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Diplomás Pályakövetô Rendszer (DPR) bevezetése 
a Semmelweis Egyetemen  

A tanulmány Kalmár István Diplomás Pályakövető Rendszer bevezetése a Semmelweis Egyetemen című 
szakdolgozata alapján készült. Konzulense Girasek Edmond, a kutatás vezetője volt. Az írás bemutatja a pá-
lyakövetési rendszer kialakítását, az előkészítési és a kutatási folyamat főbb elemeit, sarokpontjait, majd a 
felmérés néhány fontosabb tanulságát, eredményét ismerteti. Kitér a hallgatói motivációk alakulására (to-
vábbtanulási, szakmai specializációs tervekre, elhelyezkedési elképzelésekre), majd az egyetem végzett 
hallgatóinak felmérése alapján körvonalazódó, az egészségügyet jellemző általános munkaerő-piaci viszo-
nyokra, a foglalkoztatottság, valamint a munkával való elégedettség kérdéskörére. 

A DPR bevezetésének indokoltsága

A Semmelweis Egyetem több évszázadra visszatekintő múltjának köszönhetően a hazai orvos- és 
egészségtudományi képzés egyik szimbólumává vált. Ez az általános elismertség arra ösztönzi az 
intézmény vezetőit, oktatóit, hogy a munkaerőpiac igényeit átlátható és megtérülő minőségi okta-
tással, képzéssel igyekezzen kielégíteni. Magyarország orvosainak, egészségügyi dolgozóinak je-
lentős hányadát egyetemünk bocsátja a munkaerőpiacra, így azok megfelelő felkészültsége nem-
csak intézményi, de országos érdeket is szolgál. Évente több mint másfél ezer hallgató fejezi be fel-
sőoktatási tanulmányait az intézmény valamely szakán, azonban még ennyi friss diplomás egész-
ségügyi dolgozó sem elegendő a hazai egészségügyi szférában fellelhető munkaerőhiány fedezésére. 

A Semmelweis Egyetem azzal a céllal vezette be a Diplomás Pályakövető Rendszert, hogy az 
egyetemi képzés munkaerő-piaci relevanciáját fejlessze a hallgatói szolgáltatások támogatásával. 
A DPR-munkatársak olyan átfogó adatgyűjtési, elemzési és ehhez kapcsolódóan szolgáltatási rend-
szert kívánnak kiépíteni, amely hosszú távon válhat a minőségi képzés mérőrendszerévé. Számos – 
a Diplomás Pályakövetéshez kapcsolódó – kezdeményezés már évek óta működik különböző szol-
gáltatások, klubok, kapcsolattartó alumni tevékenységek formájában, amelyek tapasztalatai komo-
lyan segítik a hatékony munkát.(1) 

(1) Ilyen a Semmelweis Egyetem Baráti Köre, illetve a Dr. Horváth Ildikó által koordinált „Találkozunk Tízévente” évfolyam-

találkozó-sorozat. A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ (EMK) 2001 óta foglalkozik az egész-

ségügyben kibontakozó humánerőforrás krízishelyzetének kutatásával. A 2003-ban indított Migrációs Kutatási Projekt az 

egészségügyi erőforrások nemzetközi migrációjának vizsgálatával, a munkaerő mobilitást meghatározó, azt befolyásoló 

tényezők felderítésével keres javaslatokat a válsághelyzet kezelésére alkalmas beavatkozási lehetőségekhez. A kutatás-

ban elért és jól üzemelő, széles körű együttműködés megfelelő alapot képez egy szélesebb értelemben vett DPR-rendszer 

kiépítéséhez.
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A DPR integrálásának feltételei

A tevékenység integrálásának egyik fontos eleme, hogy annak működését részletesen tartalmazza 
az Egyetem Szervezeti Működési Szabályzata. A régi szabályzatot kiegészítve a DPR-szabályzattal, 
hozzácsatolva a már működő véleményeztetési rendszerek (dolgozói elégedettség mérése, hallgatói 
elégedettség mérése, infrastruktúra véleményeztetése) szabályzatával, egy komplex „oktatói és hall-
gatói véleményeztetési szabályzatot” lehetne elkészíteni.(2)

A DPR folyamata

A rendszer folyamatát a következő részekre bonthatjuk: az adatok, elérhetőségek összegyűjtése; a 
kérdőívek tervezése és elkészítése, azok kézbesítése; eredmények kiértékelése és elemzése, vissza-
csatolásuk a beavatkozási pontokon. 

