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Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR
kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván
Egye te men

Filep Bá lint – Tamándl Lász ló

� A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-Du nán tú l ré gió egyik ki emel ke dõ szel le mi és kul tu -
rá lis köz pont ja ként szá mon tar tott in téz mény, fon tos fel ada tá nak tart ja, hogy fo lya ma to san
fi gye lem mel kí sér je a ré gió mun ka erõ-pi a ci igé nye it, szer ke ze ti vál to zá sa it. A dip lo más pá -
lya kö ve tés nyo mán szer zett vis  sza jel zé sek ada tok kal tá maszt ják alá, hogy az egye te mek nek
fon tos sze re pe van a vá ros és a ré gió hu mánpo ten ci ál já nak fej lesz té sé ben s ezen ke resz tül
a gaz da ság tel je sí tõ ké pes ség ének nö ve lé sé ben. Ezen a pél dán is be mu tat ha tó, hogy a dip -
lo más pá lya kö ve tés az in téz mé nyi mi nõ ség biz to sí tás fon tos esz kö ze le het, er re ala pul hat az
in téz mé nyi kom mu ni ká ci ós te vé keny ség és se gít ség le het az alumnikap cso la tok szo ro sabb ra
fû zé sé ben. �

Be ve ze tõ

A ma gyar fel sõ ok ta tás egyik leg na gyobb prob lé má ja a kép zés és a mun ka erõ pi ac kö zöt ti hi á -
nyos in for má ció áram lás. A mun ka erõ-pi a ci el vá rá sok több nyi re nem épül nek be az in téz mé nyi
kép zé sek tar tal mi, ki me ne ti kö ve tel mé nye i be. Eb bõl ki fo lyó lag szük ség van a vég zett hall ga tók
mun ka erõ-pi a ci hely ze tét fel tá ró in for má ci ós rend sze rek re, va la mint a mun ka erõ-pi a ci in for -
má ci ók köz ve tí té sé re a le en dõ és je len le gi hall ga tók fe lé. Az ered mé nyes ség, a gaz da sá gos ság,
az át lát ha tó ság és a nyo mon kö vet he tõ ség nél kü löz he tet len ele mei a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
21. szá za di mû kö dé sé nek. Az egy sé ges sé vá ló Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség ben a ma gyar fel -
sõ ok ta tá si in téz mé nyek csak ak kor ma rad hat nak ver seny ké pe sek, ha a leg újabb IKT-alapú
szol gál ta tá so kat meg fe le lõ en al kal maz zák.

A Szé che nyi Ist ván Egye tem az ed di gi ek so rán is igye ke zett lé pést tar ta ni ver seny tár sa i -
val, a jö võ ben igyek szik to vább nö vel ni a ver seny ké pes sé gét, fej lesz te ni a kép zé se it, azok kö -
rül mé nye it, hogy fel zár kóz zon az eu ró pai szin tû egye te mek kö zé.
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A Szé che nyi Ist ván Egye tem és Gyõr1

Gyõr a Nyu gat-Du nán túl ré gió köz pont ja ként ar ra tö rek szik, hogy a tár sa dal mi-gaz da sá gi élet
min den te rü le tén bi zo nyít sa ké pes sé gét er re a sze rep re. Ezt a tö rek vést jól szem lél te tik a ré gió -
köz pont hoz mél tó fel sõ ok ta tás meg te rem té sé re irá nyu ló erõ fe szí té sek. A tár sa da lom, a gaz da -
ság és az egye tem kö zött lét re jött rend kí vül szo ros kap cso lat a fel sõ ok ta tás ban szo kat lan,
ugyan ak kor szinergikus ha tá sa mind egyik di men zi ó ban di na mi kus fej lõ dést in du kál.

Gyõr jö võ je, fej lõ dé se at tól függ, lesz-e ele gen dõ jól kép zett mér nök, szak mun kás a vi lág -
szín vo na lú gé pi pa ri, jár mû ipa ri ter me lés irá nyí tá sá ra, fej lesz té sé re. Ez ve zé rel te a vá rost egy
olyan köz pont lét re ho zá sá ra az egye tem te rü le tén, amely nem csak meg is mer te ti a fi a ta lok kal a
gyõ ri ipar ed di gi ered mé nye it, ha nem le he tõ sé get ad ar ra, hogy meg is mer jék a kor sze rû ipa ri
ter me lés sa já tos sá ga it, in te rak tív mó don él mé nye ket sze rez ze nek a tech ni ka vi lá gá ból és meg -
ért sék az ipar je len tõ sé gét, az ott vég zett mun ka szép sé gét és hasz nos sá gát.

Az egye tem fel ada ta ilyen kö rül mé nyek kö zött ter mé sze te sen bi zo nyos mér ték ben el tér a tra di -
ci o ná lis egye te mi mo dell tõl. Nyi tott, a vá ros és ezen ke resz tül a ré gió va lós szük ség le te i re ru gal ma -
san al kal maz ko dó szel le mi köz pont ként mû kö dik. Az in téz mény mind több te rü le ten kí nál együtt -
mû kö dést, rész vé telt az itt fo lyó mun ká ban. A fi a ta lok szá má ra Ju ni or Egye te met, az idõ sek szá má ra
Nyug dí jas Egye te met indított, a szak em be rek szá má ra pedig a Szé che nyi -es ték ke re té ben rend sze -
res szak mai elõ adá so kon mu tat ják be az egyetem ok ta tói ku ta tá si te rü le tük ered mé nye it. A nem rég
meg épült új Egye te mi Könyv tár nyi tott va la men  nyi gyõ ri és ré gi ó be li pol gár szá má ra. Szol gál ta tá -
sai nak szé les spekt ru ma min den ki szá má ra igyek szik ér té kes in for má ci ót, idõ töl tést biz to sí ta ni. 

