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Bevezető

Hámori Ádám

A  Felsőoktatási Elemzési Jelentések öt esztendővel ezelőtt indult 
útjára. Az  Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztálya ál-
tal összeállított kiadványunk 2022-ben némileg megújult szer-
kezetben, de – mint reményeink szerint olvasóink tapasztalhat-
ják – a  megszokott szakmai igényességgel jelentkezik. Az  eddigi 
tematikus jellegű elemző cikkek mellett a főosztályunk munkáját 
meghatározó eseményekről, szakmai újdonságokról és legfris-
sebb eredményeinkről is igyekszünk folyamatosan hírt adni, emel-
lett időről időre munkatársainknak a fő témához kevésbé szorosan 
kapcsolódó tájékoztató szakcikkei – például elméleti jellegű, mód-
szertani összefoglaló vagy éppen nemzetközi kitekintést nyújtó 
írások – számára is helyet biztosítunk a kiadványban.

Periodikánk korábbi számaiban a  felsőoktatási képzések 
képzési területenként történő vizsgálatával igyekeztünk érzé-
keltetni azoknak a  kutatásoknak a  sokszínűségét és sokoldalú 
ágazati hasznosíthatóságát, amelyek az  általunk üzemeltetett 
adatbázisokon (a Diplomás Pályakövetési Rendszer különböző 
moduljain) vagy az általunk elvégzett adatgyűjtéseken (például 
az EUROSTUDENT nemzetközi kutatás magyarországi felvételein) 
alapulnak. A kiadvány megújításakor viszont arra is törekedtünk, 
hogy a korábbi célok mellett a felsőoktatási ágazatot foglalkoz-
tató kérdésekre összpontosító, gyakorlatiasabb elemzések adják 
az adatközléseink fő irányát.

Mostani számunk fókuszában a  felsőoktatási képzések 
munkaerőpiaci kapcsolódása áll. E téma két szempontból is fon-
tos. Egyfelől, bár a tudományos tudás önértéke és az egyetemek 
tudásgeneráló (tudományos kutatási és tudásátadó) tevékeny-
ségének autonómiája vitathatatlan, meggyőződésünk szerint 
mindez nem válhat teljesen öncélúvá, vagyis nem lehet teljesen 
független a  tudást felhasználó, értékeit igénylő és hasznosító 

társadalmi, gazdasági kontextustól sem. Az egyetemről kikerülő 
diplomások megszerzett szaktudása és munkája nélkülözhetet-
len az  információs társadalom és napjaink tudásorientált gaz-
daságának puszta működéséhez is, nemhogy a versenyképes és 
fenntartható fejlődéséhez. A munkaerőpiac számára tehát egyál-
talán nem mellékes, hogy a felsőoktatásban tanulók milyen szak-
tudásra tesznek szert a képzésük során.

Másfelől éppen a  fentiek okán érvelhetünk amellett, hogy 
a végzettek sikeres elhelyezkedése felsőoktatási képzésük minő-
ségének, ha nem is az egyetlen, de mindenképpen az egyik leg-
fontosabb mutatója. Ennyiben pedig bizonyos mértékig az egyes 
képzések, intézmények jellemzőit is összehasonlíthatóvá tehe-
ti. Bár az  elhelyezkedést és a  későbbi munkahelyi előmenetel 
gyorsaságát, a  keresetek nagyságát vagy a  végzett munka és 
a végzettség illeszkedését számos egyéni, területi és szektorális 
különbség befolyásolja, amelyek gyakran már a  felsőoktatási 
jelentkezéseknél is jól megfigyelhető mintázatokat alkotnak, 
a  hallgatók joggal várják el a  végzettségüktől munkaerőpiaci 
esélyeik javulását, így a sikeres elhelyezkedés a képzés hatékony-
ságának egyfajta fokmérője is.

Nem véletlen ezért, hogy a  képzések munkaerőpiaci kapcso-
lódását mérő mutatók az  utóbbi időszakban a  gazdasági sze-
replők és a  felsőoktatási ágazat mellett a  szakpolitikai irányítás 
megkülönböztetett figyelmét is élvezik. A kérdés kiemelt jelen-
tőségét a  felsőoktatási stratégiaalkotásban és a  megvalósuló 
felsőoktatási modellváltásban betöltött szerepe is kifejezi. Ezért 
bízunk benne, hogy a  Felsőoktatási Elemzési Jelentések legújabb 
számában közölt elemzéseink segítik az  intézményi szereplők, 
a  vezető munkatársak, nemkülönben a  hallgatók és más érdek-
lődők tájékoztatását, ismereteik elmélyítését, és jól illusztrálják, 
hogy kutatásainkkal hogyan járulhatunk hozzá úgy a  témával 
kapcsolatos tudományos diskurzushoz, mint a szakmai tervezés-
hez. Olvasóink ezzel kapcsolatos észrevételeit, további kérdéseit 
főosztályunk elérhetőségein továbbra is örömmel fogadjuk.

Kiadja az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztálya. 
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RÖVID HÍREK

Nemzeti Pályakövetési Referenciaközpont 
lett az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési 
Főosztálya 

Az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztálya 2021 nya-
rán az  Európai Bizottságtól elnyerte a  Nemzeti Pályakövetési 
Referenciaközpont kinevezést. A nemzeti pályakövetési referen-
ciaközpontok kijelölésével létrejött az Európai Pályakövetési Há-

lózat, amely az Európai Unió pályakövetési szervezete. A nemzeti 
pályakövetési referenciaközpontokkal szemben elvárás, hogy 
a kijelölt szervezet dolgozóinak legyenek kérdőívek lebonyolítá-
sával, adminisztratív adatok integrációjával, illetve adatvédelem-
mel kapcsolatos ismereteik. Referenciaközpontként főosztályunk 
biztosítja a kapcsolatot és a folyamatos kommunikációt az Euró-
pai Pályakövetési Hálózat és a hazai felsőoktatási szereplők, vala-
mint a pályakövetési szakértők között.

mailto:felsooktatas.elemzes@oh.gov.hu
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Munkavégzés a felsőoktatási tanulmányok 
mellett

Sági Matild

A  Diplomás Pályakövetési Rendszer hallgatói adatfelvétel ered-
ményeiből évről évre átfogó képet kapunk a  felsőoktatásban 
tanulók életének különböző szegmenseiről. Jelen elemzésünk 
a  tanulmányok melletti munkavégzés jellegzetességeibe enged 
bepillantást. Az elemzés alapjául a 2021-es DPR hallgatói adatbá-
zis szolgált. Ez a súlyozott kérdőíves adatbázis a hitéleti és az ál-
lamtudományi képzési területek kivételével – amelyek adatfelvé-
teli okok miatt nem szerepelnek az adatbázisban – nem, képzési 
terület, képzési szint és munkarend szerint reprezentálja a 2021 
tavaszán alap-, mester- és osztatlan képzésben részt vevő, aktív 
státuszú hallgatókat. 

Munkavégzés a felsőoktatási hallgatók körében

Adataink szerint összességében a felsőoktatásban tanulók 56%-a 
valamilyen munkát is végez a  tanulmányai mellett. Habár a  nem 
nappali munkarendűek közül a hallgatói átlagnál lényegesen töb-
ben dolgoznak (71%), a nappali munkarendű hallgatók fele (51%) is 
dolgozik valamilyen formában. Az alapképzésben részt vevők kö-
rében az összes hallgató átlagának megfelelő a dolgozók aránya. 
Az osztatlan képzésben részt vevők esetében mutatkozik a legna-
gyobb különbség a  nappali és a  nem nappali képzésekben részt 
vevők munkatevékenysége között: közülük a nappali munkarend-
ben tanulók körében az átlagosnál lényegesen kevesebben (46%), 
a nem nappali munkarendben tanulók körében pedig az átlagos-
nál valamivel többen (73%) dolgoznak. Leginkább a mesterképzé-
ses hallgatók körében elterjedt a tanulmányok melletti munkavég-
zés: a  munkarendtől függetlenül a  mesterképzésben részt vevők 
71%-a dolgozik (1. ábra).

Tavasszal indul az EUROSTUDENT 8  
nemzetközi hallgatói kutatás adatfelvétele

Nyolcadik alkalommal kerül sor a  felsőoktatási hallgatók szoci-
ális helyzetének kérdőíves vizsgálatára az Európai Felsőoktatási 
Térség közel harminc országában. Az EUROSTUDENT kutatáshoz 
Magyarország a  negyedik alkalommal csatlakozik, az  adatfelvé-
telt és az  adatfeldolgozást ezúttal is az  Oktatási Hivatal Felső-
oktatási Elemzési Főosztálya végzi. A  központi módszertannal 
végzett online kérdőíves kutatás ezúttal is nélkülözhetetlen 
információkat fog nyújtani többek között a  hallgatók életkörül-
ményeiről, képzésükkel kapcsolatos véleményükről, nemzetközi 
mobilitási részvételükről és munkavállalásukról. A tervek szerint  
a 2022 májusában zajló adatfelvételre valamennyi aktív, a Felső-
oktatási Információs Rendszerben tárolt e-mail-címmel rendel-
kező, alap-, mester-, osztatlan vagy felsőoktatási szakképzésben 
részt vevő hallgató meghívást kap. A  párhuzamosságok kikü-
szöbölése érdekében a  2021/22-es tanévben a  Diplomás Pálya-
követési Rendszer (DPR) hallgatói kutatása az  EUROSTUDENT  8 
nemzetközi kutatás keretében valósul meg.

Interaktívan is elemezhetők az EUROSTUDENT VII 
eredményei

A  diplomantul.hu felület célja, hogy ott a  Felsőoktatási Elem-
zési Főosztály nyilvánosságra hozza, szabadon kereshetővé te-
gye mindazon adatbázisokat, amelyeket felsőoktatás-ágazati és 
pályakövetési kutatásai során létrehoz és kezel. Ezek közé tar-
tozik a  Magyarországon 2012 óta zajló EUROSTUDENT kutatás, 
amelynek harmadik adatfelvételére 2019 tavaszán került sor. 
Az  EUROSTUDENT VII kutatás eredményei immár online formá-
ban is elemezhetők a  https://diplomantul.hu/eurostudent_8 
oldalon. A  hallgatók tanulmányi jellemzőit, véleményét és élet-
helyzetét leíró főbb változók nem, képzési hely, képzési szint, 
munkarend és képzési terület szerinti bontásban vizsgálhatók, és 
rövidesen angol nyelven is elérhetők lesznek.

Elkészült a DPR hallgatói kutatás országos 
zárójelentése

A  Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) keretében 2021 tava-
szán is sor került arra az adatfelvételre, amely az alap-, osztatlan és 
mesterképzésben tanuló aktív hallgatókat vizsgálta. A központilag 
kialakított kérdőív és módszertan segítségével a  felsőoktatási in-
tézmények által gyűjtött adatokat az Oktatási Hivatal Felsőoktatási 
Elemzési Főosztálya összesítette és dolgozta fel oly módon, hogy 
az adatbázis az adatok súlyozását követően leképezze a kutatásban 
érintett populációt. Az online kérdőívet több mint 20 ezren töltötték 
ki, az adattisztítás és súlyozás után összesen 19 862 hallgató vála-
szait dolgoztuk fel jelentésünkben. A jelentés a következő oldalon 
érhető el: https://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/dpr.

Tavasszal indul a EUROGRADUATE Survey 2022 
nemzetközi frissdiplomás kutatási projekt

A  EUROGRADUATE Pilot Survey (2018–2020) tanulságait figye-
lembe véve az  Európai Bizottság egy rendszeres, négyévente 
lefolytatott európai frissdiplomás kutatást kezdeményezett. 
A  European Education and Culture Executive Agency (EACEA) 
által indított Eurograduate Survey 2022 projekt célja a  felsőok-
tatásban 1, illetve 5 éve végzett hallgatók diplomaszerzés utáni 
pályakövetése. Az Oktatási Hivatal a pályázatra meghívott 16-18 
szervezet között szerepelt, és Magyarország képviseletében tá-
mogatást nyert. A  projekt keretében egy pályakövetési kérdőív 
lekérdezésére kerül sor, amelyben a  korábbi felsőoktatási kép-
zésre vonatkozó, valamint a demográfiai adatokon túl a munka-
hellyel és a  felsőoktatással való elégedettséggel, a  mobilitással 
és munkaerőpiaci készségekkel kapcsolatos kérdések fognak 
szerepelni. A projektet 2022. március és 2024. február között bo-
nyolítják majd le. A kérdőív lekérdezésének ideje 2022. ősz. A pár-
huzamosságok kiküszöbölése érdekében a 2021/22-es tanévben 
a  DPR frissdiplomás kutatása a  EUROGRADUATE Survey 2022 
nemzetközi kutatás keretében valósul meg.

https://diplomantul.hu
https://diplomantul.hu/eurostudent_8
https://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/dpr
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Képzési terület szerint jelentős eltéréseket mutat a munkát is vég-
ző hallgatók aránya. Összességében az  orvos- és egészségtudo-
mány, valamint a  természettudomány képzési területen tanulók 
közül dolgoznak a legkevesebben a tanulmányaik mellett (40%, il-
letve 45%), de átlag alatti a dolgozó hallgatók aránya az informati-
ka (52%) és a bölcsészettudomány (53%) képzési területen tanulók 
körében is. Átlag feletti arányban dolgoznak a gazdaságtudomány 
(64%), a  sporttudomány (63%), a  társadalomtudomány (62%) és 
az agrár (60%) képzési területen tanulók. 

Árnyaltabb képet mutatnak az adataink akkor, ha a munkatevé-
kenységet folytatók képzési terület szerinti megoszlását a képzési 
szinttel együtt vizsgáljuk. Alapképzéseken is az  orvos- és egész-
ségtudomány, valamint a  természettudomány képzési területen 
tanulók közül dolgoznak a  legkevesebben a  tanulmányaik alatt 
(44%, illetve 41%), és körükben is átlag alatti a dolgozó hallgatók 
aránya az informatika (49%) és a bölcsészettudomány (48%) képzé-

si területen tanulók között. Viszont a sporttudomány (60%), a tár-
sadalomtudomány (59%) és az agrár (62%) képzési területen tanu-
lók mellett átlag feletti arányban jelennek meg dolgozók a  jogi 
képzési területen alapképzésre járók körében (61%) (2. ábra).