Adatok összegyûjtése, címadatbázis összeállítása
Az adatgyűjtés, a címlista összeállítása rendkívül lényeges feladat, hiszen ezáltal tudjuk elérni a je-
lenlegi és végzett hallgatókat. Minél részletesebb és frissebb címlistával rendelkezünk, annál sike-
resebben találjuk meg a hallgatókat, így vélhetően a kérdőívek kitöltési aránya is növelhető. A je-
lenlegi és végzett hallgatók adatait az Elektronikus Hallgatói Tanulmányi Rendszerből – NEPTUN 
– tudjuk összegyűjteni. Sajnos a hallgatók többsége nem tölti ki rendesen a NEPTUN-ban található 
adatlapját, a végzett hallgatók elérhetőségi adatainak – a tapasztalatok alapján – csupán kb. 30%-a 
aktív, naprakész. Így megállapítható, hogy nem elégséges csak a Tanulmányi Rendszerre támasz-
kodnunk az adatok összegyűjtése során.

Fontos forrás a Dékáni Hivatalokban megtalálható, a beiratkozásnál kötelező jelleggel kitölten-
dő beiratkozási lap. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 34. § (2) bek. értelmében: 
„A felsőoktatási intézmény nyilvántartja a beiratkozott hallgatókat. A beiratkozott hallgatóról törzs-
lapot állít ki, amelyen feltünteti a hallgató személyes adatait, valamint a tanulmányok folytatásával, 
a hallgatói jogviszonyból adódó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatokat.” A felsőoktatási 
intézmény a hallgatói jogviszonnyal összefüggésben nyilvántartja a hallgató nevét, születési nevét, 
anyja nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, bejelentett lakóhelyének, tartózkodási he-
lyének címét, értesítési címét és telefonszámát, elektronikus levélcímét. A Semmelweis Egyetemen a 
karok egyedülállóan, külön-külön követik a hallgatók életét. Ezáltal a címlistákat is karonként kell 
összegyűjteni, kikérni. Ez a tételes címlista egyes karokon nagyon részletes és naprakész adatokkal 
van feltöltve, míg máshol csak a névsort lehet megtalálni.

Nem hivatalos, informális adatgyűjtési lehetőség az eHÖK irodával való egyeztetés. Ez a mód-
ja a hallgatók adatainak megszerzésének azért jó, mert a hallgatói önkormányzat közvetlenebb vi-
szonyban áll a hallgatókkal. 

Napjainkban egyre elterjedtebb az elektronikus levelezés, a csoportok hallgatói között levelező-
listán zajlik az információáramlás. Ezek a címlisták kiváló adatgyűjtési források a DPR kutatók szá-
mára, ugyanis a levelezőlisták címadatbázisaiban megtalálható levelezési címek a lehető legfrisseb-
bek, az esetek túlnyomó részében aktívak.

(2) Az Semmelweis Egyetemen megvalósuló Semmelweis Közösség – Semmelweis Világ projekt a TAMOP -4.1.1-08/2/KMR pá-

