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1. FEJEZET:
A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 
SIKERES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI 
GYAKORLATA
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1.1. Bevezetés

A Széchenyi István Egyetem alakulásától fogva folyamatosan figyelemmel kíséri a hallgatói jelentkezések te-
rületi szerkezetét, azok időbeli alakulását. A Felsőoktatási törvényben1 több pontban szerepel a hallgatói pá-
lyakövetési rendszer bevezetése. Az elfogadott jogszabályokat megelőzően a Széchenyi István Egyetem már 
elkezdte a jelenlegi, a végzős és a végzett hallgatók pályakövetéses vizsgálatának kialakítását. Az egyetemi 
hallgatók pályakövetési rendszere 2006-ban a Karrier és Öregdiák Iroda közreműködésével fejlődött ki, szem 
előtt tartva a korábbi kutatások gyakorlatát.

A középiskolás diákok szak- és intézményválasztása meghatározhatja a jövőjüket. Az adott pályaválasztás 
befolyásolhatja későbbi munkahelyüket. Ez egyfajta irányt mutathat a pályaorientációhoz. A másik fontos vá-
lasztás a szak mellett a felsőoktatási intézmény. Nem mindegy, hogy az egyazon diplomát nyújtó intézmények 
közül ki milyen erős kapcsolatokat ápol a leendő munkahelyekkel, ezáltal is növelve a végzettek elhelyezke-
dési esélyeit. (Természetesen a tanulmányok és elhelyezkedés mellett még számos „tanulmányi élet minősé-
get” befolyásoló tényezőt érdemes, lehet figyelembe venni. Pl.: kulturális lehetőségek, sportolási lehetőségek, 
közösségi élet, kollégiumi díj és ösztöndíj lehetőségek…).

Ezen elvek tudatában az egyetem pályakövetésének fő célja az, hogy a végzettek további életútjának fi-
gyelemmel kísérésével visszajelzéseket kapjon a képzésről és a munkaerő-piaci lehetőségekről, továbbá 
kölcsönös bizalomra épülő erős kapcsolat alakuljon ki az Egyetem és az öregdiák hallgatók között. A mi-
nőségi oktatás fontos mércéje a hallgatók szakterületüknek megfelelő sikeres elhelyezkedése, illetve szak-
mai előrehaladásuk. Ezt a sikert méri és teszi megfoghatóvá, értelmezhetővé a pályakövetéses vizsgálat. 
A felmérésből olyan fontos információkat, visszajelzéseket kaphat az intézmény, amely hatást gyakorolhat a 
jövőben a képzési struktúrára, a hallgatóknak nyújtott egyéb szolgáltatások összetételére, minőségére, vagy 
akár a továbbtanulás előtt álló középiskolás diákok felvételi döntéseire. Megmutathatja az intézmény erőssé-
geit és gyengeségeit a hallgatók és az egykori hallgatók szemszögéből, s így az intézményi minőségbiztosítási 
program egyik fontos pillérét alkothatja.

A diplomás pályakövető rendszer egy információkat nyújtó rendszer, mely az államilag elismert felsőoktatási 
intézményekben sikeres záróvizsgát tett és diplomát szerzettek munkaerő-piaci elhelyezkedéséről, szakmai 
pályafutásáról, karrierjéről, továbbá az intézménnyel kapcsolatos utólagos véleményéről, a képzés minőségé-
ről szolgáltat adatokat.

A diplomás pályakövető vizsgálatok másik fontos célja, hogy az intézményekben végzett fiatalok pályaké-
pének feltérképezésével erősítsék a felsőoktatás és a munkaerőpiac közti kapcsolatokat, az oktatásba minél 
inkább beépítsék a munkaerőpiac elvárásait, igényeit, így javítva a frissdiplomások elhelyezkedési esélyeit, 
valamint hogy információkat szolgáltassanak a jelentkezés és elhelyezkedés előtt álló fiataloknak a munka-
erőpiac működéséről, dinamikájáról. Az elmúlt négy évtized a célok finomodását, a felsőoktatás és a munka-
erőpiac kapcsolatainak elmélyülését és erősödését hozta, az információk biztosítása azonban a pályaköve-
téses felmérések, kutatások, azaz a felsőoktatási intézmények legfőbb célja, feladata és nem utolsó sorban 
felelőssége maradt. (Horváth és tsai 2010)

A felsőoktatási intézmények végzettjeinek pálya- és utánkövetése az USA-ban és Európa egyes országaiban 
már több évtizedes múltra tekint vissza. Ez számos pozitívumot foglal magában: erősíti az intézmények és a 
munkaerőpiac, valamint az intézmények és az öregdiákok közötti kapcsolatot, felhívja a figyelmet a képzésre, 
a lehetséges változtatásokra. Magyarországon 2005-ben a Felsőoktatási Törvényben2 rögzítették a kötelező 
pályakövetés bevezetését.

A legtöbb magyar felsőoktatási intézmény rendkívül fontosnak tartja a pályakövetést és az ebből kapott ered-
mények hasznosítását. A diplomás pályakövetési rendszer bevezetése a felsőoktatásban önkéntes alapon mű-
ködik. A végzettek elérése és a visszaküldési hajlandóság nehezíti a reprezentativitást. A sikeres intézmé-
nyi DPR élő kapcsolatok ápolását igényli a hallgatókkal tanulmányaik során és a végzést követően is. Ehhez 
jelentős segítséget nyújt az öregdiák hálózat kiépítése. A visszajelzések gyűjtése nem szabad, hogy pusztán 

1 2005. évi CXXXIX. törvény
2 2005. évi CXXXIX. törvény
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a törvényi előírás formális teljesítése legyen. Az eredményeket, az azokból levont következtetéseket fel kell 
használni a képzés, a tartalom, a programok, a szolgáltatások színvonalának, hatékonyságának növelésére. 
A pályakövetés – amennyiben a felsőoktatási intézmények komolyan veszik – hozzájárulhat az egyetem mi-
nőségbiztosítási rendszerének fejlesztéséhez, színvonalasabb képzéséhez.

A diplomás pályakövetési vizsgálatok alapvetően a következő főbb típusokba sorolhatók:
•	 Az elsőéves hallgatók körében lefolytatott kérdőíves vizsgálat, melynek célja elsősorban az intéz-

ményválasztási motivációk, várakozások feltárása.
•	 A végzős hallgatók körében lefolytatott kérdőíves vizsgálat, melynek célja a végzős hallgatók munka-

vállalással kapcsolatos előzetes elvárásainak feltárása és összefoglaló értékelés a tanulmányok idő-
szakáról.

•	 A végzett hallgatók utánkövetési vizsgálata, mely a munkaerő-piaci integráció folyamatát és az egye-
temi képzés gyakorlati eredményeit kíséri figyelemmel.

•	 Munkaerő-piaci vizsgálat, mely a munkaadók frissdiplomásokkal szembeni elvárásait mérik fel, első-
sorban a kompetenciák szempontjából.

1.2. Diplomás pályakövetés nemzetközi viszonylatban

Pályakövetési vizsgálatok az észak-amerikai és a nyugat-európai az országokban már a hetvenes években 
megjelentek. A gyakorlatokkal kapcsolatban megjelent és fellelhető publikációk, tanulmányok, illetve ta-
nulmányutak alapján megfelelő módon felmérhető a rendszer működése, és lehetőség nyílik az eredmé-
nyesség nyomon követésére is.

A vizsgálatok között szemezgetve kijelenthető, hogy a legtöbb ország tekintetében nem található egységes, 
egész országot lefedő felmérés, inkább a felsőoktatási intézmények egyedi kutatásaival lehet találkozni, ami 
azzal indokolható, hogy az adott ország követelményeit és elvárásait tükrözik.

