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Az in téz mé nyi kar ri er iro dák és 
az alumniszervezetek is mert sé ge 
a dip lo má sok kö ré ben

Dip lo más ku ta tás 2010 adat fel vé tel ének ta pasz ta la tai

Kiss Lász ló

A 2007-ben vég zett dip lo má sok és az in téz mé nyi 
kar ri er szol gál ta tá sok

A kar ri er iro dák ma gyar or szá gi meg je le né se az 1990-es évek má so dik fe lé re te he tõ, a Bu da pesti
Köz gaz da ság tu do má nyi Egye tem Kar ri er iro dá já nak 1996-os meg ala ku lá sát gyor san kö vet te
több fõ vá ro si és vi dé ki fel sõ ok ta tá si in téz mény kar ri er szol gál ta tó szer ve ze té nek lét re ho zá sa.
A 2005-ös ROP 3.3.1 pá lyá zat újabb lö kést adott a kar ri er szer ve ze tek ki épí té sé nek; a ma gyar -
or szá gi kar ri er iro dák 2008-ban el vég zett, or szá gos szin tû benchmarkingfelmérése sze rint ösz -
 sze sen 35 ha zai fel sõ ok ta tá si in téz mény ren del ke zett a hall ga tók kar ri er szol gál ta tá sát se gí tõ
iro dá val, szer ve ze ti egy ség gel. A kar ri er iro dák több sé ge önál ló e-mail cím mel, több mint fe le
önál ló hon lap pal is ren del ke zett, mint egy egy har ma duk a fel sõ ok ta tá si in téz mény hon lap ján
ke resz tül volt el ér he tõ. Fõ te vé keny sé ge ik kö zött az ál lás hir de té sek kí ná la ta, szak mai gya kor -
la tok és ál lás bör zék szer ve zé se, kép zés sel kap cso la tos ta nács adás, egyéb in téz mé nyi szol gál -
ta tá sok nyúj tá sa szerepelt.1
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A 2007-ben vég zett dip lo má sok or szá gos pá lya kö ve té ses fel mé ré sé ben az is ko lai és a
mun ka erõ-pi a ci élet út ra vo nat ko zó kér dé sek mel lett ar ra is vá laszt ke res tünk, hogy az egye te -
mek, fõ is ko lák mi lyen szol gál ta tá so kat nyúj tot tak hall ga tó ik szá má ra, azok kö zül õk mit vet -
tek igény be, és nem utol só sor ban, mi lyen a kap cso la tuk há rom év vel a vég zést kö ve tõ en egy -
ko ri in téz mé nyük kel. Egyik fon tos kér dés cso por tunk a kar ri er szol gál ta tá sok is mert sé gé re és
hasz ná la tá ra irá nyult. A vá lasz adók mint egy egy ne gye dé nek van tu do má sa ar ról, hogy egy ko ri
in téz mé nyé ben dip lo ma szer zé se kor mû kö dött va la mi lyen kar ri er szer ve zet. Ez a meg le he tõ sen
ala csony is mert sé gi arány szem be ál lít va a be ve ze tõ ben jel zett (fél-egy év vel a vizs gá la ti kör
dip lo ma szer zé sét kö ve tõ en el vég zett benchmarkfelmérésébõl szár ma zó) ada tok kal jól mu tat -
ja, hogy a kar ri er szer ve ze tek a ha zai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben tör té nõ meg je le né sük idõ -
sza ká ban (a ké tez res évek el sõ év ti zed ének kö ze pén) még ki fe je zet ten ala csony ha tás fok kal
mû köd tek, mû kö dé sük csak a hall ga tók kis há nya da elõtt volt is mert. 

1. áb ra. Tu do má sa sze rint mû kö dött az Ön in téz mé nyé ben kar ri er szer ve zet?