Az Egye te mi Hangverseny te rem éven te több mint két száz ren dez vényt kí nál az egye tem és a vá -
ros pol gá ra i nak. Az egye te mi ze ne kar, a Gyôri Simphonic Band, a Varga Tibor Ze ne mû vé sze ti In té zet
és a Richter János Zenemûvészeti Szakközépiskola hall ga tó i ból ala kult együt te sek kon cert jei a gyõ ri
ze nei élet szín vo na las ese mé nyei. A Bridge Ok ta tói és Hall ga tói Klub a gyõ ri kö zép is ko lás ok, egye te -
mis ták és fi a tal ér tel mi sé gi ek szá má ra nyi tott, ér té kes prog ra mo kat nyúj tó in téz mény (1. ábra).

Az egye tem jel ké pe sen „hi da kat” épít a vá ros fe lé, fo lya ma to san bõ ví ti kap cso la ta it. A vá -
ros szel le mi köz pont ja ként kí ván mû köd ni, ahol min den gyõ ri pol gár szá má ra kí nál va la mit.

A Szé che nyi Ist ván Egye tem stra té gi ai ter ve így ha tá roz za meg az egye tem jö võ kép ét: „A
Szé che nyi Ist ván Egye tem jö võ jét hos  szú tá von az Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Tér ség be szo ro san
in teg rá ló dó ma gyar fel sõ ok ta tá si rend szer el is mert, ve ze tõ in téz mé nye ként kép ze li el. Ezt a
po zí ci ó ját a tár sa dal mi, gaz da sá gi kör nye ze té nek va lós igé nye it ki szol gá ló, ki emel ke dõ mi nõ -
sé gû ok ta tá si és ku ta tá si te vé keny sé ge, va la mint sta bil mû kö dé se foly tán éri el és tart ja fenn.
Au to nó mi á já nak meg tar tá sa mel lett az or szág egyik leg erõ sebb tár sa dal mi, kö zös sé gi, gaz da -
sá gi és kul tu rá lis kap cso lat tal ren del ke zõ fel sõ fo kú in téz mé nye ként az észak-du nán tú li ré gió
szel le mi köz pont ja ként mû kö dik” (SZE, Stra té gi ai Terv 2009–2013).

„A stra té gi ai fej lesz té sek ös  sze han golt kom mu ni ká ci ó ja, mely az in téz mény ér té ke it és a
ma gyar fel sõ ok ta tás ban egye dül ál ló re gi o ná lis part ner sé gen ala pu ló fej lesz té si stra té gi á ját he -
lyez te a kö zép pont ba, szé les kör ben tet ték is mert té az egye tem ered mé nye it, töb bek kö zött a 
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1 A Szé che nyi Ist ván Egye tem és a ré gió kap cso la tá ról bõ veb ben lásd Filep B. ta nul má nyát a Törõcsik M. —
Kuráth G. (szerk. 2010) Egye te mi mar ke ting. Mar ke ting a fel sõ ok ta tás ban cí mû kö tet ben.
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Diplomás pályakövetési eredmények 

1. áb ra. SZE-Gyõr „hi dak” - Fej lesz té sek a stra té gia meg va ló sí tá sa ér de ké ben

For rás: Szilasi Pé ter Ta más szerkesztése, 2010.

pá lya kö ve té si vizs gá la to kon ke resz tül. A SZE-Gyõr kép zé si kí ná la ta, il let ve a biz tos meg él he té si
és kar ri er po ten ci ált biz to sí tó gyõ ri és Gyõr kör nyé ki gaz da ság egy re von zóbb vá lasz tás ként tû nik
fel év rõl év re fi a ta lok ez rei és csa lád ja ik szá má ra. Az in téz mény presz tí zsé nek, el is mert sé gé nek
ro ha mos nö ve ke dé sét – mind Gyõr ben, mind or szá gos vi szony lat ban – leg in kább az egye tem
kép zé se i re je lent ke zõ hall ga tók szá má nak sta bil, több év re vis  sza te kin tõ en az or szá gos át la got
jó val meg ha la dó mér ték ben tör té nõ emel ke dé se mu tat ja. A Szé che nyi Ist ván Egye tem part ne re i -
vel hos  szú tá vú együtt mû kö dés ki ala kí tá sá ra, sta bil part ner kap cso la tok ra tö rek szik. En nek ér de -
ké ben nagy el kö te le zett ség gel fej lesz ti bel sõ fo lya ma ta it és pro fes  szi o ná lis in téz mény irá nyí tá si
rend sze rét is, biz to sí tan dó az át lát ha tó in téz mé nyi mû kö dést, a gyors dön té se ket, va la mint a ki -
szá mít ha tó és egy ér tel mû in téz mé nyi kom mu ni ká ci ót” (SZE stra té giai nyi lat ko za ta, 2011).