Diplomás pályakövetés Észak-Amerikában

Az Egyesült Államokban hagyományosan mindent mérnek és nagy hangsúlyt helyeznek a szolgáltatások, az 
oktatási szféra sikerességére, illetve versenyképességére is. Az Egyesült Államokban nagyon fontos az iden-
titás, szinte minden e köré épül, így nagy szerep hárul az öregdiák (alumni) szervezetekre. A felsőoktatási 
rendszer decentralizáltsága miatt a hangsúly az intézményi pályakövetési felméréseken van, ennek következ-
tében viszonylag kevés az országos vizsgálat. Az Egyesült Államokban a Nemzeti Felsőoktatási Statisztikai 
Hivatal (NCES - az elsődleges állami szervezet, amely gyűjti és elemzi az oktatásra vonatkozó adatokat) je-
lentős központi kutatásai mellett a legtöbb intézmény maga is végez saját kutatásokat a munkaerő-piaci elhe-
lyezkedéssel kapcsolatban. Ezek az intézményi kutatások rendszerint teljes egészében nem publikusak és az 
egyetemek marketingcéljait segítik. (Kiss 2008) A Hivatal évente három komoly éves jelentést közöl: Digest of 
Education Statistics (Az oktatás statisztikai gyűjteménye), The Condition of Education (Az oktatás helyzete), 
Projections of Education Statistics (Előrejelzések oktatási statisztikák alapján). Ezen kívül számos további 
kiadványt és elemzést jelentet meg a legkülönbözőbb oktatási témákban, melyeket szinte minden érdekelt 
használ (Kongresszus, szövetségi ügynökségek, oktatási intézmények, cégek, vállalatok, média). A NCES-en 
belül található a Nemzeti Oktatási Minisztérium, valamint a Pedagógiai Tudományos Intézet. (nces.ed.gov) 
A pályakövetéses vizsgálatok tekintetében a Baccalaureate and Beyond Longitudinal Study (B&B) felmérést 
érdemes megemlíteni. A vizsgálat keretében megkérdezik az utolsó éves hallgatókat a jövőbeli a munkaválla-
lást és esetleges további tanulást illető terveikről és elvárásaikról. Ezt követően a későbbi utánkövetési vizs-
gálat kérdései az álláskeresési időszakra, a diploma megszerzése utáni tanulmányi és munkavállalási tapasz-
talatokra vonatkoznak. Először egy évvel a végzés után kérdezik meg a hallgatókat, majd egy longitudinális 
kutatás keretében vizsgálják a posztgraduális tanulmányok tapasztalatait és a munkaerőpiacra való kilépést. 
(nces.ed.gov) A kérdőívek és azok értékelései általában bárki számára elérhetők az intézményi honlapokon. 
A vizsgálatok célja az intézményi minőségfejlesztés és a hallgatók életpályájának támogatása érdekében 
információt szerezni a végzetteknek a diploma megszerzését követő elhelyezkedéséről, továbbá arról, hogy 
az intézmények a felkészítés tekintetében mennyiben járultak hozzá a munkaerőpiacon való megfeleléshez. 
Visszaküldésre általában postai úton, illetve elektronikusan nyílik lehetőség.
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Kanadában szintén decentralizált a felsőoktatás, nincs egységes oktatási rendszer, azaz az oktatási kérdések 
tartományi kompetenciába tartoznak. Ennek szinte teljesen ellentmond, hogy régóta létezik nemzeti szin-
tű diplomás pályakövetés (National Graduate Survey – Nemzeti Diplomás Pályakövető Felmérés), melyet a 
Statistics Canada (Kanadai Statisztikai Hivatal) és a Kanadai Humánerőforrás-fejlesztési Hivatal bonyolít 
le, melynek fő célja és feladata, hogy adatot szolgáltassanak a frissdiplomások munkaerő-piaci sikerességéről, 
beilleszkedéséről. A kérdőív kitér a diploma hasznosíthatóságára, a munka és a végzettség közötti kapcsolatra, 
azaz a szakterületen történő elhelyezkedésre, illetve a munkában elért eredményekre. A kérdőív a végzést 
követő második és ötödik évben kerül felvételre. (www.statcan.gc.ca) A központi vizsgálat mellett itt is talál-
kozhatunk intézményi pályakövetési felmérésekkel, bár nem annyira rendszeresek és hozzáférhetők, mint az 
amerikai intézményeknél.

Diplomás pályakövetés Európában

Az Egyesült Királyságban az 1961-től használják az országos információgyűjtő rendszert, amelyben rögzítik 
a frissdiplomások első munkahelyeit. A rögzített adatok elemzése a 2000-es évek közepéig a karrier irodák 
feladata volt, jelenleg azonban a Higher Education Statistics Agency (Felsőoktatási Statisztikai Hivatal) bo-
nyolítja a „Felsőoktatásból kikerülő diplomások céljainak felmérését”. A szervezet 1993-ban jött létre a kor-
mányzat, az intézmények és a felsőoktatási tanácsok együttes kezdeményezésére, melyet az 1992-es Higher 
and Further Education Acts (egységes felsőoktatási és továbbképzési rendszer kialakítása) és a White Paper 
”Higher Education: a new framework” (Fehér Könyv, a felsőoktatási statisztikák rendszerezését sürgette) 
indukált. A HESA az eredményeket országos szinten kommunikálja, amely lehetőséget teremt a jelentkezni 
vágyó fiataloknak a pontos intézményi információk beszerzésére és a megfelelő továbbtanulási döntés meg-
hozatalára. A Hivatal célja tovább fejlődni oly módon, hogy az Egyesült Királyságban és a tengerentúlon egy-
aránt elismertnek és hitelesnek bizonyuljon és mindezt költséghatékony gazdálkodással érje el. A HESA két 
felmérésen keresztül vizsgálja a diplomások pályafutását. Az egyik a Destinations of Leavers from Higher 
Education (DLHE) vizsgálat, mely a tanulmányok befejezését követően hat hónappal méri fel a frissdiplo-
mások elhelyezkedését, a másik pedig egy panelvizsgálat (DLHE Longitudinal Survey), mely három és fél 
évvel a végzést követően vizsgálja a végzettek karrierjét és munkaerő-piaci körülményeit. (www.hesa.ac.uk) 
Említést érdemel még a Higher Education Careers Services Unit (HECSU - Felsőoktatási Karrierszolgálta-
tók Szervezete), mely az Egyesült Királyságban és Írországban támogatja, segíti a felsőoktatási intézmények 
karrier szervezeteit. A támogatás kiterjed anyagi és információs területekre is. Tevékenységével karrier- és 
életpálya-tanácsadással, munkaerőpiaccal, nemzetközi gyakorlatokkal, illetve pályakövetéssel kapcsolatos 
kutatási, fejlesztési projekteket finanszíroz, valamint ezzel kapcsolatban juttat el információkat az intézmé-
nyekhez. (www.hecsu.ac.uk)

A németországi példa sajátossága, hogy az egyetemek közötti együttműködést egy alulról jövő kezdemé-
nyezés, az Universität Kassel (Kasseli Egyetem) példája adja, mivel a német diplomás pályakövetést erős 
decentralizáltság jellemezte az elmúlt évtizedekben. A Kasseli Egyetem 1983-tól végez pályakövetési vizs-
gálatokat a Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft (Oktatási Minisztérium) és a Hessische 
Ministerium für Wissenschaft und Kuns (Hessen Tartományi Művészeti és Tudományos Minisztérium) 
támogatásával, amely az évek alatt folyamatosan fejlődött, formálódott, vált alapossá. A vizsgálat minőségi 
voltát támasztja alá, hogy több intézmény is ez alapján állította össze a saját kutatását. Az egyetem kezdemé-
nyezésére alakult meg a pályakövetési kutatásokat támogató szervezet is, amelyhez ez idáig több mint száz 
intézmény csatlakozott. A Kasseli Egyetem Foglalkozás- és Felsőoktatás-kutatási Tudományos Központja 
(Wissenschaftliches Zentrum fur Berufs- und Hochschulforschung) 1978-ban alakult. 1999-ben több mint 
százhatvan intézményi pályakövetéses vizsgálat módszertani-tartalmi összehasonlító vizsgálatát végezte 
el. 2006 óta már Kasseli Egyetem Nemzetközi Felsőoktatás-kutató Központja (Internationale Zentrum für 
Hochschulforschung Kassel; NCHER - International Centre for Higher Education Research Kassel) néven is-
mert szervezet célja a névváltoztatással az volt, hogy jobban kifejezze részvételét a nemzetközi kutatásokban. 
A kutatások fő témáit az oktatás és a munkaerőpiac közti kapcsolat elemzése adja, és az utóbbi évek egyik leg-
nagyobb programjaként ötven német felsőoktatási intézmény együttműködésével végezték el 80 ezer öregdiák 
megkeresésén alapuló pályakövetési vizsgálatukat, mely a Studienbedingungen und Berufserfolg (Tanulmá-
nyi előrehaladás és sikeres pályafutás) nevet viseli. 2006-ban alakult meg Németországban a Rektori Konfe-
rencia támogatásával a Netzwerk Absolventenstudien (NABS – Diplomás Pályakövető Hálózat), mely közel 