For rás: Dip lo más pá lya kö ve tés — Dip lo más ku ta tás, 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Fõ vá ros-vi dék, il let ve egye tem-fõ is ko la bon tás ban vizs gál va ada ta in kat lát ha tó, hogy el -
sõ sor ban a vi dé ki in téz mé nyek – ezen be lül is a vi dé ki egye te mek – kar ri er iro dái nem ren del -
kez tek meg fe le lõ is mert ség gel; míg a fõ vá ro si egye te mek és fõ is ko lák vég zett je i nek több mint
egy har ma da tu dott in téz mé nyé ben kar ri er szer ve zet mû kö dé sé rõl, ad dig ez az arány a vi dé ki
egye te mek vo nat ko zá sá ban nem éri el a 20%-ot. 

2. áb ra. A kar ri erszer ve ze tet is me rõk ará nya fõ vá ros/vi dék, va la mint in téz mény tí pus sze rint (%)

For rás: Dip lo más pá lya kö ve tés — Dip lo más ku ta tás, 2010. Educatio Nonprofit Kft.

25,8%

74,2%

igen

nem
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Nem meg le põ, hogy az in téz mén  nyel szo ro sabb, lé nye gé ben na pi kap cso lat ban lé võ nap -
pa li sok kö zül jó val töb ben is mer ték a kar ri er iro dák mû kö dé sét, el gon dol kod ta tó vi szont a nem
nap pa li mun ka ren den hall ga tók kö ré ben mért na gyon ala csony, mind ös  sze 16%-os arány.
A mun ka rend és fõ vá ros/vi dék – egye tem/fõ is ko la ti po ló gia ha tá sát együt te sen vizs gál va ki -
de rül, hogy míg a fõ vá ro si egye te mek nap pa li ta go za tán vég zet tek kö zül tíz bõl négy is mer te a
kar ri er köz pont mû kö dé sét, ad dig ez az arány a vi dé ki in téz mé nyek ben, va la mint a bu da pes ti
fõ is ko lán dip lo má zott nem nap pa li sok kö ré ben a 15%-ot sem éri el. 

3. áb ra. A kar ri erszer ve ze tet is me rõk ará nya fõ vá ros/vi dék bon tás ban, in téz mény tí pus és mun ka rend sze rint (%)

For rás: Dip lo más pá lya kö ve tés — Dip lo más ku ta tás, 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Kép zé si te rü le tek sze rint egy ér tel mû en ket té sza kad a me zõny; az in for ma ti kai, a gaz da -
ság tu do má nyi vagy a jo gi te rü le ten vég zet tek egy har ma da is mer te az in téz mé nyi kar ri er köz -
pon tot, de nem sok kal ma rad el tõ lük a mû sza ki, a böl csész és a ter mé szet tu do má nyi te rü let
sem. Az ag rár kép zés, az or vos- és egész ség tu do má nyi kép zés és a tár sa da lom tu do mány vég -
zett jei kö zül azon ban már alig min den ötö dik tu dott ilyen szer ve zet mû kö dé sé rõl egye te mén
vagy fõ is ko lá ján; egé szen ala csony, a 10%-ot sem éri el az in téz mé nyi kar ri er köz pon tot is me -
rõk ará nya a pe da gó gus kép zés te rü le tén dip lo má zot tak kö ré ben (4. ábra).