Dip lo más pá lya kö ve tés és a kom mu ni ká ci ós te vé keny ség

A dip lo más pá lya kö ve tõ rend szer az ál la mi lag el is mert fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben si ke res
zá ró vizs gát tett és dip lo mát szer zet tek mun ka erõ-pi a ci el he lyez ke dé sé rõl, szak mai pá lya fu tá -
sá ról, kar ri er jé rõl, to váb bá az in téz mén  nyel kap cso la tos utó la gos vé le mé nyé rõl, a kép zés mi -
nõ sé gé rõl szol gál tat ada to kat. A rend szer má sik fon tos cél ja, hogy az in téz mé nyek vég zett jei
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pá lya ké pé nek fel tér ké pe zé sé vel erõ sít sék a fel sõ ok ta tás és a mun ka erõ pi ac köz ti kap cso la to kat,
az ok ta tás ba mi nél in kább be épít sék a mun ka erõ pi ac el vá rá sa it, igé nye it, így ja vít va a friss  dip lo -
má sok el he lyez ke dé si esé lye it, va la mint hogy in for má ci ó kat szol gál tas sa nak a je lent ke zés és el -
he lyez ke dés elõtt ál ló fi a ta lok nak a mun ka erõ pi ac mû kö dé sé rõl, di na mi ká já ról. Az el múlt négy
év ti zed a cé lok fi no mo dá sát, a fel sõ ok ta tás és a mun ka erõ pi ac kap cso la ta i nak el mé lyü lé sét és
erõ sö dé sét hoz ta, az in for má ci ók biz to sí tá sa azon ban a pá lya kö ve té ses fel mé ré sek, ku ta tá sok,
az az a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek leg fõbb cél ja, fel ada ta és nem utol só sor ban fe le lõs sé ge ma -
radt (Hor váth et al., 2010).

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek vég zett je i nek pá lya- és utánkövetése az USA-ban és Eu ró pa
egyes or szá ga i ban már több év ti ze des múlt ra te kint vis  sza. Ez szá mos po zi tí vu mot fog lal ma gá -
ban: erõ sí ti az in téz mé nyek és a mun ka erõ pi ac, va la mint az in téz mé nyek és az öreg diák ok kö zöt -
ti kap cso la tot, fel hív ja a fi gyel met a kép zés re, a le het sé ges vál toz ta tá sok ra. Ma gyar or szá gon
2005-ben a fel sõ ok ta tá si törvényben2 rög zí tet ték a kö te le zõ pá lya kö ve tés be ve ze té sét.

A leg több ma gyar fel sõ ok ta tá si in téz mény rend kí vül fon tos nak tart ja a pá lya kö ve tést és az
eb bõl ka pott ered mé nyek hasz no sí tá sát. A dip lo más pá lya kö ve té si rend szer be ve ze té se a fel sõ -
ok ta tás ban ön kén tes ala pon mû kö dik. A vég zet tek el éré se és a vis  sza kül dé si haj lan dó ság ne he -
zí ti a rep re zen ta ti vi tást. A si ke res in téz mé nyi DPR élõ kap cso la tok ápo lá sát igény li a hall ga tók -
kal ta nul má nya ik so rán és a vég zést kö ve tõ en is. Eh hez je len tõs se gít sé get nyújt az öreg di ák-
há ló zat ki épí té se. A vis  sza jel zé sek gyûj té se nem sza bad, hogy pusz tán a tör vé nyi elõ írás for má -
lis tel je sí té se le gyen. Az ered mé nye ket, az azok ból le vont kö vet kez te té se ket fel kell hasz nál ni a
kép zés, a tar ta lom, a prog ra mok, szol gál ta tá sok szín vo na lá nak, ha té kony sá gá nak nö ve lé sé re.
A pá lya kö ve tés, amen  nyi ben a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ko mo lyan ve szik, hoz zá já rul hat az
egye tem mi nõ ség biz to sí tá si rend sze ré nek fej lesz té sé hez, szín vo na la sabb kép zé sé hez.

Je len leg a rang sor ok a leg al kal ma sab bak a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek si ke res sé gé nek mé -
ré sé re. A rang sor ok mel lett a pá lya kö ve tés nek is fon tos sze re pe le het a fel sõ ok ta tás sal kap cso -
la tos kor mány za ti, in téz mé nyi, vál la la ti, il let ve csa lá di dön té sek iga zo lá sá ban. Ah hoz, hogy ez
a ki je len tés tel je sül hes sen, szük sé ges a rang so ro kat – ál ta lá ban ki zá ró la go san – al ko tó be me -
ne ti mu ta tó szám ok hoz bi zo nyos ki me ne ti mu ta tók hoz zá fû zé se. A vizs gá la tok alap ján ki je -
lent he tõ, hogy a dip lo más pá lya kö ve té si vizs gá la tok meg fe lel nek azok nak a kö ve tel mé nyek -
nek, ame lyek alap ján fel le het ál lí ta ni egy komp lett és hi te les lis tát, mely tar tal maz za a hi á nyolt
out put té nye zõ ket. Az ilyen tí pu sú vizs gá la tok csak ab ban az eset ben le het nek si ke re sek, ha
egy sé ges, egész or szá got le fe dõ fel mé rés ké szül, mely ben az ös  szes in téz mény min den hall ga -
tó ja, öreg di ák ja ugyan azo kat a kér dé se ket kap ja.