A SZE SIkErES dIpLOMÁS pÁLyAkövETéSI GyAkOrLATA | 11

Széchenyi István Egyetem

száz intézményt tömörít. A szervezet célja a pályakövető vizsgálatok támogatása, továbbá a kutatóintézetek 
és az intézmények közötti információk elősegítése, így tevékenységei közé tartozik konferenciák, workshopok 
szervezése, valamint kutatási anyagok, módszerek biztosítása. (www.incher.uni-kassel.de) A Gütersloh-ban 
működő Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) – mint már egy előző fejezetben is említésre került – el-
sősorban felsőoktatási rangsorok készítésével foglalkozik, azonban a kutatásai között található diplomások 
körében végzett felmérés is, mely a felsőoktatás és a munkaerőpiac összefüggéseit vizsgálja. Talán a legjobb 
példa, miként lehet a rangsorok és a pályakövetés során kapott adatokat, mutatókat (képzés, oktatás értékelé-
se, kompetenciák értékelése, munkába állás, pályafutás visszajelzései) integrálni. (www.che.de)

Svédországban a pályakövetés nem pusztán a felsőoktatás területén, diplomás pályakövetés formájában je-
lenik meg, hanem szinte valamennyi szintet utánköveti. A svéd példa nem csupán a statisztikai adatgyűjtést 
célozza, hanem információkkal, kutatásokkal és felmérésekkel igyekszik segíteni a szakemberek munkáját. 
A diplomás pályakövetés módszere alaposan kidolgozott, az adatokat több adatbázisból, forrásból nyerik 
(Register of Higher Education – Felsőoktatási Nyilvántartás, Total Population Register – személyre vonat-
kozó adatok, Population Censuses – családi háttéradatok, Education Register – 16 és 74 év közöttiek vég-
zettségi adatai). A központi követéses vizsgálat – a felsőfokon diplomát szerzettek mellett – a középfokú ta-
nulmányokat befejező fiatalok pályafutását is követi. A felmérés a végzés abszolválása után két évvel készül, 
melynek neve The entrance to the labour market (Belépés a munkaerőpiacra). Központi értékelő központ 
található például a Lundi Egyetemen, mely az intézménytől független szervezetként működik és az intéz-
mények összehasonlítását végzi. A Statistika Centrabyran (SCB - Svéd Statisztikai Hivatal) a statisztikai 
adatgyűjtést végzi, amely meghatározott szempontok szerint gyűjti a svéd oktatással és munkaerőpiaccal 
kapcsolatos adatokat már több évtizede. (www.scb.se) A NAHE (National Agency of Higher Education - Svéd 
nemzeti Felsőoktatási Hivatal) az intézmények minőségbiztosítója, garantálja a jogszabályok betartását 
és hozzá tartozik az információszolgáltatás is. A két szervezet támogató jelleggel maga is végez vizsgálatot, 
ezek elsősorban az elhelyezkedés körülményeit vizsgálják a már bemutatott adatbázisok segítségével. Az in-
tézmények is foglalkoznak, illetve folytatnak diplomás pályakövetési felmérést. Ezek a vizsgálatok három 
évvel a végzést követően készülnek és a diploma értékére, a diplomások munkaerő-piaci beilleszkedésére 
koncentrálnak. (www.hsv.se)

Ausztriában a diplomások munkaerő-piaci elhelyezkedéseknek vizsgálatát többnyire maguk a képző in-
tézmények végzik. Országos szintű, központi módszertan, központi szervezésű pályakövetéses vizsgálatok 
nincsenek, így nem tekinthető példaértékűnek az itteni rendszer. A kapott adatok felhasználása az intézmé-
nyekre van bízva, és központi szabályozás sem kötelezi őket az eredmények bármilyen szempontból történő fi-
gyelembe vételére. Az intézményi vizsgálatok a különféle módszerek miatt nem alkalmasak arra, hogy össze-
hasonlítás alapját képezzék, elszórtan lehet csupán találkozni a teljes diplomás körre kiterjedő vizsgálattal. 
Inkább egyetemi, oktatáspolitikai eseményhez vagy munkaerő-piaci jelenséghez köthető kutatások léteznek. 
A felmérések publikálási módszerekben is intézményenként eltérnek, így a szakmai anyagok megtalálhatók 
online, nyomtatott kötet vagy folyóirat és kutatási jelentés formájában is. (Kiss 2008)

Szlovákiában a felsőoktatási intézmények saját hatáskörükben végezhetnek végzettjeik munkaerő-piaci si-
kerességét vizsgáló felméréseket is, de rendszeresen évente végzett, kifejezetten pályakövetéses vizsgálatok 
nincsenek északi szomszédainknál. (Kiss 2008)

Romániában az országos pályakövetési felmérés Európai Uniós forrásból, a humáerőforrás-fejlesztés ope-
ratív programban valósult meg. A célok az oktatáspolitika munkaerő-piaci szempontokhoz való alkalmaz-
kodásával és a felsőoktatási minőségbiztosításának fejlesztésével írhatók körül. A programot az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium befolyása alatt álló Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si 
Tehnic (Országos Műszaki és Szakmai Oktatási és Képzési Fejlesztési Központ) végezte, mely a munkaerő-pi-
aci igények és az oktatás összefogásának kérdéseit vizsgálta. Az intézményi pályakövetés az Agentia Romana 
de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS - Roman Felsőoktatás Minőséget Biztosító Ügy-
nökség) által előírt minőségbiztosítási jelentések fontos részét képezik. A román pályakövetés szinte példa 
nélküli, hiszen ezen kívül nem létezik olyan országos vizsgálat, amely a pályakövetés adatait egyértelműen, 
törvényi szabályozással beépíti a hivatalos minőségbiztosítási szempontrendszerébe. (Kiss 2008)
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Diplomás pályakövetés a déli féltekén

Ausztráliában központi intézmény, a Graduate Careers Australia (CGA) koordinálja azt a széleskörű projek-
tet, mely a felsőoktatási szektorban megvalósítja az egységes, minden intézményt felölelő kutatást. A kutatás 
célja kettős: egyrészt folyamatosan javítsa az ország felsőoktatását, másrészt az összes érdekelt félnek (fel-
sőoktatási intézmények, üzleti szféra, szövetségi és állami kormányzati szervezetek, végzettek) bepillantást 
engedjen a diplomások foglalkoztatásába. A CGA 1972 óta végzi a Australian Graduate Survey (AGS) felmé-
rést az ausztrál felsőoktatási intézményekben, négy hónappal a végzést követően. Az AGS három különböző 
kérdőívből áll össze: az első (Graduate Destination Survey) a diplomások munkaerő-piaci pozícióját vizsgálja 
(munkaerő-piaci státusz, tapasztalat, fizetés, álláskeresés módszere, továbbképzések, egyéb tanulmányok), a 
második (Course Experience Questionnaire) a tanulmányokkal, a képzésekkel illetve a tantárgyakkal szem-
beni elégedettségét méri, a harmadik (Postgraduate Research Experience Questionnaire) pedig a posztgra-
duális végzettséget szerzőket kérdezi. A felsőoktatási intézmények a központi kérdőívet saját, intézményi 
kérdésekkel is bővíthetik, melyet postai úton juttatnak el a kitöltőkhöz, akiknek lehetőségük van online vá-
laszadásra is. (www.graduatecareers.com.au)

Az új-zélandi pályakövetés bemutatására azért kerül sor a külföldi gyakorlatok bemutatásai között, mivel 
hasonlóságot mutat a magyar pályakövetési vizsgálathoz. Az ország hét független egyetemének pályakövetési 
rendszerét szintén egy központi bizottság, a New Zealand Vice-Chancellors’ Committee (NZVCC - Új-Zélan-
di Alkancellári Bizottság) fogja össze. A szervezet megalakulásakor, a hetvenes évek második felében kapta 
azt a feladatot, hogy kidolgozza a vizsgálat módszertanát és minden évben hat hónappal a diploma megszer-
zését követően lefolytassa a kutatást. A vizsgálat a demográfiai adatokon kívül a munkaerő-piaci mutatókra 
(ágazat, munkakör, foglalkoztatási forma, fizetés) és a továbbképzésre fókuszál. (www.nzvcc.ac.nz) Emellett 
az intézmények végeznek egyéb, kiegészítő felméréseket is.