lyázat támogatásával jött létre, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofi t Kft. szakmai együttműködésével.
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Az információs társadalom fejlődése sajnos az esetek egy részében a személyiségi jog negatív elő-
jelű fellendülését is eredményezte. A jelenleg hatályos, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. 
törvény 34. § (3) bek. értelmében: „a felsőoktatási intézmény az alkalmazottak és a hallgatók sze-
mélyes adatait csak a foglalkoztatással, juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával 
és teljesítésével, állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági 
okokból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mérték-
ben, célhoz kötötten kezelheti.” Azonban ezen kívül törvényi felhatalmazást nem nyer az intézmény 
az általa kezelhető, a már végzett hallgatók személyes adatainak alumni kapcsolat építését szolgáló 
felhasználásra. Az Egyetem a hallgatók adatait kutatások, felmérések céljára felhasználhatja, azon-
ban harmadik félnek nem adhatja ki. A törvényi engedély hiányában a hallgatói adatok felhaszná-
lására csak önkéntes adatszolgáltatás esetén van lehetőség, azonban ha az adatok felhasználásáról 
aláíratjuk a nyilatkozatot a hallgatókkal, ezt a problémát kiküszöbölhetjük.

Kérdôívek felépítése, kérdései
A kérdőíveket a központi Diplomás Pályakövető Rendszer követelményeinek megfelelően készítet-
tük el. Az első rész az általános kérdéseket, a második blokk a központilag meghatározott szakma-
specifi kus kérdéseket tartalmazta, míg a harmadik részbe a Semmelweis Egyetem által összeállí-
tott kérdéssor került. Az egyetem által összeállított kérdéssort egyrészt a kari dékánokkal is egyez-
tettük, illetve kértük a javaslataikat, másrészt az Egészségügyi Menedzserképző Központ Egészség-
ügyi Emberi Erőforrás Kutatásaihoz kapcsolódó kérdéseket is szerkesztettünk a kérdőívbe, amelyek 
leginkább az egészségügyben komoly problémát jelentő külföldi munkavállalás kérdését járták kö-
rül. Az egyetemi kérdések harmadik blokkja pedig a minőségbiztosítási osztály javaslatára került 
bele a felmérésbe, ezek az egyetemi képzéssel és infrastruktúrával való elégedettséget vizsgálták.

Kérdôívek kiértékelése, eredmények visszacsatolása
A kérdőívek kitöltése, ill. a megszabott határidő letelte után a kiértékelés a legfontosabb eleme a 
felmérésnek. Az EvaSys-rendszerben felhalmozódott anyagból a program jelentéseket tud készíte-
ni, azonban ha részletes elemzésnek akarjuk alávetni az eredményeket, érdemes egy professzioná-
lis programot használni. Ez pedig a hazai felsőoktatásban minden intézmény rendelkezésére álló 
SPSS-programcsalád. Az EvaSys-rendszerben található olyan interfész, amely az SPSS-programmal 
kommunikálva továbbítja a kutatási eredményeket. 

A tavalyi DPR-kutatás elsődleges célja volt, hogy a rektor, a tanszékvezetők és oktatók megismer-
ték és felismerték a rendszer adta lehetőségeket. Az adatokat minden tanszék és intézet megkapta, 
azokat fi gyelembe véve javíthatják az oktatást, az egyetemi képzést. A főbb eredmények, amelyek 
nemcsak egyes tanszékekre, hanem az egyetem egészére is hatással lehetnek, a DPR-kutatók remé-
nyei szerint a Kari Tanácsok, illetve a Szenátus elé kerülnek.

A DPR bevezetésének megvalósulása

A kutatás folyamata és a legfôbb eredmények
A felmérést online módon végeztük az egyetem saját tulajdonú EvaSys-rendszerének felhasználásá-
val. Az online felmérést több hullámban indítottuk el, mivel a különböző karok címlistáit nem si-
került egyszerre beszerezni. Az első hullámot 2010. április 2-án indítottuk, a felmérést pedig má-
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jus 30-án zártuk le. Három alkalommal küldtünk emlékeztető levelet, és ezek az első két esetben 
jelentősen, a harmadik esetben kevésbé növelték a kitöltésszámot. A címlistában sajnos több eset-
ben találtunk duplikációt, tehát egy-egy hallgató vagy végzett kétszer is szerepelt benne. Ezért elő-
fordult, hogy annak is küldtünk emlékeztető levelet, aki már kitöltötte a kérdőívet. A probléma el-
lenére úgy gondoljuk, hogy meglehetősen jó válaszadási arányokat sikerült elérnünk, ez látható az 
alábbi táblán.