A dip lo más pá lya kö ve tés kom mu ni ká ci ó já ban több esz köz is sze re pet ját szik (1. táblázat).
Az írott, elekt ro ni kus, il let ve online anya gok több funk ci ót töl te nek be, ugyan is több cél kö zön -
ség igé nyét is ki elé gí tik, mind amel lett, hogy fel hív ják ma guk ra a kü lön bö zõ cso por tok fi gyel -
mét. El sõ ként a leg na gyobb és leg je len tõ sebb cél cso port nak mar ke tin ges szem pont ból – a
DPR-t fi gye lem be vé ve – a le en dõ, az ak tív és a vég zett hall ga tók, il let ve az in téz mé nyi ve ze -
tõk te kint he tõk. A má so dik leg na gyobb fo gyasz tói ré teg a kül sõ cé gek, vál la la tok, part ne rek,
míg a har ma dik cél cso port nak a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um te kint he tõ.
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2 2005. évi CXXXIX. tör vény.
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Diplomás pályakövetési eredmények 

1. táb lá zat. Kom mu ni ká ci ós üze ne tek és esz kö zök

Forrás: saját szerkesztés

A jó kom mu ni ká ció szer ves ré szét ké pe zi a fo lya ma tos pub li ci tás biz to sí tá sa, ami szo ro san össze-
kap cso ló dik az in téz mé nyi, he lyi, or szá gos mé di á ban, saj tó ban va ló meg je le nés sel. A jó mar ke ting el -
en ged he tet len kel lé ke a fo lya ma to san meg úju ló, friss hí re ket, ese mé nye ket sza va to ló hon la pok, por -
tál ok új tar ta lom mal va ló meg töl té se és a meg fe le lõ kom mu ni ká ci ós csa tor nák (e-mail, hír le vél,
ki ad vány ok stb.) ki ala kí tá sa, üze mel te té se és fo lya ma tos fej lesz té se. Az ered mé nyes kom mu ni ká ció a
cél cso port szá má ra kön  nyed hoz zá fé rést ga ran tál, és le he tõ sé get nyújt egy jól mû kö dõ pár be széd ki -
ala kí tá sá ra, nem utol sósor ban pe dig a kap cso la tok épí té sé re. Mar ke tin ges te vé keny ség ré vén a leg -
na gyobb ha tás fo kot az egye tem ál tal meg va ló sí tott szol gál ta tá sok nép sze rû sí té sé vel le het el ér ni,
mind eh hez azon ban utat kell nyit ni a sze rep lõk elõtt. En nek meg va ló sí tá sá ban a leg meg fe le lõbb
mód szer nek a kü lön bö zõ ren dez vé nyek szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa bi zo nyul, amely hoz zá fér he tõ vé
te szi a hall ga tók, mun ka tár sak és a stra té gi ai part ne rek szá má ra a ter mék be mu ta tá sát és egy ben hoz -
zá fé ré sét is. Egyes te vé keny sé gek te kin te té ben na gyon fon tos a sze mé lyes kap cso lat, kom mu ni ká ció
meg lé te. Az ilyen ese tek ben a sze rep lõk él het nek a sze mé lyi in for má ci ók át adá sá val, il let ve meg szer -
zé sé vel, te le fo nos meg ke re sés sel, va la mint a sze mé lyes ta nács adás, az in ter jú esz kö zé vel.

 közökzsE ketenezÜ kotroposcléC
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képzéseit a munkaer piac hívta életre, így 
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Jelenlegi 
hallgatók 

a szolgáltatások nagy segítségül szolgálnak 
az elhelyezkedésben és a kompetenciák 
nagymérték  fejlesztésében; a DPR 
információi fontosak a munkaer piaci  

bels  kommunikációs eszközök 
(hírlevél, DM, sajtó, honlap); 
intézményi, helyi, regionális és 
országos média, sajtó 

V
hallgatók 

a DPR, az alumniszolgáltatások és az 
egyetemmel való kapcsolatok seg k a 
munkaer piacon való érvényesülést 

bels  kommunikációs eszközök 
(hírlevél, öregdiák-magazin, DM, sajtó, 
honlap); helyi, regionális és országos 
média, sajtó 

Egyetem
vezet i

a DPR létrehozása el segí  a döntések 
meghozatalát, a stratégia megalkotását és 
el seg  a min ségirányítási szempontok 
teljesülését

bels  kommunikációs eszközök 
(hírlevél, DM, sajtó, honlap); 
intézményi, helyi, regionális és 
országos média, sajtó 

Cégek,
vállalatok

az egyetemmel való kapcsolat segít a jól 
szakmai tudással rendelkez

szakemberek megtalálásában; az egyetem 
segí  a gazdasági fejl dést

helyi, regionális és országos média 
sajtó; honlap; nyílt nap; DM; szakmai 
anyagok; személyes találkozók 

 
Er forrás 
Minisztérium 

az egyetem min ségi és színvonalas 
képzései megk

k a munkanélküliséget és növelik  
a gazdasági fejl dést

info kai interfészeken 
adatszolgáltatás
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A DPR-ered mé nyek fel hasz ná lá sa

A Szé che nyi Ist ván Egye tem meg ala ku lá sá tól fog va fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a hall ga -
tói je lent ke zé sek te rü le ti szer ke ze tét, an nak idõ be li ala ku lá sát. A fel sõ ok ta tá si tör vény ben több
pont ban sze re pel a hall ga tói pá lya kö ve té si rend szer be ve ze té se. Az el fo ga dott jog sza bá lyo kat
meg elõ zõ en a Szé che nyi Ist ván Egye tem már el kezd te a je len le gi, a vég zõs és a vég zett hall ga -
tók pá lya kö ve té ses vizs gá la tá nak ki ala kí tá sát. Az egye te mi hall ga tók pá lya kö ve té si rend sze re
2006-ban a Kar ri er és Öreg di ák Iro da köz re mû kö dé sé vel ala kult ki, szem elõtt tart va a ko ráb bi
ku ta tá sok gya kor la tát.