Nemzetközi pályakövető felmérések

Az elmúlt években több összehasonlító nemzetközi pályakövetéses program is lezajlott, elsősorban az OECD 
kezdeményezésére és támogatásával. 1998-1999-es években tizenegy európai ország és Japán részvételével 
került sor a Higher Education and Graduate Employment in Europe (CHEER) című felmérésre, mely a 1994–
95-ben végzett hallgatók körében készült, és célja a diplomások pályakövetése, a munkaerőpiac és a felsőok-
tatás összefüggéseinek vizsgálata volt. A CHEER folytatásaként indult el 2004-ben a REFLEX (The Flexible 
Professional in the Knowledge Society) nevet viselő vizsgálatsorozat, amely folyamatosan bővülő részvé-
tellel már tizenöt partnerországra terjedt ki (Ausztria, Finnország, Franciaország, Németország, Olaszor-
szág, Hollandia, Norvégia, Spanyolország, Nagy-Britannia, továbbá Belgium, Csehország, Portugália, Svájc, 
Japán és Észtország). A CHEER-hez képest a REFLEX elsődleges célkitűzéseiben némi hangsúlyeltolódás 
tapasztalható, ugyanis a fő kutatási témáját a tanulmányok és a munkaerőpiac közötti összefüggésrendszer, 
a személyes és szakmai kompetenciák vizsgálata, a kompetenciák fejlődése és szerepe jelentette. A nemzet-
közi együttműködésben zajló kutatások sora, a pályakövetési programok összehangolt nemzetközi fejlesztése 
természetesen a részt vevő országok saját pályakövetési rendszereinek működését, kiépülését is hivatott se-
gíteni. (Horváth és tsai 2010)

A pályakövető vizsgálatok adatfelvételének módszerei

A pályakövetési megkérdezések időpontja viszonylag széles határok között mozog, a rendszeres központi 
vizsgálatok körében országonként eltérő gyakorlatok érvényesülnek. Ausztráliában négy hónappal, Új-Zé-
land, Nagy-Britannia központi felmérésében fél évvel a diplomaszerzés után keresik meg a végzetteket, az 
Egyesült Államokban egy év, Kanadában és Svédországban két év telik el az első kérdezésig. Az intézmények 
által végzett pályakövetéses felmérések tekintetében szintén nem lehet egységes gyakorlatról beszélni. Nem 
ritka, hogy egy-egy országon belül is különbözik a megkeresések, kérdezések diplomaszerzéshez viszonyított 
időpontja.

A pályakövetéses vizsgálatok esetében a felvételi módszerek számos lehetőségével lehet találkozni. A lekér-
dezés történhet: személyes megkereséssel, kérdezőbiztossal felvett kérdőívvel, postai úton kiküldött önki-
töltős kérdőívvel, telefonos megkérdezés során felvett kérdőívvel, online felületen felvett önkitöltős kérdőív-
vel, elektronikus úton (e-mailben) kiküldött önkitöltős kérdőívvel. A felsorolt módszer közül az intézmények 
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leggyakrabban a postai úton kiküldött önkitöltős kérdőívet és az online felületen felvett önkitöltős kérdőívet 
használják. Az elektronikus úton (e-mailben) kiküldött önkitöltős kérdőívet magában kevés egyetem alkal-
mazza, sokkal inkább hívják segítségül a postai kiküldés támogatásához. Vélhetően a személyes megkere-
sésen alapuló lekérdezések a magas költségigény miatt szorulnak a háttérbe, így ezzel a megoldással csak a 
központi forrásból finanszírozott hivatalos felméréseknél (Románia) lehet találkozni. Hasonlóan kisszámú 
vizsgálat történik telefonos megkérdezés során felvett kérdőívvel, bár Nagy-Britanniában jelentős mérték-
ben használják. Ettől eltekintve főleg kisebb főiskolák, egyetemek, kisebb volumenű intézményi kutatások, 
továbbá piackutató cégek alkalmazzák. Rendesen előfordul, hogy a megkereséseket több módszer együttes 
alkalmazásával oldják meg. A legjellemzőbb a postai kiküldés támogatására létrehozott online kérdező-fe-
lület, amelynek használati feltételeiről postán, valamint e-mailben tájékoztatják az öregdiákokat. Az online 
kérdezések önálló alkalmazása leginkább az Egyesült Államokban történő felméréseket jellemzi, bár az utób-
bi években teret nyert ez a megoldás az európai országokban (Németország) is. (Horváth és tsai 2010)

A külföldi, nemzetközi vizsgálatok, felmérések összehasonlításakor látható, hogy az egyes országok pálya-
követési rendszereiben, módszereiben nincs két hasonló minta, a kutatások felépítése és kialakítása egy-
aránt eltér egymástól. Ettől eltekintve mindenhol felismerhetők az elérni kívánt célok, azaz a munkaerőpiac 
és az intézmények közötti információk áramlása, valamint a diplomások elhelyezkedési körülményeinek 
ismerete. Az eredmények felhasználása a legtöbb országban az egyetemek kiváltságát képezi, de számos or-
szágban kormányzata is dolgozik a felmérések adataival. 

1.3. Pályakövetés Magyarországon

A magyar diplomás pályakövetés is több évtizedes múltra tekint vissza, bár a felmérések mennyiségileg nem 
érik utol a már bemutatott külföldi országok gyakorlatát, sőt eredményesség szempontjából is messze elma-
radnak azoktól. A következőkben bemutatom az elmúlt évtizedek felméréseit, külön tekintettel a nyugat-du-
nántúli intézmények pályakövetési gyakorlatára.

Felsőoktatási Pedagógiai Kutató Központ vizsgálata

Magyarországon a pályakövetés gondolatával először Kozák Gyula, a Felsőoktatási Pedagógiai Kutató Köz-
pont (FEPEKUK) szociológusa kezdett el foglalkozni 1972-ben. A projekt az „Egyetemi és főiskolai hallgatók 
longitudinális vizsgálata a felsőoktatásba kerüléstől a munkában töltött huszadik év végéig” címet kapta és az 
1973/74-es tanévben felsőfokú tanulmányaikat megkezdők körében indult, aztán a későbbiekben az egyete-
mi, főiskolai hallgatók felsőoktatásban töltött életéről, a munkába állásról, elhelyezkedésről is informálódtak. 
A kutatás nem állt le, megtörtént az öt- és hatéves képzési idejű fiatal értelmiségiek elhelyezkedéséről, és a 
rövidebb képzési idejűek első munkában töltött éveiről is a kérdőíves felvétel, és annak számítógépes feldol-
gozása. A kutatás összefoglaló anyaga 1980-ban jelent meg „Egyetemi és főiskolai hallgatók élet- és munka-
körülményei” címmel. A 25 évre tervezett, akkoriban még a világon is egyedülinek számító projekt sajnos po-
litikai okokból nem folytatódhatott, így a kilencvenes évek végéig kellett várni a következő témában folytatott 
kutatásra. (Népszabadság 2008)

Fiatal Diplomások Munkaerő-piaci Életpálya Vizsgálatai

A 1999-ben kezdődő FIDÉV-kutatást a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egye-
tem (ma: Budapesti Corvinus Egyetem) kollégái végezték. A kutatás fő célja az volt, hogy globális képet 
közvetítsen a frissdiplomások elhelyezkedési lehetőségeiről, a munkahelyi pozíció státuszáról, jövedel-
mi vonatkozásáról, az intézmények minőségi rangsoráról és a pályakezdők munkaerő-piaci alkalmaz-
kodásáról. Fontos szempont volt, hogy a visszajelzéseket, az eredményeket a hallgatók, a jelentkezők, 
az intézmények, az oktatási tárca és a munkaadói oldal szereplői egyaránt fel tudják használni. A kutatás 
során alkalmazott kérdőív harminckilenc kérdése a következő témaköröket tartalmazta: személyes ada-
tok, képzésre vonatkozó kérdések, végzettség, munkaerő-piaci státusz, munkahely és munkakör defini-
álása, kereset és munkával/munkahellyel való elégedettség, valamint az esetleges további tanulmányok. 
A legtöbb kérdés a munkahelyre, illetve a betöltött munkakörre vonatkozott. (FIDÉV 2001) A vizsgálat máso-
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dik fázisára 2004 tavaszán került sor követéses felmérés formájában (az első megkeresés során választ adókat 
keresték meg). Az így létrejött kutatási anyag megfelelő volt, hogy elemezze a két kohorsz munkaerő-piaci 
helyzetében bekövetkezett változásokat. Az adatok az összehasonlítás mellett lehetővé tették az egyéni szintű 
változások nyomon követését is. (FIDÉV 2004)

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vizsgálatai

A felsőoktatási intézmények közül a Budapesti Műszaki Egyetem (a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem jogelődje) volt az, amely a BCE-hez hasonlóan a kilencvenes évek végétől (1998-tól) vég-
zett és publikált pályakövető felméréseket. Az első felmérés az Egyetemen 1997-ben végzettekre terjedt ki. 
Az intézmény azóta is minden évben elvégezte a vizsgálatot, melyet a honlapján rendszeresen meg is jelentet. 
A kérdőív a következő témaköröket érintette: család, tanulmányokkal kapcsolatos vélemények, továbbképzés, 
munkahely.