10 mesterképzésre járó hallgató közül majdnem minden képzési 
területen 7-8 dolgozik a tanulmányai mellett. Ennél lényegesen ki-
sebb arányban csak a természettudományi mesterképzésekre járó 
hallgatók közül dolgoznak (58%). 

Nagyon jelentős képzési terület szerinti különbségek mutatkoz-
nak a munkavégzés terén az osztatlan képzésben részt vevő hallga-
tók körében. Legkevésbé az osztatlan orvos- és egészségtudományi 
(36%), valamint az  osztatlan művészeti (38%) képzések hallgatóira 
jellemző a tanulmányok melletti munkavégzés, de az osztatlan mű-
szaki képzések hallgatói is átlag alatti arányban dolgoznak (45%). 
Másrészt viszont a gazdaságtudományi osztatlan képzéseken részt 
vevők háromnegyede (76%) dolgozik a tanulmányai mellett. 
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1. ábra: A tanévben felsőfokú tanulmányaik mellett dolgozók aránya képzési szint és munkarend szerint (N = 19 368)

Forrás: DPR hallgatói kutatás, 2021
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2. ábra: A tanévben felsőfokú tanulmányaik mellett kereső tevékenységet folytatók aránya  
képzési szint és képzési terület szerint (N = 19 368)

Forrás: DPR hallgatói kutatás, 2021
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Az összes hallgató 44%-a (a dolgozó hallgatók 79%-a) egyféle mun-
katevékenységet végzett a  vizsgált tanévben, az  összes hallgató 
11%-a (a dolgozó hallgatók 21%-a) pedig két- vagy többféle mun-
kát is végzett a tanév során. Minden negyedik hallgató (a dolgozó 
hallgatók 36%-a) tipikusan diákoknak konstruált keretek között dol-
gozott: az egyetemen belül asszisztensi, gyakornoki, demonstrátori, 
fizetett mentori stb. munkát végzett (5%), hallgatók számára meg-

hirdetett vállalati program keretében (2%), illetve fizetett (12%) vagy 
nem fizetett (5%) vállalati gyakornoki munka keretében tevékeny-
kedett, 2%-uk pedig a duális felsőoktatási képzése részeként dolgo-
zott. Meglehetősen sokan – az összes hallgató 11%-a, a dolgozó hall-
gatók 15%-a – tevékenykedtek saját vagy családi vállalkozásukban. 
Az  összes hallgató harmada (minden második dolgozó hallgató) 
pedig piaci keretek között dolgozott a tanulmányai mellett (3. ábra). 

a tanulMányok és a végzett Munka kapcsolata

Korábbi kutatási eredmények rámutattak arra, hogy a  képzéshez 
kapcsolódó munkatapasztalat növeli annak a valószínűségét, hogy 
a frissdiplomás a végzést követően jó álláshoz jusson, míg a kép-
zéshez nem kapcsolódó munkatapasztalat nem befolyásolja a vég-
zést követő munkaerőpiaci pozíciót (Wolbers 2003; Gáti–Róbert 
2013). Ezért a továbbiakban figyelmünket a tanulmányok melletti 
munka képzéshez való kapcsolódására fókuszáljuk.

Összességében a tanulás mellett dolgozó hallgatók egyharmadának 
a  munkája szorosan kapcsolódik a  tanulmányaihoz, egyharmaduké 
részben kapcsolódik, míg egyharmaduké egyáltalán nem kapcsolódik 
az egyetemi szakjukhoz. Az összes diákra vonatkozó adatokhoz hasonló 

arányokat találunk a nappali munkarendű képzésben részt vevők eseté-
ben is. A részmunkaidős képzésben részt vevők körében az átlagosnál 
valamivel többen vannak olyanok, akiknek a munkája és a képzése szo-
rosan kapcsolódik egymáshoz (43%), de közel egynegyedük munkája 
egyáltalán nem kapcsolódik a tanulmányaikhoz (4. ábra).

Eredményeink szerint legnagyobb arányban a mesterképzésben 
részt vevő, dolgozó hallgatók munkája kapcsolódik a tanulmánya-
ikhoz. Csupán 18%-uk számolt be arról, hogy az  általuk végzett 
munka egyáltalán nem kapcsolódik a  képzési szakjához, 47%-uk 
munkája szorosan, 35%-uké pedig legalább részben kapcsolódik 
a tanulmányaikhoz, s ez a kapcsolódás lényegileg független attól, 
hogy nappali vagy nem nappali munkarendben tanulnak-e.

5,3%

2,1%

2,0%

11,6%

4,6%

11,1%

35,2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Az egyetemen belül asszisztensi,
 gyakornoki, demonstrátori,
 �zetett mentori stb. munka

Hallgatók számára meghirdetett
 vállalati program

 keretében végzett munka

Duális képzés részeként
 végzett munka

Vállalatnál, cégnél végzett,
 �zetett gyakornoki munka

Vállalatnál, cégnél végzett,
 nem �zetett gyakornoki munka

Saját/családi vállalkozásban
 végzett munka

 (egyéni vállalkozóként vagy
 cégben [társ]tulajdonosként)

Piaci jellegű munka

3. ábra: Az egyes munkatípusban dolgozó hallgatók aránya az összes hallgatón belül (N = 19 368)

Forrás: DPR hallgatói kutatás, 2021
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Adataink szerint legkevésbé a  nappali munkarendű alap-
képzésben részt vevő, dolgozó diákok munkája kapcsolódik 
a tanulmányaikhoz. 42%-uk olyan munkát végez, amely nincs 
kapcsolatban a  tanulmányaival, és 31%-uk munkája is csak 
részben kapcsolódik az  egyetemi szakjukhoz. Ugyanakkor 
a  nem nappali munkarendű alapképzésben részt vevők 42%-
ának a  munkája szorosan kapcsolódik a  képzésükhöz, és to-
vábbi harmaduk (33%) munkája is legalább részben kapcso-
latban van vele.

Különös módon az  osztatlan képzésben részt vevő, dolgozó 
hallgatók munkájának jellege fordított irányú kapcsolatban van 
a  munkarenddel, mint amit a  dolgozó alapképzésesek, illetve 
az  összes hallgató körében tapasztaltunk. A  nem nappali mun-
karendű osztatlan képzésben részt vevő, dolgozó hallgatók közül 
az  átlagosnál lényegesen kevesebbnek kapcsolódik a  munkája 
szorosan a képzéséhez (36%), míg a nappali munkarendű osztat-
lan képzésben tanuló, dolgozó diákok közül az átlagosnál lénye-
gesen többnek (41%).
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Szorosan kapcsolódik a szakomhoz

Részben kapcsolódik a szakomhoz

Egyáltalán nem kapcsolódik a szakomhoz 

Nappali 26,9% 31,0% 42,1%

Részidős 7,2% 42,2% 32,7% 25,1%

Együtt 32,4% 31,6% 35,9%

Nappali 46,1% 33,2% 20,7%

Részidős 6,2% 47,9% 36,8% 15,3%

Együtt 46,9% 34,8% 18,3%

Nappali 41,1% 22,8% 36,0%

Részidős 35,7% 34,2% 30,1%

Együtt 39,9% 25,4% 34,7%

Nappali 32,7% 30,1% 37,3%

Részidős 7,1% 43,1% 33,9% 23,0%

Együtt 36,4% 31,4% 32,1%

4. ábra: A végzett munka kapcsolódása a tanulmányokhoz a tanulás mellett dolgozó hallgatók körében képzési szint és  
munkarend szerint (csak a dolgozó hallgatók, N = 11 285)

Forrás: DPR hallgatói kutatás, 2021
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27,3%

18,9%

27,4%

25,0%

35,1%

36,7%

31,0%

40,7%

44,4%

41,5%

34,2%

51,0%

36,4%

22,6%

31,9%

29,0%

37,4%

28,3%

27,3%

33,2%

24,5%

23,8%

30,1%

42,3%

25,9%

31,4%

50,1%

49,2%

43,6%

37,6%

36,6%

36,0%

35,8%

34,7%

31,8%

28,5%

23,5%

23,1%

32,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

Természettudomány

Bölcsészettudomány

Társadalomtudomány

Sporttudomány

Jogi

Agrár

Művészet, művészetközvetítés

Orvos- és egészségtudomány

Pedagógusképzés

Műszaki

Gazdaságtudományok

Informatika

Együtt

Szorosan kapcsolódik a szakomhoz

Részben kapcsolódik a szakomhoz

Egyáltalán nem kapcsolódik a szakomhoz

5. ábra: A végzett munka jellege a tanulás mellett dolgozó hallgatók körében képzési terület szerint  
(csak a dolgozó hallgatók, N = 11 285)

Forrás: DPR hallgatói kutatás, 2021

Adataink szerint a tanulmányaik mellett dolgozó diákok közül leg-
inkább az informatika képzési területen tanulókra jellemző az, hogy 
a tanulmányaikhoz kapcsolódó munkát végeznek: 51%-uk munká-
ja szorosan kapcsolódik a  képzésükhöz, további 26%-uk munkája 
pedig részben kapcsolódik hozzá. A gazdaságtudományok képzési 
területen tanuló, munkát is végző hallgatókra ugyancsak nagymér-
tékben jellemző a  képzéshez kapcsolódó munka: közülük ugyan 
csak minden harmadik (34%) dolgozik olyan területen, amely szoro-
san kapcsolódik a tanulmányaihoz, viszont további 42%-uk munkája 
legalább részben kapcsolatban van vele. A műszaki képzési terüle-

ten, a pedagógusképzésben, valamint az orvos- és egészségtudo-
mány képzési területen tanuló és egyben dolgozó diákok körében 
is 40% körüli azok aránya, akiknek a munkája szorosan kapcsolódik 
a  tanulmányaikhoz, további 24–30%-uk munkája pedig legalább 
részben kapcsolódik hozzá. A skála másik végén a bölcsészettudo-
mány és a természettudomány képzési területen tanuló és egyben 
dolgozó hallgatók helyezkednek el. Közülük minden második a kép-
zésével semmilyen kapcsolatban nem levő munkát végez, és csupán 
19%-uk dolgozik olyan munkakörben, amely szorosan kapcsolódik 
a képzéséhez (5. ábra).
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Egyáltalán nem Inkább nem Inkább igen Teljes mértékben

Nappali 24,5% 24,3% 25,3% 25,8%

Részidős 7,2% 8,6% 22,0% 62,1%

Együtt 18,3% 18,7% 24,1% 38,9%

Nappali 13,5% 21,8% 29,1% 35,6%

Részidős 6,2% 10,8% 25,2% 57,8%

Együtt 10,2% 16,9% 27,3% 45,6%

Nappali 29,2% 23,9% 23,3% 23,6%

Részidős 8,6% 13,0% 24,0% 54,4%

Együtt 24,5% 21,4% 23,5% 30,6%

Nappali 23,3% 23,8% 25,7% 27,2%

Részidős 7,1% 9,6% 23,0% 60,4%

Együtt 17,5% 18,7% 24,7% 39,1%

6. ábra: A megélhetési költségek fedezéséért való munkavégzés a tanulás mellett dolgozó hallgatók körében képzési szint és munkarend  
szerint (csak a dolgozó hallgatók, N = 11 214)

Forrás: DPR hallgatói kutatás, 2021

a tanulMányok Melletti Munkavégzés Motivációi

A hallgatói munkavégzés célját két kérdéssel térképeztük fel. 
Négyfokú skálán mértük egyrészt azt, hogy a  dolgozó hallgatók 
állításuk szerint milyen mértékben dolgoznak a megélhetési költ-
ségük érdekében, másrészt, hogy milyen mértékben befolyásolja 
a  munkavégzésüket a  munkatapasztalat megszerzésének célja. 
Természetesen a  kétféle cél nem zárja ki egymást, együtt is elő-
fordulnak.

Adataink szerint összességében a  dolgozó hallgatók kéthar-
mada teljes mértékben (39%) vagy inkább (25%) a  megélhetési 
költségeiért dolgozik. A részidős képzésben részt vevők körében 
ennél lényegesen magasabb, 83% azok aránya, akik teljes mér-

tékben (60%) vagy inkább (23%) a megélhetési költségeikért dol-
goznak. A  nappali munkarendben tanulók körében egyenletes 
eloszlást mutat azok aránya, akiknek a munkavállalását különbö-
ző mértékben befolyásolja a megélhetés kényszere (6. ábra).

Legkevésbé a nappali munkarendű osztatlan képzésben részt 
vevő, dolgozó hallgatók munkavégzését motiválja a megélhetési 
kényszer. 55%-uk alapvetően nem megélhetési okból dolgozik, 
de még közülük is majdnem minden negyedik hallgatót alapve-
tően a megélhetés kényszere terelte a munka világa felé. Hason-
lósan magas az elsősorban nem megélhetési okból dolgozók ará-
nya a  nappali munkarendben alapképzésben tanuló és egyben 
dolgozó hallgatók körében is (49%). 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Egyáltalán nem Inkább nem Inkább igen Teljes mértékben

Nappali 13,1% 17,6% 40,8% 28,5%

Részidős 23,9% 21,9% 33,1% 21,1%

Együtt 17,0% 19,2% 38,0% 25,8%

Nappali 8,4% 11,5% 35,5% 44,6%

Részidős 19,3% 20,4% 34,5% 25,9%

Együtt 13,3% 15,5% 35,1% 36,2%

Nappali 17,8% 16,0% 38,4% 27,8%

Részidős 24,6% 19,1% 34,9% 21,4%

Együtt 19,4% 16,7% 37,6% 26,4%

Nappali 13,0% 16,3% 39,4% 31,3%

Részidős 22,7% 21,3% 33,6% 22,3%

Együtt 16,5% 18,1% 37,3% 28,0%

7. ábra: A munkatapasztalat megszerzésének céljából való munkavégzés a tanulás mellett dolgozó hallgatók körében  
képzési szint és munkarend szerint (csak a dolgozó hallgatók, N = 11 214)

Forrás: DPR hallgatói kutatás, 2021

Habár a  dolgozó hallgatók kétharmada a  megélhetési költ-
ségeiért (is) dolgozik, a  hallgatók munkavégzését nem kizá-
rólag a jövedelemszerzés motiválja. Ugyancsak kétharmaduk 
válaszolta azt az  erre vonatkozó kérdésünkre, hogy teljes 
mértékben (28%) vagy inkább (37%) a  munkatapasztalat 
megszerzésének célja (is) motiválta azt, hogy tanulás mellett 
dolgozik (7. ábra).