A kö zép is ko lás di á kok szak- és in téz mény vá lasz tá sa meg ha tá roz hat ja a jö võ jü ket. Az adott
pá lya vá lasz tás be fo lyá sol hat ja ké sõb bi mun ka he lyü ket. Ez egy faj ta irányt mu tat hat a pá lya -
orien tá ci ó hoz. A má sik fon tos vá lasz tás a szak mel lett a fel sõ ok ta tá si in téz mény. Nem min degy,
hogy az egy azon dip lo mát nyúj tó in téz mé nyek kö zül ki mi lyen erõs kap cso la to kat ápol a le en -
dõ mun ka he lyek kel, ez ál tal is nö vel ve a vég zet tek el he lyez ke dé si esé lye it. (Ter mé sze te sen a
ta nul má nyok és el he lyez ke dés mel lett még szá mos „ta nul má nyi életmi nõ sé get” be fo lyá so ló
té nye zõt ér de mes, le het fi gye lem be ven ni. Pél dá ul: kul tu rá lis le he tõ sé gek, spor to lá si le he tõ sé -
gek, kö zös sé gi élet, kol lé gi u mi díj és ösz tön díj- le he tõ sé gek stb.)

Ezen el vek tu da tá ban az egye tem pá lya kö ve té sé nek fõ cél ja az, hogy a vég zet tek to váb bi
élet út já nak fi gye lem mel kí sé ré sé vel vis  sza jel zé se ket kap jon a kép zés rõl és a mun ka erõ-pi a ci
le he tõ sé gek rõl, to váb bá köl csö nös bi za lom ra épü lõ, erõs kap cso lat ala kul jon ki az egye tem és
az öreg di ák-hall ga tók kö zött. A mi nõ sé gi ok ta tás fon tos mér cé je a hall ga tók szak te rü let ük nek
meg fe le lõ, si ke res el he lyez ke dé se, il let ve szak mai elõ re ha la dá suk. Ezt a si kert mé ri és te szi
meg fog ha tó vá, ér tel mez he tõ vé a pá lya kö ve té ses vizs gá lat. A fel mé rés bõl olyan fon tos in for -
má ci ó kat, vis  sza jel zé se ket kap hat az in téz mény, ame lyek ha tást gya ko rol hat nak a jö võ ben a
kép zé si struk tú rá ra, a hall ga tók nak nyúj tott egyéb szol gál ta tá sok ös  sze té te lé re, mi nõ sé gé re,
vagy akár a to vább ta nu lás elõtt ál ló kö zép is ko lás di á kok fel vé te li dön té se i re. Meg mu tat hat ja
az in téz mény erõs sé ge it és gyen ge sé ge it a hall ga tók és az egy ko ri hall ga tók szem szö gé bõl, s
így az in téz mé nyi mi nõ ség biz to sí tá si prog ram egyik fon tos pil lé rét al kot hat ja.

A Szé che nyi Ist ván Egye tem je len le gi és volt hall ga tó i nak kö ré ben le foly ta tan dó kér dõ -
íves adat fel vé te lek cél ja egy olyan fo lya ma to san bõ vü lõ, a hall ga tói élet pá lyák meg fi gye lé sé re
és idõ be li vál to zá sok, el moz du lá sok kö ve té sé re al kal mas adat bá zis ki ala kí tá sa, amely in teg -
rált, di na mi kus vizs gá la tok el vég zé sé re nyújt le he tõ sé get, a több elem bõl ál ló struk tú ra idõ be li
ki fu tá sá val pe dig pa nel vizs gá lat ként funk ci o nál hat bi zo nyos alminták ese té ben. Jö võ be ni cél
még a dip lo má sok el he lyez ke dé sé rõl meg fe le lõ ada tok kal ren del kez ni és ezen ada tok ál tal a
kép zé si te rü le tek re, ne mek re, il let ve sza kok ra le bon tott leg fon to sabb ten den ci á kat mér ni, más -
részt ez zel a fel mé rés sel hoz zá já rul ni az egye tem mi nõ ség biz to sí tá si rend sze ré nek fej lesz té sé -
hez, szín vo na la sab bá té te lé hez. Ez a rend szer meg fe le lõ alap ja len ne a je len le gi és a vég zett
hall ga tók együtt mû kö dé si at ti tûd jé nek, to váb bá az egye tem igé nye i nek pon tos fel tá rá sá nak és
nem utol sósor ban leg fon to sabb ele me az öreg di ákprog ra mok és szol gál ta tá sok mi nõ sé gi ki ala -
kí tá sá nak és mû köd te té sé nek (2. táblázat).
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2. táb lá zat. A Szé che nyi Ist ván Egye tem pá lya kö ve té si ku ta tá sá nak fõ  irá nyai

Forrás: saját szerkesztés

A meg je lölt fõ  irá nyo kon kí vül a kér dõ íves vizs gá la tok al kal ma sak ar ra, hogy alap ve tõ in -
for má ci ó kat nyújt sa nak az egye te mi hall ga tók szociodemográfiai stá tu szá ról (élet kö rül mé -
nyek, föld raj zi el he lyez ke dés, mo bi li tás). A fen ti ek ben be mu ta tott há rom fé le kér dõ íves vizs -
gá lat mind egyi ke ön ki töl tõs mód szer rel ké szült.