A vizsgálat célja, hogy az intézményben képet kapjanak a végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzetéről. 
A trendadatokat az évfolyamok utánkövetéses vizsgálatával állapítják meg. Ezek az adatfelvételek a két év-
vel megelőzően megkérdezett diplomások ismételt megkeresésével történnek. A felmérés a 2000-es években 
kiegészült az elsőévesek és a végzetteket foglalkoztató szervezetek kérdőívezésével és értékelésével. A vizs-
gálatok elemzéséhez felhasználják az Nemzeti Erőforrás Minisztérium (régebben: Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium), az Állami Foglalkoztatási Szolgálat, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Nemzeti Bank 
közzétett adatait is.

Az Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely és az OFIK vizsgálatai

2006-ban és 2007-ben az Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely mélyinterjús és kérdőíves adatfelvétel 
formájában végzett felmérést. Az OFIK-kal (Országos Felsőoktatási Információs Központ) közös felmérés több 
száz olyan intézményt, vállalatot térképezett fel, amelyekről feltételezhető volt, hogy nagyobb számban alkal-
maznak a legnépszerűbb 15 szakon végzett diplomás végzettet. A felmérést 2005-ben egy széles körű, interjún 
alapuló munkaerő-piaci kutatás előzte meg, mely szorosan kapcsolódott az OFIK korábban megkezdett, nagy si-
kerű rangsorkutatási programjához, melyről egy előbbi fejezetben már esett szó. A szervezet rangsor-kutatásai 
(UnivPress Ranking 2000-2008) az aktív hallgatók felől közelítik meg a munkaerő-piaci érvényesülés témáját, 
és arra keresik a választ a szabványosított kérdőíves adatgyűjtés során, hogy melyek a diplomások elhelyezke-
dési motivációi és milyen karrierstratégiával rendelkeznek a sikeres érvényesülés érdekében. (www.felvi.hu)

A felmérést online, önkitöltős kérdőív formájában végezték, és két főbb témakört ölelt át:
•	 Diplomás munkaerő keresése, kiválasztási szempontok,
•	 Felsőoktatási intézmények rangsorai (ajánlás családtagnak, ismerősnek; pályakezdő diplomás keresése).

A munkaerő-piaci panelvizsgálat kiegészült egy másik empirikus vizsgálattal, melynek sablonját a 2005-ös 
munkaerő-piaci panelvizsgálat során az adott szakokon, a vonatkozó statisztikák alapján és a korporációs, 
szakmai szervezetek javaslatai által megkeresett intézmények, valamint a diplomásokat alkalmazó vállala-
tok képviselői jelentették. A vizsgálat eredményei a szakos hallgatói, rangsorkutató felmérésben lekérdezett 
alapszakokhoz igazodtak, így vizsgálta a történelem, az agrár, a biológus, a gazdálkodás és menedzsment, a 
mérnök-informatikus, a gépészmérnök, az orvos, a jogász, és a pszichológia alapszakokon végzettek munka-
erő-piaci helyzetét. A felmérések mindkét évben kiegészültek egy hirdetéselemzéssel is, amely internetes és 
nyomtatott sajtó álláshirdetéseinek elemzését jelentette az alábbi szempontok alapján:
•	 Hirdető vállalat/szervezet jellege, ágazata;
•	 Munkakör;
•	 Alkalmazási feltételek, azaz a végzettség (diploma) és a nyelvtudás;
•	 Előnyök a kiválasztás során, esetleges megjegyzések. (Nárai 2010)

A MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet vizsgálata

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági- és Vállalkozáselemző Intézet 2005 óta készíti a „Diplomás 
pályakezdők a versenyszektorban” című felmérését, amelynek keretében évente felmérést készít a diplomás 
pályakezdők pillanatnyi és majdani foglalkoztatásának lehetőségeiről, a foglalkoztatottság trendjeiről, ne-
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hézségeiről, beleértve a béreket, a fiatalok kompetenciáit, illetve a felsőoktatási intézmények pozícionálását 
és presztízsét. (Tarjányi-Várhalmi 2009)

A kutatás első lépéseként 2005 folyamán egy kisebb elemszámú vállalati és szakértői vizsgálatot folytattak le, 
melynek során 121 céget, illetve 30 szakértőt (vállalatok vezetőit, vagy humán erőforrás szakértőit) kérdeztek 
meg. A vállalatok körében kérdőíves felmérés keretében, míg a szakértők körében személyes interjúk során 
gyűjtötték össze az adatokat az elemzéshez. A kérdőíves felmérésbe bevont vállalatok elsősorban az ipari és 
kereskedelmi szolgáltató cégek köréből kerültek ki. A vállalatok többségének székhelye Budapest, illetve a 
budapesti régió, így a felmérés nem tekinthető reprezentatívnak. A szakértőkkel végzett mélyinterjúk során 
a következő három témakör került a fókuszba:
•	 A diplomás pályakezdők iránti kereslet, trendek és várakozások.
•	 Diplomás pályakezdők kompetenciáival, az intézménnyel (egyetemekkel, főiskolákkal) és a szakok-

kal, szakirányokkal való elégedettség, hiányosságok, elvárások és ezek várható változása.
•	 A kibocsátók és felhasználók közötti kapcsolattartás, információáramlás gyakorlata, fejlődési lehető-

ségek, változtatási javaslatok. (Selmeczy 2006)

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet 2007-es vizsgálata a vállalatok, a munkaerő-piac irányából 
igyekezett megszólítani a diplomás munkavállalókat. A 2007-es felmérésnél a munkatársak arra is rákérdez-
tek, hogy a frissdiplomások alkalmazásánál mely felsőoktatási intézmények végzettjeit preferálják jobban a 
munkáltatók. Ezáltal megtudható, mely egyetemen, főiskolán (illetve annak megfelelő karán, szakán) szer-
zett diploma teremt jobb elhelyezkedési esélyeket, illetve álláskeresés szempontjából a pályakezdőnek melyik 
területen van a legnagyobb esélye. (Selmeczy 2007)

A GVI 2008-ban az Educatio Kht-val közösen tovább folytatta a vizsgálatokat, egy előzőnél is nagyobb elem-
számú mintán. Az 2008-as felmérés a diplomás pályakezdők kompetenciáit mérte fel, a megkérdezett vállal-
kozások szerint a diplomás pályakezdőktől elvárt legfontosabb képességek, készségek a következők:
•	 precizitás,
•	 önálló munkavégzés,
•	 új készségek elsajátítása,
•	 nagy munkabírás,
•	 számítógépes ismeretek, szakmai gyakorlat. (Selmeczy-Várhalmi 2008)

A nyugat-dunántúli intézmények vizsgálatai

A Berzsenyi Dániel Főiskola „A hallgatók elhelyezkedéséhez kapcsolódó kompetenciák kérdőíves vizsgálata” 
címmel publikált egy kutatást 2007-ben, melyben a nyugat-dunántúli felsőoktatási intézmények (Széchenyi 
István Egyetem, akkori Berzsenyi Dániel Főiskola, Pannon Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem) vet-
tek részt. A felmérés a Regionális Operatív Program keretében készült, mely programot Biró Krisztina, Csányi 
Zsuzsanna és Vincze Szilvia vezette. A vizsgálat célja a felsőoktatási intézményekben tanuló elsős és végzős 
hallgatók a munkaerőpiac számára fontosnak tartott kompetenciák azonosítása, kompetencia-profilok meg-
határozása abból a célból, hogy az intézmények által nyújtott képzést és a vállalkozások elvárásait közelíteni 
lehessen egymáshoz. A kutatás, elemzés végén a szerzők javaslatokat is kívántak adni a felsőoktatási intézmé-
nyeknek a hallgatók által elvárt, és a munkáltatók által fontosnak tartott kompetenciák fejlesztésére. (Biró-
Csányi-Vincze 2007)