A kar ri er szer ve ze te ket is me rõk kö ré ben foly tat va to vább vizs gá la tun kat, a kar ri er iro dák mû kö -
dé sé nek leg fõbb ele me it is igye kez tünk fel tér ké pez ni. Ugyan csak a már em lí tett benchmarkfel mé -
rés ta nul sá ga, hogy a kar ri er iro dák meg le he tõ sen komp lex fel adat kört vál lal tak fel, te vé keny sé gü -
ket a mun ka erõ-pi a ci kap cso la tok szer ve zé sé nek, az el he lyez ke dés, a be il lesz ke dés se gí té sé nek sok
szeg men sé re igye kez tek ki ter jesz te ni. 2007-ben dip lo má zott vá lasz adó ink a kar rier iro dák két
szol gál ta tá sát vet ték el sõ sor ban igény be: ál ta lá nos tá jé koz ta tá sért for dul tak hoz zá juk, va la mint az
iro dák ál tal szer ve zett ál lás bör zé ken vet tek részt. Az „ál ta lá nos tá jé koz ta tás” alá szám ta lan rész -
szol gál ta tás be so rol ha tó a konk rét ál lás hir de té sek köz ve tí té sé tõl a kar ri er-ta nács adá sig, a szak te -
rü le ten mû kö dõ cé gek be mu ta tá sá ig, a le het sé ges ál lá sok kö ré nek is mer te té sé ig. Ez a kis sé ne he -
zen konk re ti zál ha tó fo ga lom ter mé sze te sen jel zi a szer ve ze tek komp lex te vé keny sé gét, és egy ben
azt is, hogy a szol gál ta tást igény be ve võ hall ga tók ma guk sem ren del kez tek spe ci á lis igé nyek kel,
nem az iro da va la mely spe ci á lis te vé keny sé ge ér de kel te õket, ha nem ál ta lá nos ké pet kí ván tak kap -
ni a mun ka erõ pi ac ról, el he lyez ke dé sük vár ha tó kö rül mé nye i rõl, le he tõ sé ge ik rõl. 
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4. áb ra. A kar ri erszer ve ze tet is me rõk ará nya kép zé si te rü le ten ként (%)

For rás: Dip lo más pá lya kö ve tés — Dip lo más ku ta tás, 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Az ál lás bör zék szer ve zé se a kar ri er iro dák te vé keny sé gé nek köz pon ti ele mét je len tet te 
– ál la pí tot ták meg a benchmarkfelmérés ké szí tõi –, a 35 mû kö dõ iro da kö zül 2008-ban 32 szer -
ve zett ilyen ren dez vé nye ket. A kar ri er iro dák mû kö dé sét is me rõ dip lo má sa ink ezt ne vez ték
meg leg na gyobb arány ban a konk rét szol gál ta tá sok kö zül, kö zel 30%-uk vett részt az in téz -
mény kar ri er szer ve ze té nek ál lás bör zé jén. 

A har ma dik leg in kább igény be vett szol gál ta tás a ha zai mun ka vál la lá si le he tõ sé gek rõl va -
ló konk rét tá jé ko zó dás – ez alatt ért ve az ál lás hir de té sek ke re sé sét, az iro da ál tal tör té nõ köz ve -
tí té sü ket, a cég be mu ta tá so kat, eset le ge sen to bor zó na pok, ki he lye zett prog ra mok szer ve zé sét –,
a kül föl di le he tõ sé gek kel kap cso la tos ta nács adás és in for má ció nyúj tás, va la mint a szak mai
gya kor la ti he lyek köz ve tí té se ugyan ak kor né mi leg meg le põ mó don a leg ki sebb arány ban igény -
be vett szol gál ta tá sok kö zött ta lál ha tó (5. ábra). 

A 2007-ben vég zet tek és az alumnimozgalom

Míg a kar ri er szer ve ze tek egy ko ri mû kö dé sé nek is mert sé ge egy faj ta tör té ne ti ké pet nyújt a kar -
ri er szol gál ta tá sok igény be vé te lé rõl, azok el sõ éve i nek jel lem zõ i rõl, ad dig az alumnimozga lom -
mal, az ab ban va ló rész vé tel lel kap cso la tos kér dé se ink már el sõ sor ban a je len le gi ál la po tok
fel tér ké pe zé sét se gí tik. 

A vá lasz adók kö zel fe le nem tud ta meg mon da ni, mû kö dik-e volt egye te mén, fõ is ko lá ján
alumniszervezet – ez az arány saj nos jól mu tat ja az alumniszervezetek is mert sé gé nek ala csony fo -
kát. Ahogy ko ráb ban a kar ri er iro dák ese té ben is lát tuk, itt is a nem nap pa li sok a ke vés bé tá jé ko zot -
tak: a nap pa lin vég zet tek 43%-á val szem ben az es ti, le ve le zõ vagy táv ok ta tás mun ka ren den vég -
zet tek 56%-a nem tud ja, mû kö dik-e alumniszervezet egy ko ri in téz mé nyé ben.
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5. áb ra. Az igény be vett kar ri er szol gál ta tá sok (%)

For rás: Dip lo más pá lya kö ve tés — Dip lo más ku ta tás, 2010. Educatio Nonprofit Kft.