1. táblázat. A válaszadási arány karonként

aktív 
hallgatók

válaszoló 
hallgatók % végzettek 

(2007, 2009)

válaszoló 
végzettek 

(2007, 2009)
%

Általános Orvostudományi Kar 2333 542 23,2 510 172 33,7

Egészségtudományi Kar* 2599 385 14,8 1137 152 13,4

Fogorvostudományi Kar 424 98 23,1 132 6 4,5

Gyógyszerésztudományi Kar 499 132 26,5 202 20 9,9

Mentálhigiéné Intézet* 209 81 38,8 11 11 100,0

Testnevelési és Sporttudományi 
Kar*

1625 119 7,3 1217 66 5,4

Egészségügyi Menedzserképzô 
Központ

56 31 55,4 67 36 53,7

Doktori Iskola 671 82 12,2 n. a. 54 n. a.

Összesen 7689 1470 19,1 3276 463 14,1

*Ezeken a karokon néhányan egyszerre hallgatók is, és végzet tek is,ôket mindig a végzet tek közöt t jelenítjük meg.

 
Mint látható, az aktív hallgatók között lényegesen magasabb a válaszadási arány. Ez azonban nem-
csak a részvételi hajlandóságnak köszönhető, hanem annak is, hogy a végzettek címlistája sokkal 
hiányosabb volt, nagyjából a diplomát szerzett hallgatók harmadának-felének volt meg az e-mai-
les elérhetősége. Ennek fényében pedig egészen jó eredménynek mondható a 14,1%-os válaszadási 
arány. Természetesen a címlista teljessége karonként eltérő képet mutat, ez jól látszik a Mentálhigi-
éné Intézet 100%-os válaszadási arányán is. Két, csak posztgraduális képzést nyújtó szervezeti egy-
séget is bevontunk a kutatásba, az Egészségügyi Menedzserképző Központot és a Doktori iskolát. 
A Doktori Iskola végzettjeinek címlistája nem állt rendelkezésünkre.

Ezek meglehetősen magas arányok, különösen azt fi gyelembe véve, hogy először végeztünk ilyen 
felmérést, illetve a címlisták megszerzésének korábban már említett problémája is nehezítette a ku-
tatást. A jövőben ezt számításba kell vennünk, ha a későbbiekben ennél mindenképpen magasabb 
válaszadási arányt akarunk kapni. Összesen 1803-an töltötték ki a kérdőívet. A fenti táblázatban, 
összeadva a válaszadó hallgatók és a végzettek számát, akkor ennél magasabb összeg az eredmény. 
A többlet azokból a végzettekből adódik, akik egyúttal hallgatók is. Ez jól látható a 2. táblázatban.
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2. táblázat. Hogyan kapcsolódik a Semmelweis Egyetemhez? 

fô Érvényes (%)

Az intézmény hallgatója és végzettje is vagyok 104 5,8

Az intézmény hallgatója vagyok 1352 75,4

Az intézmény végzettje vagyok 
(legalább abszolutóriumot szereztem)

336 18,8

Összesen 1792 100,0

Eredmények – hallgatók
A hallgatókat a jelenlegi és tervezett tanulmányaikról kérdeztük, illetve arról, mit gondolnak a saját 
jövőbeni munkaerő-piaci helyzetükről. A kötelező kérdéseken felül az Egyetem hozzátett néhány 
kérdést szigorúan kísérleti jelleggel azért, hogy az elkövetkezendő évek DPR-felméréseiben már 
sokkal átgondoltabban, kidolgozottabban szerkeszthessük meg a saját kérdéseinket.