A Széchenyi István Egyetem a megalakulásától kezdve, 2002-től fogva folyamatosan figyelemmel kíséri a vég-
zettek szakmai életútját. A „Hallgatói életút- és véleményelemzés az 1998-ban végzett diplomások körében” 
címet viselő kutatást Ferenczi Zoltán végezte. A vélemények megismerésére az intézményi képzési struktúra 
kialakítása és a régió, a város ipari struktúrájának változása miatt is szükséges volt, mivel a megelőző években 
megnövekedett a műszaki diplomások iránti kereslet és emellett megjelent idehaza is a minőségi elvárás a 
diplomától, továbbá a diplomásoktól. A felmérés postai kiküldéssel és válaszadással készült, és az intézmény 
valamennyi képzési területére kiterjedt. A kérdőív kialakítása nagy körültekintéssel történt, mely a követke-
ző területeket érintette:
•	 családi helyzet (nem, családi állapot, lakáskörülmények),
•	 elhelyezkedési körülmény (álláskeresés módszere, munkaviszony jellege, betöltött állások száma, 

szakmában való elhelyezkedés),
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•	 munkahely jellemzői (tulajdonosi formája, nagysága, székhelye),
•	 karriermutatók (munkakör, beosztás, jövedelem),
•	 képzésről alkotott vélemény,
•	 továbbképzésre való igény, javaslat,
•	 alma mater szerepe. (Ferenczi 2003)

Szakál Gyula, Ferenczi Zoltán és Bőhm Antal 2000-es évek első felében folytatott kutatásai a Nyugat-dunán-
túli régióban élő egyetemisták és főiskolások karrierhez és sikerhez való viszonyát vizsgálta. A felmérés Győr-
Moson-Sopron megye két nagy intézményére (Széchenyi István Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem) 
terjed ki. A felmérés rámutat a fiatalok társadalmi helyzetére, jövedelmére, társadalmi mobilitására, családi 
helyzetére és karriertervezésére. (Szakál 2003)

Az elfogadott jogszabályokat megelőzően a Széchenyi István Egyetem már elkezdte a jelenlegi, a végzős és a 
végzett hallgatók pályakövetéses vizsgálatának kialakítását. Az egyetemi hallgatók pályakövetési rendszere 
2006-ban a Karrier és Öregdiák Iroda közreműködésével alakult ki, melynek fő célja az, hogy a végzett hallga-
tók további életútjának figyelemmel kísérésével visszajelzéseket kapjon a képzésről és a munkaerő-piaci lehe-
tőségekről, továbbá kölcsönös bizalomra épülő erős kapcsolat alakuljon ki az Egyetem és az öregdiák hallgatók 
között. A későbbiekben a vizsgálatokról bővebben is szó esik.

A magyar pályakövetési vizsgálatok módszertana

A hazai felsőoktatási intézmények többsége is felismerte már a diplomás pályakövetés fontosságát, ezt az 
Educatio Nonprofit Kft. által készített intézményi interjúk is bizonyítják. A 2008-ban végzett helyzetfeltáró 
munka eredményei igazolták, hogy a magyar intézmények 80%-a működtet pályakövetési rendszert, illetve 
végez pályakövetéses vizsgálatokat, további mintegy 10%-uk pedig a kidolgozás fázisában tartott.

Az első vizsgálatok már az 1990-es évek második felében megkezdődtek, tömeges megjelenésük azonban a 
2005-ös ROP pályázathoz köthető. Ekkor vált az intézményekben működő karrier irodák egyik fő tevékeny-
ségévé a végzettek követése. A szervezetek azóta is kiemelt szerepet töltenek be, hiszen az intézmények közel 
felében ők koordinálják a pályakövetést, mellettük még a diákcentrumok, diáktanácsadók, valamint az intéz-
ményeken belül működő kutatócsoportok szerepe számottevő. (1. ábra) A valódi áttörést azonban a 2005-ös 
Felsőoktatási Törvény3 jelentette, amely önkéntes adatszolgáltatás alapján kötelezővé tette a pályakövetés 
bevezetését az intézmények számára, így sorra indult el az intézményi pályakövetési vizsgálatok módszertani 
kialakítása. (Horváth D. 2008)

3 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról

• 1. ábra: A magyar intézményi pályakövetéses vizsgálatok szervezői (2008)

Forrás: Horváth és tsai 2010.
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A 2010-es évet megelőző pályakövetési vizsgálatokat az esetek döntő többségében eltérő kérdőívek segítségé-
vel bonyolították. Egy-két intézményi gyakorlatában interjús, illetve fókuszcsoportos kutatásokat is végez-
tek, melyek a kérdőíves vizsgálatok kiegészítését szolgálták. A kutatásokhoz felhasznált kérdőívek hossza és 
részletezettsége igen változatos volt, a kérdések száma széles skálán mozgott: készült tíz és akár száz kérdést 
tartalmazó felmérés is. Az intézmények pályakövetési kutatásaikat leggyakrabban online vagy postai úton 
eljuttatott kérdőívekkel bonyolították. Az online és postai úton eljuttatott kérdőívek mellett a többi adatfel-
vételi mód meglehetősen háttérbe szorult, főleg a személyes lekérdezésen alapuló vizsgálat magas költség-
vonzata miatt. (Horváth D. 2008)

A TÁMOP 4.1.1-es Európai Uniós pályázatok következményeként a 2010-es évtől kezdve már szinte minden 
intézményben folyik pályakövetési vizsgálat, melyet központi irányítással (Educatio Nonprofit Kft., Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium) végeznek az egyetemek és ezek adatait országos szinten is regisztrálják. A vizsgá-
latnak két részvizsgálatot kell magában foglalnia: hallgatói motivációs vizsgálat (évente az összes aktív hall-
gató megkérdezésével), végzett hallgatók pályakövetése (évente követéses vizsgálat az 1, 3 és 5 éve végzett 
hallgatók megkérdezésével, háromévente személyes megkeresésen alapuló vagy telefonos standard kérdőíves 
vizsgálat az utolsó három évben végzettekre vonatkozóan).

1.4. A Széchenyi István Egyetem pályakövetési vizsgálatai

A Széchenyi István Egyetem jelenlegi és volt hallgatóinak körében lefolytatandó kérdőíves adatfelvételek cél-
ja egy olyan, folyamatosan bővülő, a hallgatói életpályák megfigyelésére és időbeli változások, elmozdulások 
követésére alkalmas adatbázis kialakítása, amely integrált, dinamikus vizsgálatok elvégzésére nyújt lehe-
tőséget, a több elemből álló struktúra időbeli kifutásával pedig panelvizsgálatként funkcionálhat bizonyos 
alminták esetében. Jövőbeni cél még a diplomások elhelyezkedéséről megfelelő adatokkal rendelkezni, és 
ezen adatok által a képzési területekre, nemekre, illetve szakokra lebontott legfontosabb tendenciákat mérni, 
másrészt ezzel a felméréssel hozzájárulni az egyetem minőségbiztosítási rendszerének fejlesztéséhez, szín-
vonalasabbá tételéhez. Ez a rendszer megfelelő alapja lenne jelenlegi és végzett hallgatók együttműködési 
attitűdjének, továbbá az Egyetem igényeinek pontos feltárásának és nem utolsó sorban legfontosabb eleme az 
öregdiák programok és szolgáltatások minőségi kialakításának és működtetésének. (1. táblázat)

A megjelölt főirányokon kívül a kérdőíves vizsgálatok alkalmasak arra, hogy alapvető információkat nyújt-
sanak az egyetemi hallgatók szocio-demográfiai státuszáról (életkörülmények, földrajzi elhelyezkedés, mo-
bilitás). A fentiekben bemutatott háromféle kérdőíves vizsgálat mindegyike önkitöltős módszerrel készült.
 