Az adat fel vé tel jel le gé bõl ki in dul va fi gyel met for dí tot tunk egy részt a kér dõ ívek ter je del -
mé re, más részt pe dig ar ra, hogy a ki töl tés me ne te a hall ga tók szá má ra egy sze rû és egy ér tel mû
le gyen. En nek ér de ké ben egy részt úgy ha tá roz tuk meg a kér dõ ívek ben sze rep lõ kér dé sek, té -
ma kö rök men  nyi sé gét, hogy a ki töl tés 5–10, ma xi mum 15 perc alatt vég re hajt ha tó le gyen,
más részt pe dig a le he tõ leg egy sze rûbb kér dés tech ni ká kat (egy sze res vá lasz tás, több szö rös vá -
lasz tás, pre fe ren cia vá lasz tás, egy sze rû négy- és öt fo ko za tú ská lák) al kal maz tuk. A vizs gá lat -
ban sze rep lõ kér dõ ívek úgy ke rül tek ös  sze ál lí tás ra, hogy a le he tõ leg szé le sebb le he tõ sé get
nyújt sák az ös  sze ha son lí tá sok ra és lon gi tu di ná lis elem zé sek el vég zé sé re. 

A 2005. évi fel sõ ok ta tá si tör vény élet be lé pé sé vel, majd az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si
Terv TÁMOP (Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram) 4.1.1 és 4.1.3 in téz ke dé sé nek fo lyo -
má nya ként, va la mint az in téz mé nyek mun ka tár sa i nak ál do za tos mun ká ja ré vén új len dü le tet
vett a dip lo más pá lya kö ve tés.

A fi a ta lok pá lyá juk ele jén és egész éle tü ket néz ve is ren ge teg fon tos dön tést hoz nak meg. A
vizs gá la tok ezen je len tõs dön té sek kö zül ket tõt vesz nek a cél ke reszt jük be: az egyik a pá lya vá -
lasz tá si, a má sik a mun ká ba ál lás, az el he lyez ke dés dön té se. Egy-két do log azon ban kö zös a
két dön tés nél, ta lán ezért is le het kö zö sen vizs gál ni õket. Mind két eset ben kor sze rû szak is me -
re te ket, hasz nál ha tó tu dást vár nak és a kö rül mé nyek szem pont já ból mind két hely ze tet ne he zí -
ti, hogy eze ket új kör nye zet ben, új kö zös ség ben kell meg sze rez ni ük. A vég zõ sök adat fel vé te lé -
nél az el he lyez ke dés irá nyai, kö rül mé nyei ke rül tek gór csõ alá. Mind a 2009-es, mind a 2010-es
utánkövetéses fel mé rés vá la sza it ér de mes ös  sze ha son lí ta ni a vég zés kor adott vá la szok kal. Ez -
ál tal meg kap ha tó a vá lasz, hogy az öreg di ák ok hol, mi kor, mi lyen te rü le ten sze ret né nek el he -
lyez ked ni, le te le ped ni, a szak má juk ban vál lal nak-e mun kát, men  nyi lesz a mun ka bér ük, to váb -
bá tud-e a ré gió en  nyi fi a tal szá má ra meg él he tést biz to sí ta ni.
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A fel mé ré sek leg fon to sabb meg ál la pí tá sa it a kö vet ke zõk ben le het rö vi den össze fog lal ni:
– Az egye tem von zá sát te kint ve ki je lent he tõ, hogy él nek a tra dí ci ók az or szág tá vo lab bi vi -
dé ke in, be sû rû sö dött a von zás kör zet a Ba la ton tól észak ra el he lyez ke dõ tér sé gek re, a ki sebb te -
le pü lé se ken, vá ro sok ban la kók kö ré ben fe lül rep re zen tált az in téz mény, va la mint egy re ha tá ro -
zot tab ban fel is mer he tõ, hogy Szlo vá kia ma gyar lak ta tér sé ge i bõl nö vek võ az ér dek lõ dés az
egye te men fo lyó kép zés iránt. A hall ga tók a kis al föl di fel sõ ok ta tá si in téz ményt el sõ sor ban a
kép zé si te rü let, szak alap ján vá laszt ják.
– A vizs gá la tok alap ján a Szé che nyi Ist ván Egye tem vég zett hall ga tó i nak kb. 50%-a Gyõr -
ben, il let ve a ré gi ó ban ta lált mun kát ma gá nak, míg a töb bi ek Bu da pes ten vagy más ré gi ó ban
he lyez ked tek el. Az öreg di ák ok el he lyez ke dé se te kin te té ben ki emel he tõ, hogy erõs a szí vó ha -
tás Gyõr, il let ve Bu da pest vo nat ko zá sá ban. A vég zet tek vélt és va lós el he lyez ke dé si ada ta it
vizs gál va azt le het meg ál la pí ta ni, hogy töb bé-ke vés bé si ke rült öreg di ák ja ink nak tar ta ni ma gu -
kat az elõ ze tes el kép ze lé se ik hez. Az egye te men fo lyó kép zés és a munkaerõ-piaci igé nyek szo -
ros kap cso la tá ra utal, hogy a vég zet tek kb. fe le egy hó na pon be lül, 95%-uk pe dig fél éven be lül
el he lyez ke dett. Na gyon fon tos az elõb bi el he lyez ke dé si mu ta tók mel lett, hogy az öreg diák ok
több mint 90%-a a vég zett sé gé nek meg fe le lõ szak te rü le ten he lyez ke dett el és az el múlt évek
gaz da sá gi vál sá ga erõ tel je sen hát rál tat ta az el he lyez ke dés kö rül mé nye it.
– A vég zet tek jö ve del mi igé nyei és a tény le ge sen el ért jö ve del mek össze ha son lí tá sa azt mu -
tat ja, hogy a vég zet tek kö zel re á li san lát ják a le he tõ sé ge i ket, s ta lán en nek is kö szön he tõ a
gyors el he lyez ke dés ilyen nagy ará nya.
– A meg kér de zés nél szó ba ke rült, hogy az egy ko ri hall ga tók men  nyi re tart ják hasz nál ha tó -
nak az egye te men ta nul ta kat a mun ká juk so rán, az az a fel mé rés so rán öreg di ák ja ink ér té kel ték
az egye te men fo lyó kép zést, an nak hasz nos sá gát is. Ez a mu ta tó fõ ként a kép zés mi nõ sé gét
mu tat ja, mi vel itt az in téz mény erõs sé gei, gyen ge sé gei és az új ra vá lasz tás ke rül tek vizs gá lat ra.
A vá la szok alap ján a kép zés meg íté lé se alap ve tõ en po zi tív nak te kint he tõ. Kü lön ki eme lést ér -
de mel a szé les kö rû el mé le ti is me re tek, a mér nö ki, köz gaz da sá gi stb. szem lé let ki ala kí tá sa és
az önál ló ság ra ne ve lés hang sú lyo zá sa. A kri ti kai ész re vé te lek el sõ sor ban a szak mai el mé le ti és
gya kor la ti kép zés rész ará nyá nak nö ve lé sé re, il let ve az ide gen nyel vi kép zés fon tos sá gá ra hív -
ták fel a fi gyel met.
– Az egye te mi kép zés egy re fon to sabb fel ada ta fel ké szí te ni a szak em be re ket az élet hos  szig
tar tó ta nu lás ra, ki ala kí ta ni az is me re tek fo lya ma tos meg újí tá sa irán ti igényt. A meg kér de zet tek
több mint 80%-a tu da tá ban van en nek és kész vál lal ni az ez zel kap cso la tos erõ fe szí té se ket.

