábra – középpontba állítva egy karrierirodát –, azt 
szemlélteti, hogy ezek a funkciók milyen tranzakciókkal párosulnak.

5.4 ábra 
Az életútmenedzsment 
fontosabb tranzakciói 
stakeholderei mentén

Forrás:
a szerző szerkesztése, 
Csaba (2000) alapján

Célok, elvárások, feladatok, források

Alumni, DPR, fundraising rendszerek, 
kutatási jelentések, karrier szolgáltatások

információs igények, munkakeresés,  
szakmai gyakorlat

képzési elvárások, állásajánlatok 

karrier-tanácsadás, munkaerőpiaci orientá-
ció, állás és szakmai gyakorlat meghirdetése 

Toborzás, megjelenések bonyolítása

Intézmény Karrier Iroda

Hallgatók, végzettek

Munkaadók, vállalatok

Látható, hogy a karrieriroda tevékenységével mindhárom érdekelt igénye-
ire, elvárásaira képes reflektálni. Másrészt az ábrából az is kitűnik, hogy egyes 
stakeholdereinek akkor tudja kielégíteni az igényeit, ha a másik két oldallal 
együttműködve választ, illetve szolgáltatást tud nyújtani. 

5.5.1 A szolgáltatások megszervezésével kapcsolatos nehézségek

A szolgáltatások megszervezésével és kialakításával kapcsolatban hasonló aka-
dályokkal nézünk szembe, mint általában egy induló vállalkozásnál. Meg kell 
ismertetni tevékenységüket a hallgatókkal, a cégekkel, elfogadást kell nyerni az 
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intézményükben. Kezdetben a kiadások jóval meghaladják bevételeket, ehhez 
finanszírozási forrást kell találni. A szakmai fejlődést javarészt önerőből kell meg-
oldani, hiszen kevés olyan könyv, tananyag vagy képzés van, amely konkrétan 
tartalmazná, milyen módon kell egy ilyen tevékenységet elindítani, hatékonyan 
működtetni, és hosszú távon fenntartani.

Az első magyar karrierirodák tapasztalatai alapján tevékenységük megszilárdítására, elfogadtatásukra 
4–5 éves inkubációs idő szükséges. Ez a tapasztalati szám jól mutatja a másik nehézséget: ennyi idő 
alatt végez egy-egy generáció az intézményben, és általában ilyen időhorizonton belül változik az 
intézmény vezetése is, ami azt jelenti, hogy ezeknek a szervezeteknek új döntéshozókkal és felhaszná-
lókkal kell számolni ciklusról ciklusra.

5.5.2 A szolgáltatások fenntarthatósága, finanszírozása

Kérdésként merül fel, hogy ezek a szervezetek milyen forrásokból finanszíroz-
zák saját működésüket. A legtöbbjük az anyaintézménytől kapja a működéshez 
szükséges alapvető forrásokat, mely általában irodai infrastruktúrában és státu-
szokban ölt testet. A diákok, mint potenciális „vásárlók” a szolgáltatások legna-
gyobb részét díjmentesen vehetik igénybe. A vállalatok, szervezetek a toborzási 
szolgáltatásokért, az intézményben történő megjelenésért általában a piaci szol-
gáltatók árainak töredékét fizetik meg, de nem ritka az olyan hosszú távú együtt-
működés az intézmény és a vállalat között, mely tovább csökkenti a közvetlenül 
rendelkezésre álló pénzügyi kereteket. Természetesen vannak üdítő kivételek: 
az állásbörzék általában kimondottan jövedelmező projektek Magyarországon, 
melyeken a cégek, vállalatok regisztrációs, bérleti és kiadványozási (kiadvány, 
print hirdetési) díjakat fizetnek.

A karrieriroda fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges anyagi háttér az iroda méretétől függően 
változik. A kiadások körében dominánsak a személyi jellegű kifizetések, a kiadvány- készítés és az iro-
datechnika. Egy induló iroda esetén évente minimálisan 6–8 millió forint szükséges, ha az irodai inf-
rastruktúra megoldott. Később a feladatok és szolgáltatások bővülésével, a dolgozói létszám növeke-
désével ez az összeg akár a 6–8-szorosára is nőhet. Célszerű a fokozatosság elvét betartani, azaz létre-
hozáskor kisebb feladatkör megjelölésével, minimális létszámmal indulni. Később, ha már megfelelő 
számú munkaadói támogató van jelen, akkor fokozatosan bővíthető a szolgáltatási kör. 

5.5.3 A szolgáltatások jövője

Mint korábban már leírtuk, a mai magyar gyakorlatban sokféle életútmenedzs-
ment modell ismert és mindegyiknek megvan a maga előnye, valamint hátránya. 
Meggyőződésünk azonban, hogy hosszú távon csak az olyan szervezetek képesek 
magas színvonalú és felhasználóbarát szolgáltatásokat nyújtani, amelyek egyfe-
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lől élvezik saját oktatási intézményük bizalmát és támogatását, felkészült szak-
emberekkel dolgoznak, és mindennapi tevékenységeikbe bevonják fontosabb 
stakeholdereiket is: a diákokat és a már végzett diplomásokat, a munkaadókat 
és az egyetemi kollégákat egyaránt. Érdemes a nemzetközi tapasztalatokat folya-
matosan figyelemmel kísérni, és nem akarni mindenáron „felfedezni a spanyol 
viaszt”. Mivel minden új projekt, szervezet beindítása relatíve költséges, és a jelen-
legi forráshiányos felsőoktatási helyzetben különösen kockázatos. Mindenképpen 
azt javasoljuk, hogy ahelyett, hogy minden szakra-karra külön-külön szolgáltatási 
központokat hoznak létre, az észszerűség és hozzáértés jegyében inkább egy-egy 
komplex centrumot működtessenek, amelyekben az adott szakterület specialistái 
(pl. alumni felelősök, DPR-kutatók, különböző szakmák karrier-tanácsadói és ren-
dezvényszervezők) – kihasználva a szinergia lehetőségeit – egymással kooperálva 
és nem egymással konkurálva nyújtanak korszerű szolgáltatásokat az „Élmény-
egyetemen”.
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