3. táblázat. Jelenleg hány szakon tanul a Semmelweis Egyetemen?

fô érvényes (%)

Egy szakon 1431 98,4

Kettô vagy több szakon 23 1,6

Összesen 1454 100,0

Az 3. táblázatban látható, hogy a Semmelweis Egyetem hallgatói alapvetően egyszakosok, csak a 
megkérdezettek töredéke tanul az Egyetemen egynél több szakon. Ezen felül a válaszadók 13,4%-
a (237 fő) tanul más felsőoktatási intézményben is. A legtöbben hagyományos főiskolai képzés-
ben (76 fő), illetve hagyományos egyetemi képzésben (66 fő), továbbá jelentős a bachelor képzés 
(39 fő), illetve a felsőfokú szakképzés, amelyben 38 fő vesz részt. Az Egyetem képzési struktúrájá-
ból adódóan nem jellemzőek a többszakos képzések, illetve a képzés természetéből és leterheltsé-
géből adódóan a döntő többség más intézményben sem tanul. Az egészségügy sajátossága, hogy a 
felsőfokú végzettség megszerzése után sok esetben szükséges egyéb képzéseket elvégezni. Az orvo-
sok csak szakvizsgával végezhetnek önálló munkát, fogorvosok és gyógyszerészek esetében pedig 
vannak olyan feladatok, amelyeket szintén csak szakvizsgával lehet betölteni. A szakdolgozók ese-
tében (ápolók, gyógytornászok stb.) is létezik a folyamatos továbbképzés-kényszer igaz nem szak-
vizsga formájában. Az egészségügyben bevett gyakorlat a folyamatos továbbképzések szervezése és 
elvégzése (CME – continious medical education), ugyanis öt évenként meghatározott számú kép-
zési kreditpontot kell megszerezni ahhoz, hogy folytatni lehessen a továbbiakban is a munkát. Így 
tehát mindenképpen folyamatosan képeznie kell magát az egészségügyi munkavállalóknak, legyen 
szó akár szakvizsgához kapcsolódó, akár más képzésről. A legtöbben szakirányú továbbképzésen 
(348 fő), mesterképzésen (345 fő) és doktori képzésen (326 fő) gondolkodnak. Természetesen so-
kaknak szerepel a tervei között a szakvizsgához kapcsolódó képzés (231 fő), amely az orvosok ese-
tében általában munkahelyet is jelent – ez a rezidens státusz. A kérdésre válaszoló 699 hallgató (akik 
valószínűleg vagy biztosan képeznék magukat a későbbiekben) átlagosan kétféle képzésben szeret-
ne részt venni. 
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4. táblázat.  Tervezi-e, hogy az elkövetkező években újabb, felsőfokú vagy egyéb tanulmányokat 

kezd majd?

fô érvényes (%)

Biztosan nem 130 8,0

Nem valószín 679 41,6

Igen, valószín 591 36,2

Igen, biztosan 232 14,2

Összesen 1632 100,0

A felmérés következő nagy témája a hallgatók várt munkaerő-piaci helyzete. Ennek egyik fontos 
kérdése, hogy mit gondolnak, szükségük lesz-e bármilyen továbbképzésre, ha ezen a – orvos és 
egészségtudományi – területen szeretnének dolgozni. A válaszadó hallgatók közel nyolcvan szá-
zaléka gondolja úgy, hogy igen (kötelező jelleggel, komolyabb továbbképzésre vagy egyszerűbb to-
vábbképzésre). A fentebb említettekkel összefüggően tehát látható, hogy a hallgatók tisztában van-
nak azzal, hogy szükségük lesz továbbképzésre, de ezt a többség nem a felsőoktatás rendszerében 
szeretné teljesítené. Az előírt továbbképzési követelmények ezt lehetővé is teszik. Ezen belül egyhar-
mad-egyharmad azok aránya, akik azt válaszolták, hogy kisebb, illetve komolyabb továbbképzés-
re lenne szükségük, és 13% szerint kötelező továbbképzésre lesz szüksége. Mint korábban írtuk, az 
egészségügyben nagy hangsúlyt fektetnek a folyamatos továbbképzések elvégzésére, és látszik, hogy 
ezzel a hallgatók is tisztában vannak valamelyest.(3)

A válaszadó hallgatók közel 90%-a azon a szakterületen szeretne dolgozni, ahol jelenleg is ta-
nul. A teljesen más szakterület választásának indokai sokrétűek, leginkább a megváltozott szakmai 
érdeklődés és a jobb egzisztenciális lehetőségeket említették a válaszadók. Fontos ugyanakkor el-
mondani, hogy erre a kérdésre 19 érvényes válaszunk van, ebből természetesen nem lehet messze-
menő következtetéseket levonni.