A nappali munkarendben tanuló, dolgozó diákok körében 
minden képzési szinten lényegesen nagyobb arányban vannak 
olyanok, akik a munkatapasztalat megszerzése céljából (is) dol-
goznak, mint a nem nappali munkarendben tanulók körében. Ki-
ugróan magas a nappali munkarendben mesterképzésen tanulók 
körében azok aránya, akik munkavégzésének célja teljes mérték-
ben (45%) vagy inkább (36%) a munkatapasztalat szerzése is.

Az 1. táblázat színei alapján is nyomon követhetjük a kétféle motivá-
ció együttjárásának mértékét. Vörös szín jelöli azokat, akik kizárólag 
és teljes mértékben a megélhetési költségeik fedezése érdekében 
dolgoznak, narancssárga azokat, akiknél a  megélhetési költség 
fedezésének célja inkább igen irányba, a  munkatapasztalat célja 
pedig inkább nem irányba billen. Hasonlóképpen sötétzöld szín 
jelöli azokat, akik kizárólag és teljes mértékben munkatapasztalat 
megszerzése céljából dolgoznak, világoszöld pedig azokat, akiknél 

a  munkatapasztalat célja inkább igen irányba, a  megélhetési költ-
ség fedezésének célja pedig inkább nem irányba billen. Eredménye-
ink szerint az  aktív hallgatói jogviszony mellett dolgozók 23,3%-a 
jellemzően a  megélhetési költségei fedezése érdekében dolgozik 
a tanulmányi ideje alatt, s közülük 7,7%-ot kizárólag az anyagi célok 
vezérelnek. Másrészt a  hallgatók 24,9%-a jellemzően azért dolgo-
zik, hogy munkatapasztalatot szerezzen, s közülük 5,1% kizárólag 
a munkatapasztalat megszerzése végett vállalt munkát. 
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1. táblázat: A munkatapasztalat és a megélhetési költség fedezésének együttes megjelenése  
a tanulás melletti munkavégzés céljaként az aktív hallgatói jogviszony mellett dolgozók körében

A nem nappali munkarendben tanuló, tanulmányaik mellett dolgozó 
hallgatók harmada (36%) jellemzően a  megélhetési kényszer miatt 
dolgozik, míg a nappali munkarendben tanulók körében 16% a domi-
nánsan megélhetési kényszer miatt dolgozók aránya. Ezek az arányok 
nincsenek lényeges kapcsolatban a képzési szinttel (8. ábra).

A nappali munkarendű tanulmányok mellett dolgozó diákok 
harmada (34%) jellemzően a  munkatapasztalatok megszerzé-

se céljából dolgozik, míg a  részidős képzés közben dolgozók 
8,5%-a esetében dominál a munkatapasztalat megszerzése. Ezek 
az arányok is csak kismértékű eltéréseket mutatnak képzési szint 
szerint. Az  eltérést leginkább az  okozza, hogy a  mesterképzés 
mellett dolgozók körében az  átlagosnál többen (51%) vannak 
olyanok, akik a  munkavállalás mindkét általunk vizsgált célját 
egyaránt fontosnak tartják.

Azért dolgozom, hogy munkatapasztalatot szerezzek

A megélhetési költségeim  
fedezése érdekében dolgozom

Egyáltalán nem Inkább nem Inkább igen Teljes mértékben Együtt

Egyáltalán nem 3,9% 2,1% 6,3% 5,1% 17,5%

Inkább nem 1,9% 3,3% 8,3% 5,2% 18,7%

Inkább igen 2,9% 4,7% 11,2% 5,9% 24,8%

Teljes mértékben 7,7% 8,0% 11,5% 11,9% 39,0%

Együtt 16,5% 18,1% 37,3% 28,1% 100,0%

Forrás: DPR hallgatói kutatás, 2021
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Nappali 16,6% 34,8% 34,5% 14,1%

Részidős 37,8% 7,9% 46,3% 8,0%

Együtt 24,3% 25,1% 38,7% 11,9%

Nappali 14,1% 29,6% 50,5% 5,8%

Részidős 31,5% 8,8% 51,6% 8,1%

Együtt 21,9% 20,3% 51,0% 6,8%

Nappali 17,6% 36,8% 29,4% 16,3%

Részidős 33,6% 11,7% 44,7% 10,1%

Együtt 21,2% 31,1% 32,8% 14,9%

Nappali 16,3% 34,2% 36,5% 13,0%

Részidős 35,8% 8,5% 47,5% 8,2%

Együtt 23,4% 24,9% 40,4% 11,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A megélhetés dominál A munkatapasztalat dominál Mindkét cél erőteljes Egyik sem jellemző

8. ábra: A munkatapasztalat és a megélhetési költség fedezésének együttes megjelenése a tanulás melletti munkavégzés céljaként az aktív 
hallgatói jogviszony mellett dolgozók körében képzési szint és munkarend szerint (csak a dolgozó hallgatók, N = 11 214)

Forrás: DPR hallgatói kutatás, 2021
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Végzés előtt álló hallgatók munkavállalási 
attitűdjei  

Szemerszki Marianna

A Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) hallgatói adatfelvéte-
lében évről évre megkérdezzük a  hallgatókat munkavállalási ter-
veikről, részben a  konkrét elképzeléseikről (hol, milyen cégnél, 
szervezetnél milyen foglalkoztatási formában képzelik el a  mun-
kavállalást), részben az elhelyezkedéssel kapcsolatos attitűdjeikről 
(milyen szempontok fontosak, illetve kevésbé fontosak számukra 
egy jövőbeli munkahely esetében). Jelen rövid kitekintésben ez 
utóbbi témakörre fókuszálunk, azaz a  hallgatók munkavállalá-
si attitűdjeit vesszük górcső alá, de kitérünk a  hallgatók konkrét 
munkavállalási elképzeléseire is. Adatforrásként a  2021. évi DPR 
hallgatói adatfelvétel adatbázisát használjuk, amely országos szin-
ten gyűjti és rendszerezi az  intézményi adatfelvételek eredmé-
nyeit oly módon, hogy azok nem, képzési terület, képzési szint és 
munkarend szerint reprezentálják a 2021 tavaszán aktív hallgatói 
alapsokaságot. A  kutatás az  alap‐, mester- és osztatlan képzések 
hallgatóira terjedt ki, adatfelvételi okok miatt a hitéleti és az állam-
tudományi képzések nem szerepelnek az elemzett adatok között.

Jelen elemzésben csak a közvetlenül végzés előtt állók adatait vizs-
gáljuk, azaz azokét, akik a kérdőívben azt jelölték meg, hogy várha-
tóan 2021-ben fejezik be a  tanulmányaikat. A  felmérésben szereplő 
összes hallgató egyötöde (N=4130) tartozik ebbe a csoportba, közü-
lük 62% alapképzésben, 26% mesterképzésben, 12% pedig osztatlan 
képzésben tanult. A nappali munkarendű hallgatók aránya 70% volt 
a végzősök körében. A végzés előtt állók túlnyomó része dolgozott 
a tanulmányai mellett, még a nappali munkarendű hallgatók kéthar-
madára is ez volt jellemző, tehát a  végzősök jelentős részének volt 
már valamilyen munkatapasztalata a kérdezés időszakában. 

A válaszadók egy ötfokú skálán jelölhették meg, hogy milyen pre-
ferenciáik vannak a munkavállalás különböző szempontjait illetően, 
amelyek közül 20-at soroltunk fel. Ezek egyaránt érintették a munka-
körülményeket, a javadalmazást és a szakmai fejlődési lehetősége-
ket. Az ötfokú skála átlagértékeit nemek szerinti bontásban mutatja 
be az 1. ábra, amelynek alapján két fontos megállapítást tehetünk. 
Egyrészt az állásbiztonság és a munkakörülmények nagyon fonto-
sak a végzősök számára, ugyanakkor szinte ugyanilyen mértékben 
fontos az  is, hogy a munka érdekes legyen, és hozzájáruljon a ké-
pességeik fejlesztéséhez. A  végzős hallgatók túlnyomó többsége 
számára elvárásként fogalmazódik meg, hogy a munkájukat anyagi-
lag is megbecsüljék, illetve sokaknak fontos a munkaidő rugalmas-
sága. Valamivel kevesebb válaszadónak fontos a magas társadalmi 
státusz, a külföldi tapasztalatszerzés, illetve a vezetői pozíció lehe-
tősége. Másrészt megállapítható, hogy egyes munkavállalási szem-
pontok esetében erőteljes a két nem közötti eltérés. Míg a nőknek 
az átlagosnál fontosabb az állásbiztonság, a munkahelyi környezet, 
a munka és a magánélet egyensúlya, valamint az, hogy olyan mun-
kát végezzenek, ami a társadalom szempontjából is hasznos, addig 
a férfiak szignifikánsan magasabb arányban jelölték meg a külföldi 
tapasztalatszerzés lehetőségét és a vezetői pozíció esélyét. Mindez 

azonban részben azzal is összefügghet, hogy a különböző képzési 
területeken tanulók munkaerőpiaci preferenciái is eltérőek, hiszen 
az egyes képzési területeken eltérő a férfiak és a nők aránya. 

Hogy a képzésterületi eltéréseket jobban feltárjuk, a 20 vizsgált 
szempontot faktorelemzésnek vetettük alá. A  faktorstruktúrába 
2 elem nem jól illeszkedett, ezeket végül kizártuk az elemzésből. 
A maradék 18 szempont felhasználásával 5 mögöttes háttérténye-
zőt tudtunk azonosítani az  információtartalom 62%-ának meg-
őrzése mellett. Az  első faktor a  karrier és jövedelem fontosságát 
hangsúlyozó szempontokat tömöríti (vezetői pozíció; jó és gyors 
előrejutási lehetőségek; magas társadalmi státusz, presztízs; jó cé-
ges hírnév; jó béren kívüli juttatások; magas kereset). A  második 
a  tanulás, szakmai fejlődés dimenziókat (olyan munka, ami lehe-
tőséget ad arra, hogy fejlessze a képességeit; lehetőség új dolgok 
tanulására, továbbképzések; érdekes munka; önálló [autonóm] 
munka). A harmadik faktorba tartozó elvárások a munka közösségi 
hasznossága iránti attitűdjét képezik le (olyan munka, ami hasznos 
a társadalomnak; olyan munka, amivel másoknak tud segíteni; csa-
patmunka). A negyedik faktor közös elemei a munkahelyi bizton-
ság, jó közérzet, munka és magánélet egyensúlya. Végül az ötödik 
faktorba kerültek azok az elvárások, amelyek a leendő munkahely-
lyel kapcsolatban a  rugalmasságot, kötetlenebb időbeosztást, 
távmunka lehetőségét hangsúlyozzák. (A faktorelemzés részletes 
eredményei a tanulmány végén található 1. táblázatban láthatók.)

Sem a  képzési szint, sem a  munkarend, sem a  jelenlegi munka-
vállalás szerint nem mutatkozik jelentős eltérés a faktorértékekben, 
ugyanakkor a válaszadók neme – ahogyan az az előzőekben bemu-
tatott eltérések alapján is várható volt – érdekes összefüggéseket 
mutat:  a karrier- és jövedelmi szempontok a férfiak számára fonto-
sabbak, míg a biztonság és a munka hasznosságának érzete a nők 
számára. Ahogyan sejthető volt, összefüggések láthatók képzési 
terület szerint is a végzősök körében az egyes faktorok értékeiben. 
A társadalmilag is hasznos munkavégzés a pedagógusképzésben, il-
letve az orvos- és egészségtudományi képzésben tanulók esetében 
tűnik fontosabbnak az átlagosnál, s az állásbiztonság, kiszámítható-
ság is e képzési területek végzősei között jelenik meg az átlagosnál 
fontosabb szempontként, nyilvánvalóan nem függetlenül attól, 
hogy ők a szakma sajátosságai miatt reálisan is számíthatnak erre. 
A  karrierépítési és jövedelmi szempontoknak a  jogi és gazdaság-
tudományi területen tanulók esetében van az átlagosnál nagyobb 
szerepük a  leendő munkahely kiválasztásánál, míg az  informatikát 
tanulók körében a  kötetlenebb munkavégzés tűnik vonzónak. Ez 
utóbbi ugyanakkor más képzési területek (leginkább a  gazdaság-
tudományok) esetében is megjelenik, s legkevésbé az  orvos- és 
egészségtudományi képzésben, ami minden bizonnyal a realitások 
számbavételét tükrözi a válaszadók körében. Vélhetően ugyancsak 
a munkaerőpiaci viszonyok ismeretével is magyarázható, hogy leg-
kevésbé a  természettudományi, a  bölcsészettudományi, a  művé-
szeti és a  pedagógusképzési területen tanulók számára fontosak 
a jövedelmi és karrierelvárások. A fejlődés, tanulás dimenzióban alig 
van képzésterületi eltérés, úgy tűnik, hogy ezek valamennyi diplo-
ma megszerzése előtt álló hallgató számára hasonlóan fontosak, 
képzési területtől függetlenül (2. ábra).
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Érdekes munka

Olyan munka, ami lehetőséget ad arra, hogy fejlessze a képességeit
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Állásbiztonság

Kellemes munkahelyi környezet

Együtt Nő Fér�

1. ábra: Munkavállalási szempontok a végzés előtt állók körében („Most a képzés elvégzése utáni munkavállalással kapcsolatban kérdezzük. 
Kérjük, a következő állítások mindegyikéről mondja meg, hogy mennyire fontosak azok az Ön számára egy állás esetén.” 1 = egyáltalán nem 

fontos, 5 = nagyon fontos; a skála átlagértékei, N = 4032–4044)

Forrás: DPR hallgatói kutatás, 2021
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Karrier, jövedelem Fejlődés, tanulás Hasznosság Biztonság, egyensúly Rugalmasság

2. ábra: Munkavállalási attitűdök – a faktorszkórok átlagértékei a végzés előtt állók körében képzési terület és nem szerint (N = 3934)

Forrás: DPR hallgatói kutatás, 2021
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Ha választhatna, a végzés előtt állók többsége (72%) teljes munka-
időben dolgozna, egynegyedük dolgozna részmunkaidőben, né-
hányan pedig ennél is kisebb időtartamban, vagy egyáltalán nem 
dolgoznának. Fele-fele arányban vannak azok, akik kisebb cégnél 
(legfeljebb 50 fős) dolgoznának, illetve azok, akik ennél nagyobb 
cégnél, szervezetnél. A  végzés előtt állók 19%-a vállalkozóként 
szeretne dolgozni, 47%-uk a magánszektorban lenne alkalmazott, 
míg 29%-uk az állami vagy önkormányzati szektorban, 4% dolgoz-
na egyéb jellegű munkahelyen. 