A fen ti ered mé nyek vis  sza csa to lá sa, kom mu ni ká ci ó ja je len tõs sze re pet tölt be a cél cso -
por tok irá nyá ba tör té nõ tá jé koz ta tás ban. A he lyi, in téz mé nyi ada tok mel lett ér té kes in for má -
ci ós tar ta lom mal bír nak az or szá gos vég ered mé nyek is, me lye ket az Educatio Nonprofit Kft.
rend sze rez és tesz köz zé. A mért ada tok kö zül ket tõt emel nénk ki: az el he lyez ke dés idõ tar ta -
mát, illetve az át la gos brut tó ha vi bér jö ve del met. A Szé che nyi Ist ván Egye tem po zí ci ó ja mind
el he lyez ke dé si, mind bér jö ve de lem szem pont já ból ked ve zõ. Az el he lyez ke dést il le tõ en el -
mond ha tó, hogy a hall ga tók 34%-a már a zá ró vizs ga idõ pont já ban ren del ke zik mun ka hel  lyel,
ezt kö ve tõ en pe dig 50%-uk egy hó na pon, 95%-uk pe dig fél éven be lül el he lyez ke dett. Ez kép -
zés te rü le ten ként kis sé vál to zik, vi szont fi gye lem re mél tó, hogy a jo gi és igaz ga tá si, va la mint a
tár sa da lom tu do má nyi kép zé si te rü le ten or szá gos vi szony lat ban is a leg gyor sab ban he lyez -
ked nek el a hall ga tó ink (3.táblázat).
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3. táblázat. Az el sõ mun ka hely meg ta lá lá sá ig el telt hó na pok szá ma in téz mé nyen ként, kép zé si te rü le tek sze rint

For rás: Educatio Nonprofit Kft.: Dip lo más Pá lya kö ve tés IV. Friss dip lo má sok 2010. 66. o.

Az át la gos brut tó bé re ket vizs gál va az in téz mé nyek kö zül a ne gye dik leg jobb át lag jö ve de -
lem mel ren del kez nek a szé che nyis hall ga tók. Ez azért is ér de mel kü lön em lí tést, mi vel a vi dé ki
in téz mé nyek kö zül ez a leg ma ga sabb. Az or szá gos ös  sze ha son lí tást il le tõ en nem egy sé ge sek
az ál lás pont ok, mi vel egye sek sze rint ezek a mu ta tók egyes kép zé si te rü le te ken nem ér tel mez -
he tõ ek, azon ban még is ad egy vis  sza jel zést, mu tat egy rang sort, mi nõ sé get (2. ábra).