6. áb ra. Tu do má sa sze rint mû kö dik az Ön in téz mé nyé ben alumniszervezet?

For rás: Dip lo más pá lya kö ve tés — Dip lo más ku ta tás, 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Kü lö nö sen ér de kes a már ko ráb ban is al kal ma zott re gi o ná lis és in téz mé nyi ti po ló gia és a
mun ka rend együt tes vizs gá la ta: a fõ vá ro si egye te mek nap pa lin vég zett hall ga tói több mint 50 %-
ban tud nak in téz mé nyi alumni mû kö dé sé rõl – ez az arány a fõ vá ro si fõ is ko lák vég zett je i nek
kö ré ben a leg ala cso nyabb. Az egyes in téz mény tí pu so kon be lül mun ka ren dek sze rin ti ko mo -
lyabb kü lönb sé get csak a fõ vá ro si in téz mé nyek, el sõ sor ban az egye te mek ese té ben lát ha tunk:
itt vi szont igen fi gye lem re mél tó, hogy míg – mint már em lí tet tük – a nap pa li sok ki fe je zet ten
jól tá jé ko zot tak, a nem nap pa lin vég zett egy ko ri hall ga tók alig tud nak az in téz mé nyi
alumniszervezetek mû kö dé sé rõl (7. ábra). 

Az alumnimozgalom is mert sé ge te hát meg le he tõ sen ala csony, to vább ront ja a ké pet, hogy
a szer ve ze te ket is me rõk kö ré ben is csak 13,5%-os ra te he tõ, a tel jes kérdezetti kör ben pe dig
mind ös  sze 4%-os a tag sá gi arány (8. ábra). 

Ha vizs gá la tun kat most az alumnit is me rõk cso port já ra kor lá toz zuk, azt lát hat juk, hogy
leg na gyobb arány ban a fõ vá ro si egye te mek vég zett jei tag jai az alumniszervezeteknek, a fõ vá -
ro si fõ is ko lák nál ugyan ak kor ki fe je zet ten rossz nak ne vez he tõ a 10%-ot is alul mú ló tag sá gi
mu ta tó (9. ábra). 

48%

35%

17%

nem tudja

igen

nem
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7. áb ra. Tu do má sa sze rint mû kö dik az Ön in téz mé nyé ben alumniszervezet? A vá la szok meg osz lá sa fõ vá -
ros/vi dék bon tás ban és in téz mény tí pu sok sze rint, mun ka ren den ként (%)

For rás: Dip lo más pá lya kö ve tés — Dip lo más ku ta tás, 2010. Educatio Nonprofit Kft.

8. áb ra. Tag ja Ön az in téz mé nyi alumniszervezetnek? (Csak az alumniszervezetet is me rõk szá za lé ká ban.)

For rás: Dip lo más pá lya kö ve tés — Dip lo más ku ta tás, 2010. Educatio Nonprofit Kft.

9. áb ra. Alumnitagok ará nya fõ vá ros/vi dék bon tás ban és in téz mény tí pu sok sze rint (%)

For rás: Dip lo más pá lya kö ve tés — Dip lo más ku ta tás, 2010. Educatio Nonprofit Kft.

13,5%

86,5%

igen

nem
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A vi dé ki in téz mé nyek nél az egyes mun ka ren dek kö zött szin te sem mi el té rés sem ta pasz -
tal ha tó, 10%-ot alig fe lül mú ló tag sá gi ará nyuk mind azo nál tal ös  szes sé gé ben nem ne vez he tõ
ked ve zõ nek. Eb ben a vo nat ko zás ban is meg fi gyel he tõ a fõ vá ro si egye te mek nem nap pa lis
vég zett je i nek ala csony integráltsági fo ka: mind ös  sze min den ti ze dik – az alumnit egy ál ta lán
is me rõ – meg kér de zet tünk tag ja egye te me alumniszervezetének (10. ábra).  