Ha az előzőekben megvizsgált attitűdöket e konkrét munkavál-
lalási elképzelésekkel összhangban vizsgáljuk, akkor azt találjuk, 
hogy a  végzősök közül az  átlagosnál szívesebben dolgoznának 

vállalkozóként azok, akik egy állás esetén a  rugalmasságot és 
a  szakmai fejlődést tartanák elsősorban szem előtt, de a  jöve-
delmi szempontok is előtérben vannak körükben. A  cégméretet 
vizsgálva azok, akiknél a  jövedelmi és karrierszempontok tűnnek 
fontosnak, a  közepesnél nagyobb cégeket, szervezeteket része-
sítik előnyben, egyebekben a cégméret szerint nem látható elté-
rés az  attitűdökben. A  teljes állást, illetve a  részmunkaidős állást 
választók munkavállalási attitűdjeit tekintve az  eltérés leginkább 
a rugalmasság és a szakmai karrier dimenziók mentén ragadható 
meg: a  részmunkaidőben, heti 20–30 órában dolgozni kívánók 
leginkább a jövedelmet, illetve a karrierlehetőségeket áldoznák fel 
a rugalmasabb munkaidő érdekében (3. ábra).
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Karrier, jövedelem Fejlődés, tanulás Hasznosság Biztonság, egyensúly Rugalmasság

3. ábra: Munkavállalási attitűdök – a faktorszkórok átlagértékei a végzés előtt állók körében a tervezett munkavállalási jellemzők szerint 
(N = 3934)

Forrás: DPR hallgatói kutatás, 2021
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A felsőoktatási tanulmányok munkaerőpiaci 
értékével kapcsolatos várakozások

Hámori Ádám

A felsőoktatási tanulmányok motivációja sokféle, és hallgatón-
ként is eltérhet. Az  elmélyült, rendszerezett tudományos isme-
retszerzés vágya vagy a  szakmai elhivatottság mellett a  családi 
vagy baráti minták követése, tanári ösztönzés, a  diáklét viszony-
lagos szabadsága vagy sok esetben a sikeres végzés után várható 
munkaerőpiaci előnyök is szerepet játszhatnak a  továbbtanulási 
döntés meghozatalában. Ez utóbbi szempontból természetesen 
jelentős különbség is lehet a képzések között: a különböző képzési 
területekhez tartozó és eltérű szintű végzettségek keresettsége, 
az elsajátítható tudás hasznosíthatósága az egyes munkakörökben 
más és más. Ezt bizonyos mértékben már a  hallgatók is érzékel-
hetik, vagy legalábbis lehet valamelyes elképzelésük majdani dip-
lomájuk, illetve az adott képzésen elsajátítandó tudásuk jövőbeni 
értékével kapcsolatban.

Alábbi cikkünkben azt tekintjük át, hogy az EUROSTUDENT VII 
nemzetközi felsőoktatási hallgatói kérdőíves kutatás magyaror-
szági válaszadói hogyan vélekedtek tanulmányaik hasznosítha-
tóságáról a  hazai és nemzetközi munkaerőpiacon, illetve eset-
leges jövőbeni tudományos pályafutásuk során. Az elemzésben 
a  nappali munkarendű alap- és osztatlan képzések hallgatóira 
összpontosítunk, összehasonlítva az  egyes képzési területeket 
és intézménytípusokat. A felsőoktatási intézmények csoportosí-

tásakor – az  EUROSTUDENT VII adatfelvételekor hatályos, 2019. 
tavaszi intézményi összetételt alapul véve – a  kutatás tanul-
mánykötetében leírt, klaszterezési eljárással képzett, összevont 
kategorizálást alkalmaztuk (Hámori 2021b: 8–10). A csoportosítás 
módszerének részletes ismertetésétől itt eltekintünk, de az  át-
tekinthetőség kedvéért bemutatjuk, mely intézményeket sorol-
tuk az  egyes, terjedelmi okokból szükségképpen egyszerűsített 
elnevezésekkel jelölt klaszterekbe (betűrendben az  egyetemek 
nevének rövidítésével):

1. klasszikus egyetemi képzéseket nyújtó intézmények: ATE, DE, 
ELTE, KRE, PPKE, PTE, SE, SZTE;

2. főként műszaki képzést nyújtó intézmények: BME, DUE, GDF, 
ME, NJE, OE, PE, SZE, SZIE;

3. főként gazdaságtudományi képzést nyújtó intézmények: BCE, 
BGE, EDUTUS, IBS, KJE, METU, MILTON, TPF, WSUF;

4. főként pedagógiai alapképzéseket nyújtó és speciális, kisebb 
intézmények: AVKF, DRHE, EJF, EKE, GFF, KE, NKE, NYE, SOE, TE, 
VHF, WJLF;

5. főként művészeti képzéseket nyújtó intézmények: BKTF, LFZE, 
MKE, MOME, MTE, SZFE;

6. hitéleti és esetenként világi, pedagógiai képzést nyújtó egy-
házi intézmények: ATF, BHF, BJHF, BTA, EGHF, EHE, ESZHF, GTF, 
OR-ZSE, PHF, PRTA, PTF, SRTA, SSTF, SSZHF, SZAGKHF, SZPA, 
TKBF.

(Az ANNYE és a KEE elemzése alacsony mintabeli elemszámuk mi-
att nem volt lehetséges.)

1. táblázat: A rotált faktormátrix eredményei

 Karrier,  
jövedelem

Tanulás, 
fejlődés

Hasznosság Biztonság, 
egyensúly

Rugalmas-
ság

Vezetői pozíció 0,748 0,259 –0,025 –0,159 0,100

Jó és gyors előrejutási lehetőségek 0,719 0,260 –0,042 0,267 0,019

Magas társadalmi státusz, presztízs 0,715 0,057 0,207 –0,008 0,049

Jó céges hírnév 0,643 0,029 0,319 0,031 0,278

Jó béren kívüli juttatások 0,592 0,024 0,021 0,491 0,079

Magas kereset 0,550 0,039 –0,214 0,537 0,096

Olyan munka, ami lehetőséget ad arra, hogy fejlessze 
a képességeit

0,100 0,729 0,326 0,235 –0,030

Lehetőség új dolgok tanulására, továbbképzések 0,118 0,712 0,240 0,209 0,012

Érdekes munka 0,103 0,709 0,123 0,138 0,092

Önálló (autonóm) munka 0,186 0,639 0,017 –0,047 0,168

Olyan munka, ami hasznos a társadalomnak 0,024 0,305 0,790 0,146 –0,105

Olyan munka, amivel másoknak tud segíteni 0,011 0,301 0,785 0,132 –0,095

Csapatmunka 0,233 0,026 0,659 0,126 0,246

Állásbiztonság 0,092 0,068 0,144 0,745 –0,006

Kellemes munkahelyi környezet 0,020 0,235 0,230 0,629 0,112

Lehetőség a munka és a magánélet összehangolására –0,081 0,306 0,197 0,520 0,327

Távmunka (home office) lehetősége 0,199 0,018 –0,075 –0,007 0,828

Rugalmas munkaidő 0,102 0,195 0,072 0,247 0,765

Módszer: főkomponens-elemzés, varimax rotálás; K-M-O érték: 0,834

Forrás: DPR hallgatói kutatás, 2021
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A képzés jövőbeni hasznosíthatóságával kapcsolatban négy indi-
kátort vizsgáltunk, melyeket a kérdőívben a következő kérdések-
kel mértünk: 

• „Mennyire jellemzőek Önre általában az alábbi, jelenlegi fel-
sőfokú tanulmányaival kapcsolatos kijelentések? A képzésen 
a munkaerőpiacon jól hasznosítható gyakorlati ismereteket 
tudok szerezni.”

• „Mennyire jellemzőek Önre általában az  alábbi, jelenlegi 
felsőfokú tanulmányaival kapcsolatos kijelentések? A képzé-
sem által jó felkészítést kapok a  tudományos kutatói tevé-
kenységre.”

• „Jelenlegi képzése mennyire készíti fel a  későbbi 
munkaerőpiaci érvényesülésre Magyarországon, illetve kül-
földön?”

E kérdésekre ötfokozatú értékelőskálák segítségével lehetett vála-
szolni, ezek főbb eloszlását a kutatás gyorsjelentésében közöltük 
(Hámori 2021a). A  jelen elemzéshez a  változókat kétfokozatúvá 
transzformáltuk, az alábbiakban az egyes vizsgált csoportok tag-
jai közül az adott szempontból inkább vagy teljesen elégedettek 
(a skálán 1-es vagy 2-es értéket választók) arányát hasonlítjuk ösz-
sze az  érvényes választ adókon belül. (A kontingenciatáblákkal 
vizsgált változók összefüggéseit khi-négyzet-módszerrel tesztel-
tük a  szokásos 5%-os szignifikanciaküszöböt alapul véve.) Külön 
kitérünk arra is, ha az  alapképzésre járók körében számottevően 
eltérő arányban alkottak pozitív véleményt a  már egy évnél ré-
gebben felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók, illetve 
a munkaerőpiaci tapasztalattal rendelkezők. Utóbbiak közé azokat 
soroltuk, akik már végeztek fizetett munkát felsőoktatási tanulmá-
nyaikat megelőzően vagy a válaszadáskor folytatott tanulmányaik 
mellett, akár a szünetekben, akár a szorgalmi időszakban, vagy volt 
a felvételin vagy a képzésben beszámítható munkatapasztalatuk, 
vagy tanulmányaik során részt vettek szakmai gyakorlaton, vagy 
tanulmányaikat duális formában folytatták. (Nappali munkarendű 
osztatlan képzésben nem kerültek a  mintába olyan érvényes vá-
laszt adó hallgatók, akiknek semmilyen korábbi munkatapasztala-
tuk nem volt.)

A nappali munkarendű alapképzést folytatók 46%-a, a teljes ide-
jű osztatlan képzést végzők 59%-a értett egyet azzal, hogy képzé-
se inkább vagy teljes mértékben felkészíti a későbbi magyarorszá-
gi munkaerőpiaci érvényesülésre (1. ábra). Az  alapképzésre járók 
közül elsősorban az  orvos- és egészségtudomány, a  pedagógus-
képzés és a hitéleti képzési területre járók körében volt az e szem-
pontból optimisták aránya az átlagosnál magasabb, amire kézen-
fekvő magyarázat, hogy ezek a szakok jelentős arányban egy-egy 
hivatásra készítenek fel (tanító, óvodapedagógus, ápoló, lelkipász-
tor stb.), és az  idejelentkezők eleve ezeken a területeken tervezik 
az elhelyezkedést. Az átlagot néhány százalékponttal meghaladta 
a bizakodók aránya a gazdaságtudományok és a műszaki képzési 
területek szakjaira járók között is. Így nem meglepő, hogy az alap-
képzéseket vizsgálva a  különböző képzési profilú intézmények 
közül is azoknak a hallgatói voltak a leginkább derűlátók a képzé-
sük jövőbeni hasznosíthatóságát illetően, amelyek a  legnagyobb 
arányban ezeket a képzéseket hirdetik meg. Az átlagtól jelentősen, 

tíz–harmincöt százalékponttal elmaradt ugyanakkor a  képzésük 
által szerezhető tudás munkaerőpiaci értékével elégedettek ará-
nya a művészetközvetítés, a jogi, a bölcsészettudomány, a művé-
szet és az államtudományi képzési területek alapképzéseire járók, 
valamint ennek megfelelően öt–tíz százalékponttal a  főként mű-
vészeti képzéseket nyújtó intézmények és a  klasszikus egyetemi 
képzéseket nyújtó intézmények alapszakos hallgatói között.