Saját, szakterületen való elhelyezkedést illetően meglehetősen optimisták a hallgatók, amely per-
sze nem ok nélküli, jól tudják, hogy az egészségügyben komoly munkaerőhiány van, így biztosak 
benne, a végzettségüknek megfelelő állást fognak találni, legfeljebb nem abban az intézményben 
vagy városban, ahol eredetileg szerették volna. Ez az optimizmus átjön a felmérésen is: a válaszadó 
hallgatók több mint 84%-a úgy látja, hogy valószínűleg (53%) vagy biztosan (31%) tud majd ezen 
a szakterületen számára megfelelőnek tartott állást találni. A munkaerő-piaci elhelyezkedés egyik 
fontos feltétele a megfelelő gyakorlat, és  mivel meglehetősen gyakorlatorientált „szakmákról” van 
szó, ezért ez különösen fontos. Az egyetem által szervezett gyakorlatok mellett nagyon hasznos le-
het az olyan egyéb munka is, amely kapcsolódik valamilyen módon a megszerzendő végzettség-
hez. A válaszadók 21,2%-a végzett már olyan állandó munkát, és 26 százalékuk alkalmi munkát, 
amely kapcsolódik a saját szakterületéhez. Az ilyen munkatapasztalatok azonban nemcsak a gya-

(3) Fontos megemlítenünk, hogy a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara nem egészségügyi szakembe-

reket képez, az ő hallgatóiknál nyilván másként jelenik ez meg. Tehát a Semmelweis Egyetem döntően orvos és egészség-

tudományi képzési területen képez hallgatókat, a Testnevelés és Sporttudományi Kar profi lja ettől eltér, és sporttudomá-

nyi területen bocsát ki munkavállalókat a munkaerőpiacra. Jelen tanulmányban azonban nem bontottuk szét az adatokat, 

azok a felmérésben választ adó összes hallgatóra és végzettre vonatkoznak.
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korlat megszerzéséhez, hanem a munkaerő-piaci viszonyok megismeréséhez is hozzásegítenek. A 
hallgatók szerint az ő szakterületükön a diplomás kezdőbér átlagosan 122,78 ezer forint nettóban.

A külföldi munkavállalás egyre növekvő probléma a magyar egészségügyben.(4) Az ilyen irányú 
szándék pedig már hallgató korban megjelenik. Ezt jól mutatja, hogy a hallgatóink 58,8%-a vála-
szolta azt, hogy a diploma megszerzése után tervez hosszabb-rövidebb idejű külföldi munkaválla-
lást. Azt persze tudni kell, hogy ezek az adatok csak a szándékra vonatkoznak, természetesen nem 
minden hallgató fog külföldre menni dolgozni, aki igennel válaszolt erre a kérdésre, ugyanakkor 
mindenképpen elgondolkodtató ez a – véleményünk szerint – rendkívül magas arány.

Magyarországi munkavállalás esetén a legtöbben (48,5%) a közszférában helyezkednének el. Ez 
a szám lényegesen nagyobb a Hallgatói Motivációs Kutatás(5) teljes mintán tapasztalt arányánál, de 
ez nem meglepő az egészségügy sajátosságait ismerve. Jelentős még, hogy 10%-nál többen mond-
ták a magántulajdonú nagyvállalatot, illetve 15%-nál többen a saját vállalkozást. Emellett legtöb-
ben főállásban szeretnének elhelyezkedni (45,7%) vagy főállásban úgy, hogy mellette egyéb munká-
kat is végeznének (33,3%). A központi Hallgatói Motivációs Kutatás eredményeihez hasonlítva el-
mondható, hogy az orvos és egészségtudományi területen tanuló hallgatók 10 százalékponttal na-
gyobb arányban terveznek másodállást. Ez az egészségügyben meglehetősen gyakori, főleg az ala-
csony fi zetések miatt.