10. áb ra. Alumnitagok ará nya fõ vá ros/vi dék bon tás ban és in téz mény tí pu sok sze rint, mun ka ren den ként (%)

For rás: Dip lo más pá lya kö ve tés — Dip lo más ku ta tás, 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Ha az egyes kép zé si te rü le tek vég zett je i nek kö ré ben is meg vizs gál juk az alumnitagsági vi -
szon  nyal ren del ke zõk ará nyát (ter mé sze te sen itt is csak azok ese té ben, akik tud nak az alumnik
mû kö dé sé rõl), azt ve het jük ész re, hogy leg in kább a re ál te rü le tek vég zett jei lép nek be volt in -
téz mé nyük alumni- vagy öreg di ák-szer ve ze te i be. Mind az in for ma ti kai, mind a mû sza ki, mind
a ter mé szet tu do má nyi kép zé sek vég zett je i rõl el mond ha tó, hogy amen  nyi ben is me rik in téz mé -
nyük alumniszervezetét, majd nem min den ötödikük tag sá gi vi szonyt is lé te sít (11. ábra). 

11. áb ra. Az in téz mé nyi alumniszervezetet is me rõk ará nya kép zé si te rü le ten ként (%)

For rás: Dip lo más pá lya kö ve tés — Dip lo más ku ta tás, 2010. Educatio Nonprofit Kft.
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Az alumniszervezet is mert sé ge és a be lé pé si arány kö zött egyéb ként ér de kes ös  sze füg gést
is lát ha tunk. Az in for ma ti ku sok, a ter mé szet tu dós ok és a mû sza ki te rü le ten vég zet tek ki fe je zet -
ten nagy arány ban tud nak az in téz mé nyi alumni mû kö dé sé rõl – ez együtt az elõbb em lí tett ma -
gas be lé pé si arán  nyal ezen há rom te rü let vég zett je i nek igen erõs in téz mé nyi kö tõ dé sé rõl ta nús -
ko dik. A jo gi és igaz ga tá si te rü let dip lo má sai, va la mint a vég zett böl csé szek, bár nagy részt a
re ál vég zet tek hez ha son ló arány ban tud nak in téz mé nyi alumniszervezetük mû kö dé sé rõl, kö zü -
lük tag sá gi vi szonyt ke ve seb ben, 13–14%-ban lé te sí te nek. Egé szen sa já tos a gaz da ság tu do -
mány te rü le tén dip lo má zot tak és az alumni vi szo nya: min den har ma dik ezen a te rü le ten vég zett
egy ko ri hall ga tó tud az alumniszervezetrõl, kö zü lük tag sá gi vi szon  nyal ugyan ak kor csak ke ve -
sebb mint 10% ren del ke zik. 

12. áb ra. Az alumnitagok ará nya kép zé si te rü le ten ként, csak a szer ve ze tet is me rõk szá za lé ká ban

For rás: Dip lo más pá lya kö ve tés — Dip lo más ku ta tás, 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Az alumniszervezetet is me rõk, de nem ta gok kö ré ben ér de kes kér dés, mi ért nem lé te sí tet tek
tag sá gi vi szonyt. A be lé pés el ma ra dá sá nak okai öt-hat na gyobb vá lasz cso port ba ren dez he tõk: 
– nem ér dek li, nem ér zi szük sé ges nek a tag sá got (30,2%); 
– idõ hi ány mun ka he lyi vagy csa lá di el fog lalt ság mi att (22%); 
– az in téz mény ré szé rõl még nem tör tént meg ke re sés (17,2%); 
– túl nagy a föld raj zi tá vol ság (7,3%); 
– in for má ció hi ány (6,9%); 
– nem ér zi, nem tart ja (még) öreg di ák nak ma gát (4,8%).2