Ugyanakkor érdekes, hogy a már munkatapasztalattal bíró hall-
gatók a főként művészeti képzéseket nyújtó intézmények alapsza-
kos hallgatói közül három százalékponttal magasabb arányban 
értékelték pozitívan képzésük jövőbeni hazai hasznosíthatóságát, 
bár képzési terület szerinti bontásban nem volt hasonló különb-
ség. Az  utóbbi szempontot vizsgálva a  munkatapasztalattal is 
rendelkező társadalomtudomány szakosok több mint két száza-
lékponttal magasabb, ellenben a  sporttudomány képzési terüle-
ten ugyanennyivel alacsonyabb, az  informatika szakosok pedig 
három százalékponttal alacsonyabb arányban érezték jól haszno-
síthatónak a szakjukon elsajátítható ismereteket. A nem elsőéves 
alapszakra járók valamennyi intézménytípusban a bemutatottnál 
legalább három százalékponttal kevesebben érezték jól bevált-
hatónak majdani végzettségüket. A főként pedagógiai alapképzé-
seket nyújtó és speciális, kisebb intézmények, a főként művészeti 
képzéseket nyújtó intézmények és a hitéleti és esetenként világi, 
pedagógiai képzést nyújtó egyházi intézmények felsőbb éves hall-
gatói között még ennél is nagyobb, hat–hét százalékpontos kü-
lönbségeket is találtunk. A többéves felsőoktatási tanulmányi ta-
pasztalattal rendelkezők körében az orvos- és egészségtudomány 
és a hitéleti alapképzésre járók hat, az államtudományi alapszakra 
járók nyolc, a  sporttudomány alapképzésre járók pedig tizenhá-
rom százalékponttal kevesebben bíztak képzésük hazai értéké-
ben, míg a jogi alapképzések hallgatói között hat százalékponttal 
többen számítottak végzettségükkel jó hazai esélyekre, ha nem 
a válaszadás tanévében, hanem már korábban kezdték első felső-
fokú képzésüket.

A nappali munkarendű osztatlan képzésekre járók közel hat-
tizede értékelte jónak vagy nagyon jónak képzése jövőben vár-
ható magyarországi hasznosulását. Ennél valamivel (kettő–öt 
százalékponttal) többen gondolták ezt így az agrár és a műszaki 
képzési területek, és jelentősen (tíz–huszonhét százalékponttal) 
magasabb arányban a hitéleti, az orvos- és egészségtudomány és 
a  gazdaságtudományok képzési területek osztatlan képzéseinek 
hallgatói közül. Ez utóbbi egyetlen képzést jelöl, amely jelenleg 
nagyon kevés intézményben hirdethető meg, így nem meglepő, 
hogy a  végzettségük majdani hazai értékével elégedettek sorát 
is a  főként gazdaságtudományi képzéseket hirdető intézmények 
osztatlan szakosai vezetik, őket pedig a leginkább hitéleti képzést 
nyújtó intézmények osztatlan képzéseire járó hallgatói követik. Sa-
játos, hogy az osztatlan jogászképzések hallgatói az átlagtól kissé 
elmaradó arányban érzik, hogy tanulmányaikkal megszerzendő 
tudásuk jól vagy nagyon jól használható lenne a hazai munkaerő-
piacon, de ebből a  szempontból még kevesebben, tizenhat–hu-
szonhét százalékponttal alacsonyabb arányban tűntek optimistá-
nak a pedagógusképzés, az államtudományi és a művészet képzési 
területek osztatlan képzéseire járó hallgatók.
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A képzésen tanulhatók nemzetközi munkaerőpiaci értékével kap-
csolatban a  hallgatók számottevően kisebb aránya fogalmazott 
meg pozitív véleményt: csupán az  osztatlan képzésen tanulók 
egyharmada és az  alapképzésre járók kevesebb mint háromtize-
de (2. ábra). A nappali munkarendű alapszakokon tanulók körében 
ezúttal is kiemelkedően magas arányban voltak képzésük külföldi 
hasznosíthatóságával kapcsolatban bizakodók a hitéleti képzések-
re, valamint a főként ilyeneket hirdető egyházi intézményekbe já-
rók. Rajtuk kívül az e szempontból elégedettek aránya az átlagot 
csupán az informatika, a műszaki, a sporttudomány, a társadalom-
tudomány és a  természettudomány képzési területek esetében 
haladta meg valamelyest, az intézményi klasztereket vizsgálva pe-

dig a kisebb egyházi intézményeken túl még ennél is elenyészőbb 
különbségek figyelhetők meg.

Akár képzési területek, akár intézménytípusok szerint bont-
va vizsgáljuk a hallgatókat, a munkatapasztalat csak igen kevés 
esetben befolyásolta jelentős mértékben ezt a vélekedést: az or-
vos- és egészségtudomány és a sporttudomány képzési területe-
ken két, a jogi képzési területen öt százalékponttal kevesebben, 
a  természettudomány képzési területen három százalékponttal 
többen vélték nemzetközi szinten is versenyképesnek az elsajá-
títandó ismereteket azok közül, akik már végeztek fizetett mun-
kát korábban. A  felsőoktatásban szerzett hosszabb tanulmányi 
tapasztalat jellemzően negatívan befolyásolta a  nemzetközi 
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A képzés inkább vagy nagyon jól felkészít a hazai munkaerőpiacra: alapképzések

A képzés inkább vagy nagyon jól felkészít a hazai munkaerőpiacra: osztatlan képzések

1. ábra: Azok aránya, akik szerint a képzésük inkább vagy nagyon jól felkészíti őket a magyarországi munkaerőpiacra, nappali munkarendű 
alap- és osztatlan képzések hallgatói (Nképzési terület = 5051; Nintézménytípus = 5189)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, saját számítás 
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munkaerőpiaci kontextussal kapcsolatos jövőbeni várakozáso-
kat. A nem elsőéves nappali munkarendű alapképzésesek közül 
a sporttudomány képzési területen tanulók 21, de az agrár, a böl-
csészettudomány, a gazdaságtudományok, az informatika, a jogi, 
a  műszaki, a  művészetközvetítés, az  orvos- és egészségtudo-
mány, a  pedagógusképzés, a  társadalomtudomány és a  termé-
szettudomány képzési területeken is mintegy három–hat száza-
lékponttal kevesebben reméltek jó érvényesülési lehetőségeket 
a végzésük után külföldön.

A nappali munkarendű osztatlan képzések hallgatói közül a gaz-
daságtudományok képzési terület egyetlen osztatlan képzésére já-

rók közel akkora arányban tartották jónak a külföldi elhelyezkedési 
esélyeiket majdani végzettségükkel, mint a  hazai munkaerőpiac 
esetében, ezzel ők számítanak a  legoptimistábbnak. Őket az  or-
vos- és egészségtudomány és az agrár képzési területek osztatlan 
szakjain tanulók követték, majd az osztatlan hitéleti szakokra járók. 
Jelentősen elmaradt ugyanakkor a kedvező nemzetközi munkavál-
lalási kilátásokra számítók aránya az átlagtól a főként pedagógiai 
alapképzéseket nyújtó és speciális, kisebb intézményekben osztat-
lan szakokra járók, a képzési területek közül pedig a jogi, az állam-
tudományi, a pedagógusképzés, a művészet, valamint a műszaki 
képzési területek osztatlan képzésein tanulók körében.
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2. ábra: Azok aránya, akik szerint a képzésük inkább vagy nagyon jól felkészíti őket a nemzetközi munkaerőpiacra, nappali munkarendű alap- 
és osztatlan képzések hallgatói (Nképzési terület = 4562; Nintézménytípus = 4685)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, saját számítás 
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A képzésen tanultak jó munkaerőpiaci gyakorlati hasznosítha-
tóságát általában a  nappali alapképzések hallgatóinak 44%-a, 
az osztatlan képzésre járók fele érezte inkább vagy nagyon jónak 
(3. ábra). Az alapképzések esetében különösen az orvos- és egész-
ségtudomány, valamint a  pedagógusképzés képzési területek 
szakjaira járók voltak e szempontból elégedettek, hat, illetve ti-
zenöt százalékponttal nagyobb arányban. A művészetközvetítés, 
a bölcsészettudomány, az államtudományi és a jogi alapszakokra 
járók között viszont az elégedettek aránya több mint tíz százalék-
ponttal elmaradt az átlagtól. Az intézménytípusok klaszterenkénti 
összevetésében kisebb különbségek figyelhetők meg, de a főként 
hitéleti képzéseket hirdető kisebb egyházi intézményekbe járók 
szintén mintegy tíz százalékponttal kevesebben érezték a  kép-
zésüket a  munkaerőpiac szempontjából kellően gyakorlatiasnak. 
Igaz, hogy ez utóbbi esetben közülük a már hosszabb felsőoktatá-
si tapasztalattal, illetve munkatapasztalattal rendelkező hallgatók 
körülbelül két százalékponttal magasabb arányban fogalmaztak 
meg ezzel kapcsolatban pozitív véleményt, ám ebben a  válasz-
adói körben az  intézménytípusok között már nem volt statiszti-
kailag szignifikáns mértékű a megfigyelt különbség. A hallgatókat 
szakjuk képzési területe szerint összehasonlítva viszont elmond-
ható, hogy az államtudományi, a jogi és a sporttudomány képzési 
területen tizenhárom–tizennyolc százalékponttal alacsonyabb 
a  képzésükön tanult gyakorlati ismeretekkel elégedettek aránya, 
ha csak a felsőbb éves alapképzéses hallgatók véleményét vesszük 
figyelembe, de a  természettudomány, illetve az  orvos- és egész-
ségtudomány alapszakokra járóknál is öt–hat százalékponttal volt 
kevesebb. A korábbi munkaerőpiaci tapasztalat kevésbé volt meg-
határozó a  véleményalkotás során, de megfigyelhető volt, hogy 
a  jogi alapképzések hallgatói közül a  munkatapasztalattal is ren-
delkezők tizenhárom százalékponttal kevesebben érezték a  kép-
zésük gyakorlati hasznosíthatóságát megfelelőnek.

A nappali munkarendű osztatlan szakokra járók közül a legna-
gyobb, az átlagot számottevően meghaladó arányban az orvos- 
és egészségtudomány, az agrár, a gazdaságtudományok és a hit-
életi képzési területek hallgatói érezték gyakorlati szempontból 
jól hasznosíthatónak a szakjukon kapható tudást, és a főként gaz-
daságtudományi szakokat hirdető, illetve a főleg hitéleti képzé-
seket nyújtó egyházi intézmények hallgatói között voltak a  leg-
többen hasonló véleményen. E szempontból az  átlagnál jóval 
kevesebben voltak elégedettek ugyanakkor a pedagógusképzés, 
a  művészet, a  jogi és az  államtudományi képzési területek osz-
tatlan képzéseit végzők, valamint ennek megfelelően a tanulmá-
nyaikat a  főként pedagógiai alapképzéseket nyújtó és speciális, 
kisebb intézményekben, illetve a  főként művészeti képzéseket 
nyújtó intézményekben folytatók.

Alapképzésen a  hallgatók valamivel több mint harmada, osz-
tatlan képzésen valamivel több mint fele érezte úgy, hogy a kép-
zése jól felkészíti tudományos kutatásra a nappali munkarendűek 

körében (4. ábra). Az alapszakosok közül a társadalomtudomány 
képzési területen majdnem felük, a bölcsészettudomány képzési 
területen több mint felük, a természettudomány képzési terüle-
ten hattizedük, a hitéleti képzések hallgatóinak kétharmada volt 
e szempontból elégedett. Ám a művészet és a jogi képzési terü-
leten csak körülbelül minden ötödik, az államtudományi képzési 
területen minden hatodik, a művészetközvetítés képzési terüle-
ten csupán minden tizedik nappali munkarendű alapszakos hall-
gató értett ezzel egyet.

A nappali munkarendű alapszakosok esetében a munkaerőpiaci 
tapasztalat csak alig eredményezett számottevő különbséget, 
ha a  hallgatókat intézménytípusuk szerint vetettük össze: a  fő-
ként művészeti képzéseket nyújtó intézmények hallgatói két 
százalékponttal többen, a hitéleti és esetenként világi, pedagó-
giai képzést nyújtó egyházi intézményekbe járók ugyanennyivel 
kevesebben érezték jónak a  tudományos tevékenységre való 
felkészítést, ha már végeztek korábban fizetett munkát. A  kép-
zési területeket összehasonlítva az  informatika, valamint az  or-
vos- és egészségtudomány képzési területeken tanulók körül-
belül két százalékponttal, a  jogi alapképzést végzők viszont tíz 
százalékponttal kevesebben tartották jónak vagy nagyon jónak 
a tudományos tevékenységre való felkészítést szakjukon, ha va-
lamilyen formában már vállaltak munkát korábban. Jelentősebb 
különbségek figyelhetők meg, ha csak a  felsőbb éves hallgatók 
véleményét vizsgáljuk: ez esetben szinte minden hallgatói al-
csoportban alacsonyabb volt azok aránya, akik jónak ítélték meg 
a  tudományos kutatásra való felkészítést, arányuk így a  főként 
műszaki képzéseket nyújtó intézményekben három, a főleg mű-
vészeti képző intézményekben hat százalékponttal volt kisebb. 
A  képzési területek közül az  agrár, az  államtudományi, a  hitéle-
ti és az orvos- és egészségtudomány képzési területek hallgatói 
öt–hat százalékponttal, a jogi és a sporttudomány képzési terü-
leteken tanulók nyolc százalékponttal kevesebben érezték jónak 
a tudományos tevékenységre felkészítést, ha már több éve jártak 
a felsőoktatásba.