Főirány Eszköz

Hallgatói 
motivációs 

vizsgálat

1. A hallgatók előzetes várakozásai és elsődle-
ges tapasztalatai az egyetemmel kapcsolatban 

Az elsőéves hallgatók körében 
lefolytatott kérdőíves vizsgálat

2. A hallgatók összefoglaló értékelése az egye-
temi tanulmányok időszakáról, munkaerőpi-

accal kapcsolatos várakozások

A végzős hallgatók körében lefoly-
tatott kérdőíves vizsgálat

Pályakövetési 
vizsgálat

3. A munkaerő-piaci integráció folyamata, az 
egyetemi képzés gyakorlati eredményei

A végzett hallgatók körében két 
alkalommal lefolytatott kérdőíves 

vizsgálat

• 1. táblázat: A Széchenyi István Egyetem pályakövetési kutatásának főirányai

Forrás: Saját szerkesztés
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A motivációs (elsőéves és végzős hallgatók körében lefolytatott) kérdőíves vizsgálat

A felmérés során az intézmény összes aktív hallgatója lekérdezésre került. Két területet kiemelten kezeltünk 
(elsős-, végzős hallgatók). A vizsgálat sikere érdekében fontos volt, hogy olyan alkalomhoz kössük a lekér-
dezést, amikor minden hallgatónak van a tanulmányokkal kapcsolatos adminisztratív feladata. A korábbi 
tapasztalatokból kiindulva – 2007 tavaszán a ROP-pályázat keretében on-line adatfelvételt végeztünk az el-
sőévesek körében a szociális támogatáshoz szükséges pontszámok meghirdetésével párhuzamosan – megál-
lapítható, hogy a „hagyományos” önkitöltős módszer a leginkább célravezető. A fentiek igazolásra kerültek az 
elvégzett felméréssel, amely során a kitöltők száma meghaladta az ötezres elemszámot is. A vizsgálat végzős 
része már több ízben kipróbált és problémamentesen működő lépésnek tekinthető, ugyanis ezek a kérdőívek 
kezdeti formájukban összesen négy alkalommal kerültek lekérdezésre. A kérdőív első részében az általános, 
majd ezt követően az elsős, illetve végzős kérdőívek esetében egyéb, speciális kérdéseinek vizsgálata követ-
kezett. (2., 3., 4. táblázat)

Blokk Információk

Azonosítás Kar, szak, évfolyam, képzési terület, képzési szint, képzési tagozat

Szocio-demográfiai Nem, születési év, lakóhely, Győrben való tartózkodás jellege

Középiskola és Egyetem Középiskolai végzettség, információ az egyetemről, szabadidős 
lehetőségek

Munkavállalás, tervek Elképzelt kereset, térbeli mobilitás, leendő munkahely típusa és a 
munkavégzés formája

Továbbképzés Szakterületi továbbképzés, szakterületen való elhelyezkedés, 
továbbtanulás

Nyelvtudás Szint, nyelvvizsga, fontosság

Blokk Információk

Azonosítás Kar, szak, képzési terület, képzési szint, képzési tagozat

Szocio-demográfiai Nem, születési év, lakóhely, szülők iskolai végzettsége, Győrben 
való tartózkodás jellege

Pályaválasztás, jelentkezés, 
felvételi

Iskolatípus, érettségi éve, felvételi előkészítő, jelentkezési sorrend, 
felvételi, egyetem és szak választási preferenciái, pályaválasztá-
si döntés ideje, legfontosabb információforrások az egyetemmel 

kapcsolatban
Első benyomások és 

várakozások
Oktatással kapcsolatos problémák, magánélettel kapcsolatos problé-

mák, a problémamegoldás közege, alapvető értékelés az egyetemről

Jövővel kapcsolatos tervek Munkavállalás a tanulmányok ideje alatt, jövőbeli munkakör, 
térbeli mobilitás

Nyelvtudás Szint, nyelvvizsga, fontosság

• 2. táblázat: Az általános hallgatói motivációs kérdőív felépítése

• 3. táblázat: Az elsős hallgatói kérdőív felépítése

Forrás: Saját szerkesztés

Forrás: Saját szerkesztés
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Blokk Információk

Azonosítás Kar, szak, képzési terület, képzési szint, képzési tagozat

Szocio-demográfiai Nem, születési év, lakóhely, szülők iskolai végzettsége, Győrben 
való tartózkodás jellege

Munkavállalás, tervek Jelenlegi állás, munkavégzés az egyetemi tanulmányok mellett, 
munkahelykeresés, szak szerinti elhelyezkedés, munkabér

Egyetem és munkaerőpiac Segítség a munkakeresésben, tapasztalatok hasznosítása, legjobban 
hasznosítható tulajdonságok a munkahelyen

Az egyetemi képzés értékelése Erősségek, hiányosságok, oktatók értékelése, új választás

Továbbképzés Továbbképzés szükségessége, továbbképzés formája

• 4. táblázat: A végzős hallgatói kérdőív felépítése

Forrás: Saját szerkesztés

A végzett hallgatók körében két alkalommal lefolytatott kérdőíves vizsgálat

Technikai szempontból ez a fázis tekinthető a legbonyolultabbnak, mivel ebben az esetben a már végzett hall-
gatókat kell elérni. A felvételi módszer ugyancsak önkitöltős, de ebben az esetben a kérdőíveket vagy postai 
úton kell kiküldeni, vagy e-mailben, elektronikus úton kell ösztönözni a kérdőívek kitöltését. A végzett hall-
gatók felmérése a tervek szerint három lépcsőben zajlik: 1, 3, illetve 5 évvel a diploma megszerzése után kér-
dezzük meg a volt hallgatókat életpályájuk alakulásával kapcsolatban. (5. táblázat)

Az adatfelvétel jellegéből kiindulva figyelmet fordítottunk egyrészt a kérdőívek terjedelmére, másrészt pedig 
arra, hogy a kitöltés menete a hallgatók számára egyszerű és egyértelmű legyen. Ennek érdekében egyrészt 
úgy határoztuk meg a kérdőívekben szereplő kérdések, témakörök mennyiségét, hogy a kitöltés 5-10, maxi-
mum 15 perc alatt végrehajtható legyen, másrészt pedig a lehető legegyszerűbb kérdéstechnikákat (egysze-
res választás, többszörös választás, preferenciaválasztás, egyszerű négy- és ötfokozatú skálák) alkalmaztuk. 
A vizsgálatban szereplő kérdőívek úgy kerültek összeállításra, hogy a lehető legszélesebb lehetőséget nyújtsák 
az összehasonlításokra és longitudinális elemzések elvégzésére.

Blokk Információk

Azonosítás Nem, kar, szak, képzési szint, képzési tagozat

Szocio-demográfiai Lakhely, családi állapot, gyermekszám, munkaerő-piaci státusz

Elhelyezkedés Elhelyezkedés módja, időtartama, segítség a munkakeresésben, 
tapasztalatok hasznosítása

Foglalkozási státusz Szakterület, munkakör, jövedelem, presztízs, foglalkoztató jellemzői

Az egyetemi képzés értékelése Erősségek, hiányosságok, kapcsolat az egyetemmel

Továbbképzés Továbbképzés szükségessége, továbbképzés formája, tényleges 
továbbképzések

• 5. táblázat: A végzett hallgatói kérdőív felépítése

Forrás: Saját szerkesztés
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1.5. A pályakövetés tendenciáinak vizsgálata

A diploma megszerzését követő elhelyezkedéshez és az ezt követő munkához rengeteg képességre, készségre 
és nem utolsósorban tudásra lesz szüksége a hallgatóknak. Ennek egy részét adottságként mindenki hozza 
magával, viszont a többi kompetenciát csak tanulás vagy szakmai tapasztalatok segítségével lehet elsajátíta-
ni. Ez utóbbi viszont kellő motiváció nélkül szinte lehetetlen célkitűzés.

A hallgatói és a hallgatók tanulásának motivációit két igény befolyásolja. Az egyik, hogy az egyre csökkenő 
családi támogatás arra ösztönzi a fiatalokat, hogy felsőfokú tanulmányokat folytassanak, a másik pedig a pi-
acgazdaság kényszerítő ereje, miszerint elvárás az érettségi, az ennél jobb életszínvonal biztosításához pedig 
diploma szükségeltetik.