2. áb ra. Át la gos brut tó ha vi bér jö ve de lem in téz mé nyi bon tás ban a fog lal koz ta tot tak kö ré ben, Ft (12 860 fõ)

For rás: Veroszta Zsu zsa (2011): A dip lo má sok hely ze te Ma gyar or szá gon a pá lya kö ve té si ada tok tük ré ben
cí mû elõ adás. DPR-AVIR zárókonferencia. 2011. feb ru ár 24.
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A vis  sza jel zé sek gyûj té se kap csán nem elég sé ges a tör vé nyi elõ írá sok nak va ló for má lis
meg fe le lés, ha nem az ered mé nye ket, az azok ból le vont kö vet kez te té se ket fel kell hasz nál ni a
kép zés, a tar ta lom, a prog ra mok, szol gál ta tá sok szín vo na lá nak, ha té kony sá gá nak nö ve lé sé re.
A pá lya kö ve tés, amen  nyi ben a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ko mo lyan ve szik, hoz zá já rul hat az
egye tem mi nõ ség biz to sí tá si rend sze ré nek fej lesz té sé hez, a szín vo na la sabb kép zé sé hez és nem
mel lé ke sen re le váns in for má ci ók kal szol gál hat a fel vé te li zõ fi a ta lok nak, fon tos esz kö ze le het
az in téz mé nyi kom mu ni ká ci ó nak. Az utat nem kön  nyû meg ta lál ni, je len tõs erõ fe szí té se ket igé -
nyel a ve ze tõk tõl, az ok ta tók tól és a ku ta tók tól egy aránt (Sze ke res, 2008). Er re az in téz mé -
nyek nek nem csak tö re ked ni ük kell, ha nem az ilyen és eh hez ha son ló nagy sze rû le he tõ sé gek
függ vé nyé ben meg is kell va ló sí ta ni uk.

Ös  szeg zés

A Szé che nyi Ist ván Egye tem a nyu gat- és felsô-du nán tú li térség egyik ki emel ke dõ szel le mi és
kul tu rá lis köz pont ja ként szá mon tar tott in téz mény, fon tos fel ada tá nak tart ja, hogy fo lya ma to -
san fi gye lem mel kí sér je a ré gió mun ka erõ-pi a ci igé nye it, szer ke ze ti vál to zá sa it. A DPR egye di
le he tõ sé get kí nál a fi a tal dip lo má sok mun ka erõ-pi a ci hely ze té nek fel tá rá sá ra, vi tat ha tat la nul
or szá gos je len tõ ség gel bír és rá mu tat a fi a ta lok tár sa dal mi hát te ré re és élet mód já ra, mun ka erõ-
pi a ci le he tõ sé ge i re, to vább kép zé si szán dé ka i ra, to váb bá a fel mé ré sek éven te tör té nõ meg is mét -
lé sé vel le he tõ ség nyí lik a ten den ci ák nyo mon kö ve té sé re is. Az utat nem kön  nyû meg ta lál ni, je -
len tõs erõ fe szí té se ket igé nyel a ve ze tõk tõl, az ok ta tók tól és a ku ta tók tól egy aránt. A fel mé ré sek
po zi tív vis  sza jel zé sei azt bi zo nyít ják, hogy az egye te mek nek fon tos sze re pe van a vá ros és a ré gió
hu mánpo ten ci ál já nak fej lesz té sé ben s ezen ke resz tül a gaz da ság tel je sí tõ ké pes ség ének nö ve lé -
sé ben. A rep re zen ta ti vi tás és hi te les ség szem pont já ból min den nél fon to sab bak a nagy ará nyú
visz  sza jel zé sek, me lyet az öreg di ák (alumni) kez de mé nye zé sek tud nak sza va tol ni. Az alumni-
szer ve ze tek ki ala kí tá sa azon ban nem csu pán a DPR vi szony la tá ban elõ nyös, hi szen az itt ta lál -
ha tó kap cso la ti tõ ke va lós tõ ké vé is vált ha tó, mely ha tás sal le het az in téz mény mû kö dé sé re és
jö võ jé re. 

A vég zet tek (out put) ada tai és vis  sza jel zé sei ér té kes ele mek le het nek az in téz mé nyek szá -
má ra. Amen  nyi ben az in téz mény és a szak mai ve ze tõk az ada to kat fo lya ma to san ér té kel ve az
eset le ges szük sé ges vál toz ta tá so kat, dön té se ket meg hoz zák, úgy az in téz mé nyi mi nõ ség biz to -
sí tás egy ko moly mér cé je, to váb bá az in téz mé nyi kom mu ni ká ció, mar ke ting fon tos, hi te les
ele me le het. Az egye te mi kom mu ni ká ci ós te vé keny ség hez kö tõd ve, a DPR, az alumni és a
hall ga tói szol gál ta tá sok fej lesz té si ered mé nye i nek kom mu ni ká ci ó ja egy fon tos té nye zõ le het.
Az in téz mény szem pont já ból fon tos, hogy a ki ala ku ló szol gál ta tá sok ér té ke it és üze ne te it jól
köz ve tít se, és ér dek lõdést kelt sen a cél cso port ban a meg fe le lõ, Ma gyar or szág ver seny ké pes sé -
gét se gí tõ szak mák iránt.
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A hosszú élet titka? (Burma)
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