Az osztatlan képzések hallgatói közül legtöbben a  főként 
hitéleti és a főként gazdaságtudományi képzéseket hirdető in-
tézményekbe járók közül érezték jónak, illetve nagyon jónak 
a kutatói pályára való felkészítést, e hallgatók mintegy három-
negyede. A főként műszaki, a főleg művészeti, valamint a főként 
pedagógiai és speciális képzéseket kínáló kisebb intézmények 
osztatlan képzéseire járó hallgatók körében viszont az e szem-
pontból elégedettek aránya elmaradt az  átlagtól. Az  osztat-
lan szakok hallgatói főleg a  gazdaságtudományok, a  hitéleti, 
az agrár és az orvos- és egészségtudomány képzési területeken 
találták a  tudományos kutatói felkészítést jónak, ugyanakkor 
az államtudományi, a művészet és a pedagógusképzés képzési 
területen az elégedettek aránya az átlagostól mintegy tíz–húsz 
százalékponttal elmaradt.
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A képzésen a munkaerőpiacon jól hasznosítható gyakorlati ismereteket lehet szerezni: alapképzések

A képzésen a munkaerőpiacon jól hasznosítható gyakorlati ismereteket lehet szerezni: osztatlan képzések
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3. ábra: Azok aránya, akik szerint a képzésük a munkaerőpiacon inkább vagy nagyon jó gyakorlati ismereteket nyújt, nappali munkarendű alap- 
és osztatlan képzések hallgatói (Nképzési terület = 5492; Nintézménytípus = 5640)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, saját számítás 
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A képzésen jó felkészítést lehet kapni a tudományos kutatói tevékenységre: alapképzések

A képzésen jó felkészítést lehet kapni a tudományos kutatói tevékenységre: osztatlan képzések

52,9%

40,7%

29,5%

77,8%

40,6%

55,2%

73,7%

29,4%

46,4%

30,8%

77,8%

33,4%

67,8%

71,2%

41,4%

73,5%

36,5%

27,5%

27,7%

30,6%

36,7%

40,3%

66,7%

10,5%

16,1%

20,0%

21,4%

29,6%

29,8%

31,7%

32,0%

33,1%

39,2%

40,3%

47,9%

51,8%

60,0%

66,7%

Összes hallgató

Főként művészeti képzéseket nyújtó intézmények
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Klasszikus egyetemi képzéseket nyújtó intézmények

Hitéleti és esetenként világi, pedagógiai
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4. ábra: Azok aránya, akik szerint a képzésük inkább vagy nagyon jól felkészíti őket a tudományos kutatói tevékenységre, nappali munkarendű 
alap- és osztatlan képzések hallgatói (Nképzési terület = 5487; Nintézménytípus = 5638)

Forrás: EUROSTUDENT VII magyarországi adatbázis, saját számítás 
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Összefoglalóan elmondható, hogy a nappali munkarendű alapkép-
zésekre járó hallgatók közül a hitéleti és esetenként világi, pedagó-
giai képzést nyújtó kisebb egyházi intézményekbe járók értékelték 
a  leginkább hasznosnak képzésüket a  munkaerőpiac szempontjá-
ból, akár a nemzetközi, akár a hazai munkaerőpiac szempontjából 
kérdeztük őket, és kiemelkedően magas arányban érezték a tudo-
mányos kutatások világában is jól hasznosíthatónak megszerzendő 
tudásukat. Egyedül a képzés gyakorlati ismereteket nyújtó jellegé-
vel kapcsolatban jelezték sokan az elégedetlenségüket, az  idejáró 
válaszadók mintegy kétharmada. Ezek a  jellemzők az  itt elérhető 
képzések sajátosságaival és a  képzések sajátos hivatásokhoz (egy-
házi szolgálathoz) való szoros kapcsolódásával is magyarázhatók. 
Rajtuk kívül nagy arányban elégedettek voltak a  képzéstől remélt 
munkaerőpiaci kilátásaikkal a főként gazdaságtudományi képzése-
ket kínáló intézmények nappali munkarendű alapszakos hallgatói 
is. Ők jövőbeni elhelyezkedési kilátásaikkal kapcsolatban többnyire 
átlagos vagy azt némileg meghaladó arányban voltak bizakodók, 
különösen a  tanultak gyakorlati hasznosíthatóságával és nemzet-
közi esélyeikkel kapcsolatos várakozásaikat tekintve. A  teljes idejű 
osztatlan képzések esetében szintén e két intézménytípus hallgatói 
fejezték ki legtöbben tudásuk jövőben várható értékével kapcsola-
tos elégedettségüket (jóllehet a főként gazdaságtudományi képzé-
seket hirdető intézmények közül ez egyetlen képzést jellemez).

Sok tekintetben jelentősen elmaradt az átlagtól a főként pedagó-
giai alapképzéseket nyújtó és speciális, kisebb intézmények nappali 
munkarendű alapképzéseire járó hallgatók várakozása a  tudásuk 
jövőbeni értékeivel kapcsolatban. Bár a hazai elhelyezkedési kilátá-
saikat nagyjából átlagos arányban optimistán értékelték, más hall-
gatókétól messze elmaradt azok aránya, akik egy esetleges későbbi 
külföldi munkavállalásnál is jó esélyekre számítottak volna végzett-
ségükkel. Jövőbeni gyakorlati felkészültségüket a  többiekhez ha-
sonló arányban érezték megfelelőnek, de jóval kevesebben remél-
tek magas színvonalú felkészültséget a tudományos kutatói pályára. 
Az osztatlan képzéseket tekintve elmondható, hogy különösen a fő-
ként pedagógiai alapképzéseket nyújtó és speciális, kisebb intéz-
mények, illetve a  főleg művészeti képzéseket kínáló intézmények 
hallgatói között voltak kevesen, akik azt várták volna, hogy végzett-
ségük jól hasznosítható lesz a gyakorlatban a hazai vagy a nemzet-
közi munkaerőpiacon vagy a tudományos életben.

A különböző képzési területeket összevetve a  nappali munka-
rendű alapképzések esetében elmondható, hogy a  legtöbben 
a  hitéleti képzési terület alapszakjain tanulók voltak elégedettek 
a végzés utáni hazai és külföldi lehetőségeikkel, és a tudományos 
kutatásban kamatoztatható ismereteikkel, csupán annak gyakorla-
tiasságával voltak az átlagnál kevesebben megelégedve. A műsza-
ki képzési területen tanuló társaik valamennyi jellemző szempont-
jából az átlagnál valamivel nagyobb arányban voltak elégedettek; 
az orvos- és egészségtudomány, a pedagógusképzés és a termé-

szettudomány alapképzéseket folytatók pedig elsősorban a  kép-
zésük gyakorlatiasságával, valamint a  megszerzendő tudásuk 
iránti hazai igényekkel. Az  osztatlan képzések közül az  egyetlen 
gazdaságtudományi szak hallgatóinak kiemelkedően magas vá-
rakozásai mellett megemlítendő az orvos- és egészségtudomány 
és az agrár képzési terület, különösen a képzések gyakorlati hasz-
nosságát tekintve, valamint a  hitéleti képzési terület, elsősorban 
annak tudományosságát illetően.

Valamennyi vizsgált szempontból a  művészetközvetítés, a  jogi 
és az államtudomány képzési területen alapszakon tanuló nappa-
li munkarendű hallgatók bizonyultak a  legkevésbé optimistának, 
ami majdani végzettségüket illeti. Bár munkaerőpiaci kilátásaikat 
a bölcsészettudományi alapképzésekre járók is borúlátóan ítélték 
meg, a képzésüktől remélt tudományos felkészültséggel az átlag-
nál jóval elégedettebbek voltak. Az osztatlan képzésekre járók kö-
zül a legkevesebb elégedett hallgatót a jogi, a pedagógusképzés, 
a  művészet és az  államtudomány képzési területen találhattuk, 
melyeken az elégedett hallgatók aránya szintén valamennyi indi-
kátorban elmaradt az átlagtól. A jogi képzési területen különösen 
a  tanultak nemzetközi hasznosíthatóságát látták kevesen jónak. 
A  pedagógusképzés képzési területen voltak a  legkevesebben 
elégedettek a  képzés gyakorlati tartalmával. A  művészet képzési 
területen osztatlan szakra járóknak leginkább a hazai elhelyezke-
dési esélyeikkel kapcsolatban voltak kétségeik. Az államtudomány 
képzési területen pedig a hallgatók a tudományos életben való ér-
vényesüléshez érezték kevésnek majdani tudásukat.

A nappali munkarendű alapképzéseket vizsgálva megállapítha-
tó volt, hogy néhány esetet kivéve a munkaerőpiaci tapasztalat és 
az egy évnél hosszabb felsőoktatási tanulmányi tapasztalat legfel-
jebb csak alig néhány százalékpontos elmozdulást eredményezett 
a  képzés hasznosíthatóságával kapcsolatos véleményekben, és 
mindkét esetben inkább az  volt jellemző, hogy ezek a  tapaszta-
latok az  elégedettek arányát csökkentették. Leginkább az  állam-
tudomány, a jogi és a sporttudomány képzési területeken fordult 
elő, hogy a hallgatók szélesebb körű tapasztalatai tíz százalékpon-
tot megközelítő vagy azt meg is haladó arányban csökkentették 
az optimisták, illetve elégedettek arányát. Mindez azt valószínűsí-
ti, hogy számos képzési területen a felsőfokú képzések gyakorlati 
hasznosíthatósága és erősebb munkaerőpiaci kapcsolódása a kö-
vetkező időszak ágazati és intézményi szintű fejlesztéseinek egy 
hangsúlyos területe kell, hogy legyen.
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A frissdiplomások megszerzett kompetenciái 
a munkaerőpaci igények tükrében

Iharosi Tamás

Az oktatásnak, így a felsőoktatási rendszernek is, időről időre meg 
kell vizsgálnia naprakészségét, hogy képes legyen rugalmasan és 
érdemben reagálni az  aktuális igényekre. Napjaink kihívásainak 
megfelelően a  felsőoktatási intézményeknek biztosítaniuk kell 

a  megfelelő lehetőségeket, hogy a  hallgatók kibontakoztathassák 
képességeiket. Mindezt oly módon, hogy a  felsőoktatásban eltöl-
tött idő alatt elsajátítsák a hivatásuk gyakorlásához szükséges kész-
ségeket, eleget téve a mindenkori munkaerőpiaci elvárásoknak is.

A következőkben a frissdiplomás munkavállalók tapasztalatain 
keresztül igyekszünk bemutatni, hogy szakmájukban elhelyez-
kedve milyen mértékben találkoznak az  egyes készségeikre vo-
natkozó munkaerőpiaci elvárásokkal, és mennyire rendelkeztek 
ezekkel a készségekkel a végzettségük megszerzésekor.
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Jelen írásban a  Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Friss-
diplomás kutatás 2020 eredményei alapján azt vizsgáljuk, hogy 
a kérdőívben felmért 26 kompetenciaelemre a válaszadók szerint 
mennyire van szükség a végzettségüknek megfelelő szakmájuk 
gyakorlásában, illetve mennyire rendelkeztek velük a  végzett-
ség megszerzésének idején. A  vizsgált kompetencialistát igye-
keztünk úgy összeállítani, hogy annak alapján széles körű képet 
kaphassunk a  megkérdezettek készségeiről. Az  átdolgozott, rö-
vidített lista alapját a „Párbeszéd a kompetenciák nyelvén” című 
kutatás (Kabai et al. 2011) adta.

A DPR kérdőíves modulja évtizedes távlatban gyűjt adatokat friss-
diplomásokról, évről évre változó tematikus kérdésblokkal. A 2020-as 

adatfelvétel tematikus blokkja a kompetenciák kérdéskörét járja kö-
rül. Azoknak a válaszadóknak tettük fel ezeket a kérdéseket, akik saját 
bevallásuk alapján a végzésüket követően dolgoztak, vagy a válasz-
adáskor is dolgoznak a  végzettségüknek megfelelő munkakörben. 
Az alapsokaságot az alap-, mester- és osztatlan képzéseken végzettek 
jelentik, akiket 1 és 5 évvel az abszolutórium megszerzése után kér-
dezünk, így jelen esetben a 2015-ben, illetve 2019-ben abszolváltakat 
vizsgáltuk. A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) adatai alapján 
súlyozott mintában a  9575 kitöltőből 6670 válaszát elemeztük, ők 
azok, akik szakmájukban elhelyezkedve szereztek tapasztalatokat 
a munkaerőpiac kihívásairól, és ezt a tapasztalatot meg is osztották 
velünk a kérdőív ezzel kapcsolatos kérdéseinek megválaszolásával.
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1. ábra: A végzettségnek megfelelő munkakörben szükséges és a képzés során megszerzett kompetenciák (szükségességük mértéke szerinti 
sorrendben, N = 6109–6670)

Forrás: DPR Frissdiplomás kutatás 2020, saját számítás 
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Először is vessünk egy pillantást arra, hogy mely kompetenciá-
kat tartanak a  frissdiplomások kevésbé fontosnak, illetve fonto-
sabbnak munkaerőpiaci tapasztalataik alapján. Az  1. ábrán látha-
tó, hogy legkevésbé a  kézügyességet tartják szükségesnek, ezt 
a készséget az 5-ös skálán (ahol az 5-ös azt jelenti, hogy nagyon 
nagy mértékben szükséges a szakmájában, míg az 1-es azt, hogy 
egyáltalán nem szükséges) átlagosan 2,7-re értékelték. A követke-
ző kompetenciaelem mások szakmai vezetéséhez tartozik, de ezt 
az  előzőnél már jelentősen fontosabbnak ítélték, 3,3-as átlaggal, 
amit a  nyelvtudás követ 3,6-tal. További 4 kompetencia nem éri 
el a  4-es átlagértéket, így az  általános tájékozottság, műveltség, 
az  elméleti szaktudás, felkészültség, az  innovatív készség, újító 
szellem, valamint a kritikai gondolkodás.

Ahogyan a  kevésbé fontosnak ítélt kompetenciaelemek kö-
zött is hét olyan van, amely átlagértékét tekintve elkülöníthető 
a  többitől, a  legfontosabbaknál is  hét elem azonosítható, mely 
nagyobb mértékben elválik a közepes fontosságúaktól. Így a leg-
inkább szükségesnek ítélt, 4,4-es átlagértéket meghaladó hét 
kompetenciaelem az önálló munkavégző képesség, a probléma-

megoldó készség, a csapattal való együttműködés, a precizitás, 
a  koncentrációkészség, a  rendszerező gondolkodás, valamint 
a  kitartás. Míg a  leginkább szükségesnek ítélt készségek a  gya-
korlatias munkavégzés tekintetében meghatározóak (a logikus 
gondolkodás és a pragmatikus cselekvőkészség köré rendeződ-
nek), a legkevésbé fontosak között jellemzően általánosabb kész-
ségek jelennek meg.