Eredmények – végzettek
A végzettek esetében is látható, hogy a Semmelweis Egyetem alapvetően egyszakos intézmény, a 
végzettek közel kilenctizede egy szakon szerzett legalább abszolutóriumot. A legtöbben az Általá-
nos Orvostudományi Karon szereztek diplomát, ezt követi az Egészségtudományi Kar, majd a ki-
sebb létszámú karok, illetve intézetek, ahogy ez korábban is látható volt a válaszadási arányoknál.

Az Egyetemen végzettek munkaerő-piaci helyzete jónak mondható, ugyanis az első végzettség 
megszerzése óta nyolctizedüknek volt állandó munkahelye, és több mint 82 százalékuknak jelenleg 
is van főállású munkahelye, igaz ebből a társaságból sokan (24,5 százaléknyian) ezt még kiegészítik 
egyéb munkákkal is. Mindössze 5 fő (1,4%) válaszolta azt, hogy jelenleg munkanélküli, és 18 főnek 
(4,9%) pedig a nappali tagozatos tanulás a „főállása”. Ez visszautal arra a korábban említett jelen-
ségre, hogy az egészségügyben komoly szakemberhiány van, tehát a végzettek könnyen tudnak szá-
mukra megfelelő, stabil munkahelyet találni. Jelentős azon egynegyednyi válaszadó aránya, akik a 
főállásukat más munkákkal is kiegészítik; ezt az adatsort az ágazat alacsony fi zetései magyarázzák. 
Fontos kérdés a munkahely ágazata, ugyanis leginkább ezzel lehet megfogni a pályaelhagyás kér-
dését. A válaszadó végzettek közel háromnegyede az egészségügy és szociális ellátásban dolgozik, 
10,3 százaléknyian pedig az oktatásban. Ezek a legjelentősebb foglalkoztató ágazatok tehát. Szintén 
a pályaelhagyásra vonatkozik az a kérdés, hogy a jelenlegi munkahelye mennyire kapcsolódik a ko-
rábban megszerzett végzettség(ek)hez. A megkérdezettjeink közel 95%-ának az egyik vagy mind-
kettő végzettsége összefügg a jelenlegi munkahelyén végzett feladataival, ilyen módon tehát azt ál-
lapíthatjuk meg, hogy alacsony a tágabban vett pályaelhagyás mértéke. Tény ugyanakkor, hogy az 
egészségügyi végzettségűek közül magas a pályaelhagyók aránya, pontos értéket azonban ezekkel a 
mérésekkel nem, csak ennél sokkal fi nomabb módszerekkel tudunk meghatározni (felmerül a pá-

(4) Dr. Eke Edit – Girasek Edmond – Dr. Szócska Mikós: Migráció a magyar orvosok körében. Statisztikai Szemle, 87. évfolyam 

7–8. szám

(5) http://www.felvi.hu/images/pub_bin/dload/hallgatoi_motivacios_kutatas2009/kutatasi_jelentes_hallgatoi.pdf
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lyaelhagyás határainak kérdése, például pályaelhagyó-e egy gyógyszer-értékesítő?). Szintén ehhez 
a kérdéshez tartozik, hogy a jelenlegi munkája milyen mértékben kapcsolódik a megszerzett kép-
zettségéhez. 68,2% esetén nagyon nagy mértékben, 20%-nál nagymértékben és további 8%-nál kis-
mértékű ez a kapcsolat. Vagyis itt is meglehetősen alacsony mértékű pályaelhagyást mérhetünk, de 
a korábban írtaknak megfelelően ezt mindenképpen érdemes kellő fenntartással kezelni. 

A több végzettséget szerzetteknél fontos információ, hogy a jelenlegi munkájuk melyik képzési 
területen megszerzett képzettségükhöz kapcsolódik leginkább. A válaszadók közel nyolctizede az 
orvos és egészségtudományi végzettségét használja, 5,7%-nyian a sporttudományi végzettségüket. 