A vá la szok alap ján jól lát ha tó, hogy a leg na gyobb prob lé mát az ál ta lá nos ér dek lõ dés hi á nya
je len ti. Az alumnimozgalom, úgy tû nik, egy elõ re nem tu dott gyö ke ret ver ni, az alumnitagság

90 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

2 A vá la szo kat nyi tott kér dés for má já ban kér tük, a szá mí tás nál csak azo kat a vá lasz adó kat vet tük fi gye lem -
be, akik tud tak az in téz mé nyi alumni lé te zé sé rõl, de nem ren del kez tek tag sá gi vi szon  nyal.
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nem ke rült be a vég zett dip lo má sok fi gyel mé nek, ér dek lõ dé sé nek hom lok te ré be. Ko moly gát ja
az alumnimozgalom bõ vü lé sé nek az in téz mé nyi szer ve ze tek hi á nyos kom mu ni ká ci ó ja, a vég -
zet tek „el tû né se”, az el ér he tõ sé gek hi á nya is, míg nem szá mít ti pi kus prob lé má nak a tag díj
(mind ös  sze két vá lasz ban ta lál koz tunk ve le), bár fel me rül het a gya nú, hogy sokan az ál ta lá nos
in for má ció hi ány mi att nem is gon dol kod nak er rõl a kér dés rõl.  

Igye kez tünk vá laszt ke res ni ar ra a kér dés re is, mi len ne az a mo ti vá ló tényezõ, ami be lé -
pés re bír hat ná az alumnitagsággal je len leg nem ren del ke zõ dip lo má so kat. A leg erõ sebb mo ti -
vá ló erõ vel az is me rõ sök alumnitagsága bír. Az elõ zõ kér dés ben az ál ta lá nos ér dek lõ dés hi á -
nyá hoz so rol tuk azo kat a vá la szo kat is, ame lyek ben az ér dek lõ dés hi á nyát az is me rõ sök kel
va ló egyéb kap cso lat tar tá si le he tõ ség meg lét ében, il let ve az is me rõ sök alumnitagságának hi á -
nyá ban je löl ték meg – egy ér tel mû nek lát szik, hogy az alumniszervezés a hall ga tói kap cso lat -
rend sze rek fel hasz ná lá sá val old ha tó meg a leg ha té ko nyab ban. Az is me rõ sök kel va ló kap cso -
lat tar tás le he tõ sé gé nek fel kí ná lá sa, il let ve ezen kap cso lat tar tás alumnikeretek kö zött tör té nõ
in té zé se nagy lö kést ad hat az alumniszervezetek lét szám bõ ví té sé nek (13. ábra). 

13. áb ra. Mi len ne a leg fon to sabb té nye zõ, ami mi att be lép ne az alumniszervezetbe? (%)

For rás: Dip lo más pá lya kö ve tés — Dip lo más ku ta tás, 2010. Educatio Nonprofit Kft.

Fon tos nak tû nik a meg fe le lõ prog ram- és szol gál ta tás kí ná lat is – az ál ta lá nos ér dek lõ dés
hi á nya nagy ban fa kad hat ab ból is, hogy az alumnik nem tud nak meg fe le lõ ren dez vé nye ket,
meg fe le lõ en von zó prog ra mo kat, te vé keny sé ge ket kí nál ni az in téz mé nyek vég zett je i nek, így
az tán azok nem is kez de nek el ér dek lõd ni irán tuk. A szol gál ta tá sok ki ala kí tá sa a vég zet tek in -
téz mé nyi kö tõ dé sét is el mé lyí ti, a vég zet tek nek ér de kük ben áll kap cso lat ban ma rad ni az in téz -
mén  nyel, ez pe dig meg kön  nyí ti az alumniszervezést, és az in téz mény egyéb te vé keny sé ge it
(vis  sza jel zé sek gyûj té se, pá lya kö ve tés, to bor zás, mun ka erõ-pi a ci kap cso lat tar tás, in téz mé nyi
mar ke ting) is ha té ko nyab bá te he ti. 
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Tükrözôdés (Irán)
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