Megítélésük szerint a  végzettek legnagyobb mértékben nagy 
munkabírással (4,4), önálló munkavégző képességgel (4,3), vala-
mint rendszerező gondolkodással, átlátó képességgel (4,2) rendel-
keztek. Legkevésbé a mások szakmai vezetése (3,2), a kézügyesség 
(3,4), a gyakorlati szakismeret (3,5), valamint a szaktudás gyakorlati 
alkalmazása (3,7) képességek elsajátítását érezték elégtelennek. 
Míg az  előbbiek jellemzően az  általánosabb tulajdonságokhoz, 
munkamorálhoz kötődnek, addig az  utóbbiak erősen gyakorlat-
orientált készségek. A  2. ábra segítségével szemügyre vehetünk 
egy nagyon fontos aspektust, az illeszkedést, pontosabban annak 
implicit percepcióját a megszerzett képességek és a rájuk irányuló 
munkaerőpiaci igények különbségének vizsgálatával.
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2. ábra: A képzés során megszerzett kompetenciák és a rájuk irányuló munkaerőpiaci igény átlagértékeinek különbségei (N = 6109–6670)

Forrás: DPR Frissdiplomás kutatás 2020, saját számítás 
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A megkérdezettek percepciója alapján a  26 vizsgált kompeten-
ciából 9 esetében volt közel egyenlő (tehát tizedes kerekítésben 
sem haladja meg a 0,0 eltérést) vagy magasabb a megszerzett tu-
dás szintjének 5-ös skálán mért átlaga a tapasztalt munkaerőpiaci 
igényénél, vagyis a válaszadók úgy vélték, azonos vagy nagyobb 
mértékben rendelkeztek végzéskor ezekkel a készségekkel, mint 
amennyire szükségük volt rá a  végzettségüknek megfelelő hi-
vatásuk gyakorlásakor. Ezek többségében általánosabb jellegű 
kompetenciák, így a  kézügyesség, a  műveltség, a  nyelvtudás, 
a tolerancia, a fogalmazási készség, a kritikai gondolkodás, a szá-
mítógép-ismeret, a kitartás és a fegyelem.

A kézügyesség esetében megfigyelhető eltérésnél fontos azt 
is hangsúlyozni, hogy a  válaszadók messze a  legalacsonyabbra 
értékelték a  szükségességét (2,7 az  5-ös skálán). Megjegyzendő 
továbbá a harmadik helyen megjelenő nyelvtudás: bár viszonylag 
alacsony szinten sajátították el, a munkaerőpiaci igény rá ennél is 
alacsonyabb átlagértéket mutat, így kerül különbségek tekinteté-
ben a pozitív tartományba.

Erősebb deficit a  pragmatikusabb kompetenciák esetében fi-
gyelhető meg. A legnagyobb mértékű hiány a gyakorlati szakisme-
ret, illetve a szaktudás alkalmazása, valamint a problémamegoldó 
készség és leleményesség esetében mutatkozik. Ezeket menedzs-
mentjellegű kompetenciák követik, így az emberi konfliktusok ke-
zelése, illetve a munkaszervezés és időbeosztás készsége.

Az elemzés során a válaszadók értékeléseit több különböző al-
csoportra bontva is megvizsgáltuk, így például az elvégzett szak 
képzési szintje és munkarendje szerint, de az  átlagértékek tekin-
tetében jelentős különbség nem volt megfigyelhető. Így meg-
állapítható, hogy a  fent bemutatott sorrendek és eltérések az át-
lagértékekben jól jellemzik a  frissdiplomások kompetenciáikkal 
kapcsolatos tapasztalatait.

Összességében megállapítható, hogy bár a  frissdiplomások sok 
esetben némileg kevésnek érzik elsajátított készségeiket, az 5-ös ská-
lán megadott válaszok átlagai mind a 26 vizsgált kompetenciaelem 
esetében többnyire csekély eltérést mutatnak. Ugyanakkor a legna-
gyobb különbségek az  elvárt készségek fontossága és elsajátításuk 
mértéke között jellemzően a  szaktudás gyakorlati alkalmazásával 
állnak közvetlen összefüggésben. Ráadásul ezek közül több is a mun-
kaerőpiacon elvárt legfontosabb kompetencia a válaszadók szerint. 
Elemzésünk így azt támasztja alá, hogy az intézményi és ágazati fej-
lesztések során, valamint a szakmai gyakorlatok, vállalati és piaci kap-
csolatok szervezésekor érdemes a képzések gyakorlati, munkaerőpiaci 
kapcsolódásának erősítésére nagyobb hangsúlyt fektetni.
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Vezetővé válás a végzettek körében  
pályakövetési adatok alapján

Harkányi Ádám Máté

A felsőoktatási sikeresség számos kritériummal mérhető az elhelyez-
kedési időtől kezdve a  várható jövedelmen át egészen a  betöltött 
munkakörök képzéshez való illeszkedéséig. Természetes, hogy bár-
mely mutató kiemelése nem függetleníthető az egyéni preferenciák-
tól mint normatív szempontoktól. Az adott képzés elvégzését köve-
tően a vezetői munkakörök betöltése alighanem az egyik leginkább 
olyan kérdés, amelynek a sikerkritériumként való értelmezése meg-
osztó lehet. Jelen írásnak nem célja, hogy ebben a kérdésben állást 
foglaljon, csupán annak bemutatására törekszünk, hogy hogyan ala-
kul ennek a végzés utáni dinamikája néhány képzési jellemző mentén, 
a Diplomás Pályakövetési Rendszer Adminisztratív Adatbázisok Egye-
sítése (DPR AAE) kutatási moduljának adatai segítségével. 

A DPR AAE kutatás az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Fő-
osztályának egyik fontos tevékenysége, melynek keretében a Felső-
oktatási Információs Rendszerben (FIR) tárolt egyéni szintű adatok-
hoz kapcsolunk anonim módon hatósági adatbázisokban rögzített 
adatokat. A  2020. évi adatintegráció során a  2011/12 és 2017/18 
között abszolutóriumot szerzett személyek adataihoz kapcsoltuk 
hozzá a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV), a Nemzeti Egészségbiz-
tosítási Alapkezelő (NEAK), az Innovációs és Technológiai Minisztéri-
um (ITM), valamint a Diákhitel Központ (DHK) adatbázisaiban tárolt, 
az  adott személyre vonatkozó, anonimizált adatokat. Az  elemzés 
időbeli lefedettsége 2019 decemberéig tart, az elérhető legfrissebb 
munkaerőpiaci adatok erre az időszakra vonatkoznak. Ez azt jelenti, 
hogy a legkorábban abszolutóriumot szerzett csoport esetében át-
lagosan 7,5 éves követést tesz lehetővé.

A vezetői munkakörbe kerülés dinamikáját a  vizsgálatba került 
legkorábbi, 2011/12-es tanévben abszolutóriumot szerző évfo-

lyam példáján tekintjük át, hiszen a leghosszabb idősoros vizsgálat 
az  ő esetükben lehetséges. A  vezetői munkakörök közé a  négyje-
gyű FEOR-besorolások 1-es kezdetű kódú, FEOR-főcsoport szerint 
a „Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók” 
körébe tartozó pozíciókat soroljuk. A  vezető munkakörök arányát 
a  státuszuk szerint hazai munkaerőpiacon dolgozó végzettek szá-
mához viszonyítjuk, így az  álláskeresők, a  további tanulmányokat 
folytatók és az  egyéb státuszú (pl. gyermeket nevelő, külföldön 
tartózkodó) végzettek nem tartoznak a vizsgálat alapsokaságához. 
A  FEOR-kódok alapján besorolt munkakörök arányát a  végzés hó-
napját követő 12., 24., 36., 48., 60., 72. és 84. hónapra mutatjuk be 
a továbbiakban, különböző képzési jellemzők mentén.

A vezető munkakörbe kerülés végzés utáni dinamikáját képzési 
szintenként és munkarendenként vizsgálva (1. ábra) azt tapasztal-
hatjuk, hogy bár önmagában a befejezett képzés képzési szintje is 
számít, a  trendek a  munkarendjük mentén válnak szét élesebben. 
A  korábbi alapképzésüket nappali munkarenden abszolváltak kö-
zött a vezető beosztásban dolgozók aránya a végzés után egy évvel 
mérhető 3%-ról 6,9%-ra nő hét évvel az abszolválást követően, míg 
ugyanezen időperiódus alatt a részidős munkarenden végzetteknél 
az eleve magasabb, 8,6%-os bázisról nő 12,9%-ra. A nappali mun-
karendű osztatlan és a mesterképzések esetén hasonló (2,7, illetve 
3,5%-os) bázisról növekszik a végzést követő hetedik év végére 8,4, 
illetve 8,7%-ra a  vezető FEOR-munkakörökben dolgozók aránya. 
A részidős munkarendűek esetében azonban mind a mester-, mind 
az osztatlan képzések esetében (bár részidős osztatlan képzésként 
csak a  jogászképzés releváns) magasabb a  végzés után egy évvel 
a  vezető beosztásban dolgozók induló bázisa (13,8, illetve 18,4%-
os), amely a vizsgált 84. hónapra előbbinél 19,5, utóbbinál 23,8%-ig 
növekszik. (Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy különösképpen 
a részidős képzéseken végzettek esetében előfordul, hogy az érin-
tett hallgatók a  tanulmányaik alatt, illetve annak befejezésekor is 
már vezető munkakörben dolgoznak.)
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A legnagyobb végzetti létszámú képzési területeken (bölcsé-
szettudomány, gazdaságtudományok, műszaki, társadalomtu-
domány) belül külön is megvizsgálva a  vezetővé válást (2. ábra) 
az  alapképzések esetében szintén felfigyelhetünk arra, hogy 
a  részidős képzéseken végzettek esetében a  vezető beosztású 
munkakörben való elhelyezkedés gyakoribb. A  kiinduláskori ará-
nyok és a növekedési tendenciák ugyanakkor mutatnak eltérése-
ket. A bölcsészettudomány képzési területen mind a nappali, mind 
a részidős képzéseken – más képzési területekhez viszonyítva – vi-
szonylag alacsony a kiindulási bázis egy évvel a végzés után (2,6, il-
letve 8,9%), továbbá ezzel párhuzamosan alig magasabb a vezetői 
munkakörben lévők aránya hét évvel a végzés után is (4,0, illetve 
9,7%). A többi vizsgált nagyobb létszámú képzési terület esetében 

a vezető beosztásban dolgozók aránya egy évvel a végzés után is 
jellemzően már a  bölcsészettudomány képzési területen végzet-
tekénél magasabb szintről indul (a részidős képzések esetén a tár-
sadalomtudomány képzési terület kivételével), valamint a vizsgált 
időszak végére magasabb szintre emelkedik. A legnagyobb növe-
kedés a nappali munkarendű képzéseken végzetteknél – a vizsgált 
képzési területek közül – a  gazdaságtudományok képzési terület 
esetében tapasztalható. Míg az itt végzetteknek egy évvel az ab-
szolutórium megszerzését követően mindössze 4,1%-a, addig hét 
évvel később már 9,7%-a dolgozott vezető munkakörben. A rész-
idős képzések tekintetében a társadalomtudomány képzési terüle-
ten a legnagyobb a növekmény, ahol a vizsgált időszakban 8,6-ról 
13,8%-ra nőtt a vezető besorolásban foglalkoztatottak aránya.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

12 24 36 48 60 72 84

A végzés óta eltelt hónapok száma

ay
nára k

óz
ogl

o
d 

ne
br

ökak
n

u
m 

őtezev 
A

Nappali munkarend:
alapképzések
(N = 27 188)

Nappali munkarend:
mesterképzések
(N = 7703)

Nappali munkarend:
osztatlan képzések
(N = 2140)

Részidős munkarend:
alapképzések
(N = 11 544)

Részidős munkarend:
mesterképzések
(N = 7003)

Részidős munkarend:
osztatlan képzések
(N = 406)

1. ábra: A vezető munkakörben dolgozók aránya képzési szintenként és munkarendenként a képzés vége óta eltelt hónapokban  
(2011/12-ben abszolváltak)

Forrás: DPR AAE 2020 kutatás, saját számítás
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A mesterképzéseken végzettek esetében (3. ábra) – az  alapkép-
zéseknél is vizsgált képzési területeken – a nappali munkarenden 
tanuló abszolváltak körében az alapképzéseken végzettekhez kö-
zeli a vezető beosztásban lévők aránya egy évvel a végzést köve-
tően (2 és 4,2% közötti arányokkal). A részidős mesterképzéseken 
végzettek esetében azonban maga a kiindulási bázis is magasabb, 
mint az  alapképzéseket követően: egy évvel a  végzést követően 
már a műszaki képzési terület 12,8%-ától a társadalomtudományi 
képzéseken végzettek 22%-áig terjed a  vezető munkakörökben 
dolgozók aránya. (Az említett kiindulópont a  részidős alapkép-
zéseken végzetteknél egyik vizsgált képzési területen sem érte 
el a 12%-ot.) Egy évvel a végzés után a mesterképzések esetében 
ugyanakkor mind a nappali, mind a részidős munkarendeken ab-

szolváltak körében nagyobb ütemben növekszik a vezető munka-
köröket betöltők aránya, mint az alapképzések elvégzését követő-
en. A  nappali munkarenden, mesterképzésen végzettek körében 
mind a  műszaki, mind a  gazdaságtudományok képzési területen 
végzettek esetében meghaladja a 10%-ot (10,2, illetve 12,5%) a ve-
zető beosztásban dolgozók aránya hét évvel a végzést követően. 
A  magasabb bázisról induló részidős mesterképzések tekinteté-
ben a vezető pozícióba kerülés még gyakoribb: a műszaki és a gaz-
daságtudományok képzési területek mesterképzésein végzettek 
körében hét évvel a végzést követően már 20% feletti (21,9, illetve 
23%-os), a  társadalomtudományi mesterképzéseken abszolváltak 
esetében pedig megközelíti a 30%-ot (28,9%) a vezetői FEOR-kódú 
munkakörökben foglalkoztatottak aránya. 
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2. ábra: A vezető munkakörben dolgozók aránya a nagyobb létszámú képzési területeken munkarendenként a képzés vége óta  
eltelt hónapokban (2011/12-ben alapképzéseken abszolváltak)