Rendkívül izgalmas a munka egyes aspektusaival való elégedettség kérdése (5. táblázat). A Sem-
melweis Egyetemen végzettek leginkább a munkájuk szakmai tartalmi részével elégedettek. Ennek 
értéke 1–5-ig tartó skálán 3,9, legkevésbé pedig a jövedelmi viszonyokkal, ennek értéke 2,49. A szá-
mokból látszik, hogy nincs igazán nagy különbség az egyes tényezők értékelése között, ugyanakkor 
a válaszadó végzettek nem feltétlenül elégedettek a munkájukkal. 

A végzettek átlagos összjövedelme nettó 149,6 ezer forint. Itt is fel kell azonban hívni a fi gyelmet 
arra, hogy átlagok alapjául szolgáló válaszok átmentek egy tisztítási folyamaton, azonban – néhány 
válasz fi gyelmen kívül hagyása mellett – elképzelhető, hogy nem minden esetben sikerült rekonst-
ruálni azt az értéket, amelyet a válaszadó szeretett volna beírni.

5. táblázat.  Mennyire elégedett az alábbi tényezőkkel (átlagok, 1 = egyáltalán nem, 
5 = teljes mértékben)

fô átlag

A munka szakmai, tartalmi része 359 3,90

Szakmai elômenetel, karrierépítés 359 3,26

Szakmai presztízs 359 3,23

Jövedelem, juttatások 358 2,49

A munka személyi körülményei 359 3,52

A munka tárgyi körülményei 358 3,29

Összegzés

Látható, hogy az első Diplomás Pályakövetetési felmérés kisebb-nagyobb buktatókkal, de minden-
képpen sikeresen lezajlott. A közölt eredmények önmagukban is számos érdekes és tanulságos ele-
met tartalmaznak, azonban ezekkel még sokkal alaposabban is kell majd foglalkoznunk, mert az 
adatok összefüggéseiből rendkívül releváns információk nyerhetők az egyetem oktatói és vezetése 
számára – elvégre pontosan ez a célja ennek a munkának. Ez a felmérés ennek a folyamatnak csak 
az első lépése, az oktatásfejlesztés ilyen, egészen új módját nem lehet rövid idő alatt biztosítani, eh-
hez sok év kitartó munkája szükséges.

Legfontosabb eredménynek ugyanakkor a magas válaszadási arányt tekintjük, ugyanis első – te-
hát nem megszokott, illetve rendszeres – felmérésről van szó, így amennyiben rendszeressé válik, 
valószínűleg növekedni fog ez az arány. Ez tehát egy hosszú folyamat kezdete, nemcsak az intéz-
ményesülés miatt, hanem a hallgatói identitás kialakítása végett is, el kell érni a jelenlegi és végzett 
hallgatókkal, hogy segítően együttműködjenek alma materükkel a jövőben.
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Mivel hazánk orvosainak és egészségtudományi dolgozóinak jelentős hányadát a Semmelweis 
Egyetem bocsátja a munkaerőpiacra, így a megfelelően működő egyetemi DPR-rendszer és ennek 
visszahatása az oktatásra nemcsak intézményi, de országos érdeket is szolgál. Ez a tény arra ösztön-
zi az intézményt, hogy képzésével kielégítse a magyar egészségügyi munkaerőpiac igényeit. Véle-
ményünk szerint az orvos és egészségtudományi képzést folyató karok együttműködésével olyan 
országos felméréseket lehetne végezni, amely alapvetően meghatározhatná az orvos és egészségtu-
dományi képzést, ezáltal a jövő egészségügyét.

Amennyiben a DPR működése során felmerülő problémákat megfelelően tudjuk orvosolni, ak-
kor egy nagyon jól működő visszacsatolási formát biztosíthatunk a munkaerő-piaci igények kielégí-
tésére, illetve az egyetem a képzés fejlesztéséhez alkalmas információk birtokába kerülhet.
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