Forrás: DPR AAE 2020 kutatás, saját számítás
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Az előbbiekben felvázolt néhány képzési jellemző befolyásolja 
a  későbbi vezetővé válást. Az  elvégzett képzés képzési szintje 
mellett a képzési területe és munkarendje is összefüggést mutat 
a vezető munkakörbe kerülés esélyével és dinamikájával. A rész-
idős képzéseken végzettek körében a végzést követően már rövid 
távon is magasabb a  vezető beosztásban dolgozók aránya, ami 
a további munkatapasztalattal tovább növekszik. A nagyobb kép-
zési területek között a  vezető munkakörök betöltésének aránya 

a  bölcsészettudományi területen abszolváltaknál lassabb, a  tár-
sadalomtudomány, gazdaságtudományok és műszaki képzési 
területeken végzetteknél gyorsabb ütemben növekszik. Az alap-
képzéseket követően a  mesterképzéseken való továbbtanulás 
szintén előmozdítja a  végzést követően a  vezetővé válást, ami 
a részidős képzések esetében a végzést követően már rövid távon 
is megfigyelhető, a  nappali képzések esetében pedig a  hétéves 
vizsgálati periódus végére mutatkozik meg látványosabban.
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3. ábra: A vezető munkakörben dolgozók aránya a nagyobb létszámú képzési területeken munkarendenként a képzés vége óta eltelt  
hónapokban (2011/12-ben mesterképzéseken abszolváltak)

Forrás: DPR AAE 2020 kutatás, saját számítás

Munkaerőpiaci kilátások különböző képzési 
területeken végzett hallgatók esetén

Seli Júlia

Jelen tanulmány alapját a  Diplomás Pályakövetési Rendszer 
Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése (DPR AAE) kutatási mo-
dul adatai adják. Arról szeretnénk képet adni, hogy milyen 
munkaerőpiaci kilátások várják a  különböző képzési területen 

végzett hallgatókat. Ehhez a  felsőoktatásban végzettek hozzá-
adott bértöbbletét, az utolsó hónapban munkát végzők arányát 
és a  később a  felsőoktatásban további tanulmányokat folytató 
hallgatók arányát vesszük alapul. Jelen tanulmány alapsokasá-
gát a  2017/18-as tanévben nappali munkarenden, alap- és osz-
tatlan képzésen abszolutóriumot szerzett személyek képezik. 
A munkaerőpiaci adatok a 2019. decemberi állapotra vonatkoz-
nak, így másfél évvel a végzés után vizsgálhatjuk meg a volt hall-
gatók helyzetét.
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A DPR AAE 2020-as adatintegráció keretében a Felsőoktatási In-
formációs Rendszerben (FIR) tárolt egyéni szintű adatokhoz kap-
csoltunk hozzá anonim módon más államigazgatási rendszerekben 
(Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapke-
zelő, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Diákhitel Központ 
Zrt.) rögzített adatokat. Így részletes képet kaphatunk a végzettek 
teljes évfolyamának felsőoktatási és korai munkaerőpiaci életútjá-
ról. Az  adatok részletes elemzése a  nemrég megjelent Diplomás 
Pályakövetési Rendszer 2020 Adminisztratív Adatbázisok Egyesíté-
se Gyorsjelentésben található, amely a https://www.diplomantul.
hu/adminisztrativ-adatbazisok-egyesitese oldalon érhető el. 

A képzési területek különböző mutatók segítségével való ösz-
szehasonlítása során figyelembe kell vennünk a képzési szintek és 
a képzési területek sajátosságait, amelyek befolyásolhatják egy-egy 
mutató alakulását. Tekintsük át először a különböző képzési terüle-
teken 2017/18-ban alap- és osztatlan képzéseken végzett hallgatók 
számát! A képzési területeket a végzett hallgatók száma szerint sor-
ba rendezve azt láthatjuk, hogy a legtöbb alap- és osztatlan képzé-
sen, nappali munkarenden végzett hallgató a műszaki képzési terü-
leten volt, 5229 fő. Ezt követi a gazdaságtudományok képzési terület 
4727 hallgatóval. Az orvos- és egészségtudomány képzési területen 
2852 hallgató végzett, míg a bölcsészettudományon 1885. Legkeve-
sebb hallgató a sporttudomány (635 fő), a művészetközvetítés (320 
fő) és a hitéleti képzési területeken végzett (263 fő). Osztatlan képzé-
sen hét képzési területen végeztek hallgatók 2017/18-ban: műszaki, 
orvos- és egészségtudomány, agrár, jogi, művészet, pedagóguskép-
zés és hitéleti képzési területen. (Az ábrákon eltérő színnel jelölve 
szerepelnek a két képzési szintre vonatkozó adatok.) 

A felsőfokú végzettség hozzáadott bértöbblete azt mutatja 
meg, hogy a vizsgált végzett hallgatók 2019. évi bruttó átlagbére 
hogyan viszonyul az adóalapot képező belföldi jövedelem megyei 
átlagához. A számítás során a végzettek tartózkodási vagy lakóhe-
lyének megyéje szerint vetjük össze az adóalapot képező belföldi 
jövedelem adott megyei átlagát a végzettek 2019. évi átlagbérével. 
(A mutató számítása során a 100% felel meg a megyei átlagbérnek, 
így például ha a megyei átlagbér 100 000 forint, a felsőfokú vég-
zettség hozzáadott bértöbblete pedig 170%, a vizsgált végzettek 
csoportjának átlagkeresete 170 000 forint.)

E mutatóban az informatika képzési terület állt az élen a 2017/18-
ban alapképzésen végzettek körében: a  végzetteknek 180%-os 
volt a  felsőoktatási bértöbbletük a  végzésük után másfél évvel. 
Hasonlóan magas volt a  felsőfokú végzettség hozzáadott bér-
többlete az  államtudományi képzési területen végzettek esetén, 
173%-kal több a  végzettek évi átlagbére a  megyei átlagbérhez 
képest. A műszaki képzési területen mind az alapképzések, mind 
az  osztatlan képzések esetén magas értéket láthatunk a  megyei 
átlagbérekkel összevetve. Műszaki alapképzésen 160%, osztatlan 
képzéseken pedig 137% volt a  felsőoktatásban végzettek hozzá-
adott bértöbblete (ez utóbbi csoportba az építészmérnök osztat-
lan képzésen végzettek tartoznak). Az  osztatlan képzések között 
az orvos- és egészségtudomány képzési területen végzettek jártak 
az élen 166%-os bértöbblettel. (Ez az érték a fogorvosokra, általá-
nos orvosokra és gyógyszerészekre vonatkozik.) A  felsőfokú vég-
zettségnek a  legalacsonyabb hozzáadott bértöbblete a  hitéleti 
alap- és osztatlan képzéseknél, illetve a művészetközvetítés kép-
zési területen figyelhető meg (1. ábra).
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A tanulmányok utolsó hónapjában munkát végzők aránya kép-
zési területi összehasonlításban megmutatja, mennyire jellem-
ző a  különböző területeken a  tanulás melletti munkavégzés. 
Az utolsó hónapban munkát végzők aránya az osztatlan pedagó-
gusképzések esetén volt a legmagasabb (65%). Az alapképzések 
között az  informatika képzési terület járt az  élen 63%-kal, ami-
nek az  oka az  lehet, hogy az  informatikaképzéseken végzettek 
gyakran hamar kilépnek a munkaerőpiacra, akár már alapképzés 
közben. Sokan dolgoztak még a tanulmányok utolsó hónapjában 
a  gazdaságtudományok, a  hitéleti és a  műszaki képzési terüle-
teken. Legkisebb arányban az  osztatlan orvos- és egészségtu-
domány képzési területen végzettek dolgoztak a  tanulmányaik 
utolsó hónapjában (12%). Az  alapképzések közül három képzési 
területen dolgoztak a  legkisebb arányban tanulmányaik utolsó 
hónapjában: az orvos- és egészégtudomány, a művészetközvetí-
tés és a természettudomány képzési területeken (2. ábra).

A felsőoktatásban folytatott későbbi tanulmányok aránya meg-
mutatja, hogy egyes képzési területeken mennyire jellemző a to-
vábbtanulás, akár mesterképzésen, akár egy másik alap- vagy 
osztatlan képzésen. A  legmagasabb továbbtanulási arányt a  ter-
mészettudományi alapképzéseken figyelhetjük meg, a végzettek 
64%-a tanul tovább valamilyen képzésen. Ez is mutatja, hogy a ter-
mészettudományos képzéseken sok hallgató dönt a  mesterkép-
zés elvégzése mellett, hogy jobb esélyekkel léphessen ki a mun-
kaerőpiacra. Szintén magas a  későbbi felsőoktatási tanulmányok 
aránya a bölcsészettudomány képzési területen végzettek esetén 
(56%). A műszaki és jogi képzési területen alapképzésen végzettek 
közel fele tanult tovább a felsőoktatásban. Az alapképzések közül 
a legkisebb arányban a pedagógusképzés, az orvos- és egészség-
tudomány, illetve a hitéleti képzési területeken végzettek tanultak 
tovább, a  hallgatók kevesebb mint 20%-a. Az  osztatlan képzése-
ken érthető módon alacsonyabb a  későbbi tanulmányok aránya, 
hiszen egy 5 éves képzés elvégzése után vélhetően kisebb a  to-
vábbtanulási hajlandóság, mint egy 3 éves alapképzést követően, 
illetve nem épül olyan egyértelműen rájuk további graduális kép-
zés, mint az alapképzések esetén (3. ábra). 

Összefoglalásként elmondható, hogy az informatika képzési terü-
let jár az élen az utolsó hónapban munkát végzők arányát tekintve. 
A  végzettek közel 63%-a képzése utolsó hónapjában már munkát 
végzett, ami 10%-kal több, mint bármely más képzési területen. En-
nek oka lehet többek között, hogy sokan már az alapképzés közben 
vagy közvetlenül utána kilépnek a  munkaerőpiacra, mivel a  mun-
kaerőpiacon az  informatikaképzést elvégzett hallgatók rendkívül 
keresettek. Ezt a feltevést megerősíti a későbbi felsőoktatási tanul-
mányokat folytatók aránya, amely informatika képzési területen volt 
az egyik legalacsonyabb (28%). A felsőfokú végzettség hozzáadott 
bértöbblete az  informatika alapképzésen végzettek között a  leg-

nagyobb, ennek alapján érdemes lehet elvégezni egy informatikai 
képzést, ha valaki ezen a területen szeretne elhelyezkedni.

A gazdaságtudományok képzési terület a  felsőoktatási vég-
zettség hozzáadott bértöbblete tekintetében az öt legkiemelke-
dőbb képzési terület között szerepelt 129%-kal az alapképzések 
esetén. Az utolsó hónapban munkát végzők aránya pedig a má-
sodik legmagasabb volt (54%). A  felsőoktatásban továbbtanu-
lók aránya az alapképzések között viszonylag alacsony, 31% volt 
a  gazdaságtudományok esetén. Hasonló képet láthatunk tehát 
kirajzolódni, mint az  informatikai képzéseknél: hamar elkezde-
nek dolgozni a  hallgatók, viszonylag kevesen tanulnak tovább, 
és magas a bértöbblet a felsőfokú képzés elvégzése után. A mű-
szaki alapképzésen végzettek esetén a  felsőoktatási végzettség 
bértöbblete magas, az utolsó hónapban munkát végzők aránya 
pedig szintén kiugróan magas. Ez a  képzési terület azonban 
az informatikához és a gazdaságtudományhoz képest a későbbi 
felsőoktatási tanulmányok arányában is szépen teljesít. A hallga-
tók közel fele továbbtanult valamilyen felsőfokú képzésen, ez-
zel a műszaki alapképzés a harmadik a képzési területek sorában 
a későbbi felsőfokú tanulmányok gyakoriságát tekintve.

A természettudomány képzési terület esetén az adatok azt a fel-
tevést támasztják alá, hogy a hallgatók sokáig maradnak a  felső-
oktatásban, későn lépnek ki a  munkaerőpiacra, és feltehetően 
sokan a kutatói életpályát választják. Az utolsó hónapban munkát 
végzők aránya a természettudomány képzési területen volt a leg-
alacsonyabb az összes képzési terület közül, 29% az alapképzések 
esetén. A  későbbi felsőfokú tanulmányokban pedig a  természet-
tudomány képzési terület az első, a végzettek 64%-a tanult tovább 
az  alapképzés elvégzése után. A  felsőoktatási végzettség hozzá-
adott bértöbblete a 2017/18-as tanévben a természettudományos 
alapképzésen végzettek között 113% volt, amellyel a képzési terü-
letek között a középmezőnyben helyezkedtek el. 

Osztatlan képzések esetén érdemes kiemelni az orvos- és egész-
ségtudomány, illetve a  pedagógusképzések adatait. Az  orvos- és 
egészségtudomány osztatlan képzéseknél a  felsőoktatás hozzá-
adott bértöbblete kiugróan magas, 166% volt a  2017/18-ban vég-
zettek esetén. Az utolsó hónapban munkát végzők aránya az osztat-
lan képzések között az orvostudományi képzésen végzettek között 
volt a  legalacsonyabb, 12%. A  felsőoktatásban továbbtanulók ará-
nya az osztatlan képzéseknél a hosszú képzési idő miatt jellemzően 
alacsony, orvosképzéseknél 10% volt a  2017/18-ban végzetteknél. 
Az osztatlan pedagógusképzések esetén 107%-os hozzáadott bér-
többletet láthatunk a  1,5 éve munkaerőpiacon lévő végzetteknél. 
Az utolsó hónapban munkát végzők aránya az összes képzési terüle-
ten és képzési szinten végzettek között a pedagógus osztatlan kép-
zéseken végzettek körében volt a legmagasabb: a végzett hallgatók 
65%-a képzése utolsó hónapjában már dolgozott. 