Az infokommunikációs és technikai fejlődés felgyorsulásával a munkaerő-piaci elhelyezkedésre, a pozíció 
megtartására vagy javítására irányuló tanulási folyamatok, valamint a hozzá tartozó követelmények és a ta-
nulási magatartásformák is jelentősen átalakultak. Ma már a tanulás, a képzés célja nem csupán a jobb állás 
megszerzése, a szakmai előrejutás vagy a hiányzó ismeretek pótlása, hanem a megélhetés és a létbiztonság 
megőrzése és fenntartása. Így egyre inkább előtérbe kerül hazánkban is az élethosszig tartó tanulás, mely 
újabb végzettségre, bizonyítványra vagy kompetenciának a fejlesztésére irányul. A hallgatókat körülvevő kul-
turális, társadalmi környezet jelentősen növelheti, de gátolhatja is a tanulás és életpálya sikerességét. Ennek 
része a közvetlen családi, baráti támogatás és segítség. Nagyon fontos tehát a kapcsolódó pontokat megfo-
galmazni és feltérképezni, hogy a kellő segítség biztosítható legyen az intézmény falai közt fejlődni vágyó 
fiataloknak. Ismerni kell az egyes szakterületek főbb igényeit és elvárásait, hogy ezek tanulmányokba való 
beépítésével piacképes diplomákat tudjanak kiadni a felsőoktatási intézmények. Ezen kívül fontos szerepet 
kell betölteni az egyetemi szervezeteknek és szolgáltatásaiknak, hiszen ezek segítségével is fejleszthetők a 
hallgatók kompetenciái.

A Széchenyi István Egyetem jelenlegi és volt hallgatóinak körében lefolytatandó vizsgálatok során kiemelt 
figyelem irányul a hallgatói életpályák megfigyelésére és időbeli változások, elmozdulások követésére. A vizs-
gálat kialakításakor lényeges szempont volt, hogy a diplomások elhelyezkedéséről legyenek megfelelő adatok 
és ezen tények segítségével mérni lehessen a legfontosabb tendenciákat. Így a kutatás trendvizsgálat kereté-
ben vizsgálja az aktív és végzett hallgatók körében idővel bekövetkezett változásokat, míg kohorszvizsgálat 
keretében speciálisan a lezajlott időbeli változásokat tanulmányozza.

Ezek alapján a Széchenyi István Egyetem rendszeressé kívánja tenni a hallgatók munkaerő-piaci, tovább-
tanulási motivációinak, képzéssel szembeni elvárásainak, munkaerő-piaci várakozásainak, képzési és el-
helyezkedési stratégiájának feltérképezését. Az intézményben végzettek körében történő felmérésnek pedig 
a végzettek munkaerő-piaci helyzetének, munkavállalói tapasztalatainak, munkaerő-piaci elhelyezkedési 
stratégiájának, a képzés és intézményi szolgáltatások munkaerő-piaci tapasztalatok fényében történő érté-
kelésének és a végzettek továbbképzési motivációinak feltérképezése a célja.

Ennek a többlépcsős folyamatnak az első lépését 2006-ban a végzős hallgatók munkaerő-piaci elvárásairól és 
a képzéssel kapcsolatos tapasztalataikról alkotott véleményével kapcsolatos vizsgálat képezte. 2007-től az el-
sős hallgatók is be lettek vonva a vizsgálatba, itt a továbbtanulási motivációkra és a pályaválasztási szempon-
tokra helyeződött a figyelem. A 2009-től pedig már a végzettek elhelyezkedésének körülményeit és munkaerő-
piacra való integrációját is vizsgáltuk pályakövetési felméréssel. Ezek a vizsgálatok fontos alapját képezik 
az intézményi diplomás pályakövető rendszernek, és remek lehetőséget biztosítanak a hallgatói életpályák 
figyelemmel kíséréséhez, a bekövetkező változások regisztrálásához és méréséhez, valamint esélyt kínál a 
problémák felismeréséhez és megoldásához. Ez idáig az elsősök ötödik, a végzősök hatodik, a végzettek pedig 
harmadik alkalommal kerültek lekérdezésre. A következőkben a fenti módszertan és elvek alapján megpró-
bálom a vizsgálatokban rejlő tendenciák bemutatását, melyre alkalmasnak ígérkeznek a végzős, valamint a 
végzett hallgatók legfontosabb mutatói.
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1.5.1. Elsős hallgatók vizsgálata (2008-2011)

Az elsős hallgatók vizsgálatában az elmúlt három adatfelvétel került vizsgálatra. A fő mutatók a tendencia-
kutatásban a hallgatók származása, azaz az intézményi beiskolázási térség, vonzásterület, valamint a jelent-
kezési döntés körülményi voltak.

Az intézményi vonzáskörzet vonatkozásában a Széchenyi István Egyetem erős térségi és regionális beisko-
lázást tudhat magáénak. Az intézmény erős felvételi számokkal rendelkezik Győrből és a Nyugat-dunántúli 
régióból. Ha az előzőekhez hozzávesszük, hogy az intézmény stabil, sőt növekvő felvételi aránnyal rendelkezik 
és a Magyarország más régiójából érkező hallgatók nagy része is az észak-dunántúli térségből (Veszprém me-
gye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye) kerül ki, méltán nevezhető térségi felsőoktatási központnak.

A 2. ábra jól mutatja, hogy a SZE hallgatói főként Magyarország észak-nyugati megyéiből érkeztek. A térkép 
igazolja, hogy megállják a helyüket a Széchenyi István Egyetem Intézményfejlesztési tervében megfogalma-
zott megállapítások, miszerint élnek a tradíciók az ország távolabbi vidékein, besűrűsödött a vonzáskörzet a 
Balatontól északra elhelyezkedő térségekre, a kisebb településekben, városokban lakók körében felülrepre-
zentált az intézmény, valamint egyre határozottabban felismerhető (bár az ábra nem mutatja), hogy Szlovákia 
magyarlakta térségeiből növekvő az érdeklődés az egyetemen folyó képzés iránt.

A számok alapján a lakhelyet illetően a hallgatók 38,58%-a érkezik a Nyugat-dunántúli régióból, míg 13,53% a 
győri hallgatók aránya, a külföldről pedig a diákok 3,04%-a jön az Egyetemre. (3. ábra)

• 2. ábra: A Széchenyi István Egyetem hallgatóinak lakhelye, 2011

Forrás: Saját szerkesztés
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A felvett hallgatók közel fele mindhárom évben gimnáziumból érkezett az egyetemre, ezt követi a szakkö-
zépiskola, és tizedük vagy kevesebb tanul tovább technikumból, illetve kezd új felsőfokú tanulmányokba. 
A jelentkezési lapon 80%-ot meghaladóan az első helyet jelölték meg a fiatalok. A döntési motivációknál a 
legfontosabb szempontot a szak jelenti. Ez mutatja az egyetemisták céltudatosságát, valamint jelzésértékű 
az egyetemre nézve is, hiszen tudatosan választották a Széchenyit. Ezt támasztja alá, hogy a második szem-
pontként mindegyik alkalommal a várost, azaz Győrt jelölték meg. (4. ábra)

• 3. ábra: A hallgatók származása (szülők lakhelye), 2008-2011

• 4. ábra: A hallgatók pályaválasztásának szempontjai, 2008-2011

Forrás: saját szerkesztés

Forrás: saját szerkesztés
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A felmérések alapján a pályaválasztási, a jövőjét érintő egyik legfontosabb döntést a fiatalok csaknem fele a 
középiskola utolsó éveiben hozza meg. 16% körül alakul azoknak az aránya, akik a középiskola első éveiben, 
illetve a középfokú tanulmányokat követően határoznak a továbbtanulásról, és a hallgatók 11%-a dönt már az 
általános iskolában a karrierpályájáról. (5. ábra)

1.5.2. Végzős hallgatók vizsgálata (2006-2011)

A legtöbb adatsor és vizsgálat a végzősöket illetően áll rendelkezésre, hiszen öt alkalommal történt adatfel-
vétel a záróvizsga időszakában. A következőkben egyrészt diagramok segítségével mutatom be a végzés pil-
lanatában megszületett véleményeket és adatokat, másrészt pedig a felhasznált változók mérési szintjének 
megfelelő magyarázó modellek (függetlenségvizsgálat, varianciaanalízis) segítségével vizsgálom azt, hogy 
az egyes adatfelvételek eredményei között találkozhatunk-e szignifikáns különbségekkel. Bár a rendelkezé-
semre álló idősorok rövidek, így nem adnak lehetőséget arra, hogy statisztikai érvényességgel tudjunk elvé-
gezni trendvizsgálatokat, de a megoszlások változása alapján arra is törekszem, hogy kiemeljem az esetlege-
sen azonosítható tendenciákat. A felmérés legértékesebb részei ez esetben a munkahellyel való rendelkezés, a 
tervezett elhelyezkedési idő, a szakmában való elhelyezkedés, az elhelyezkedés földrajzi helye, az Egyetemet 
újraválasztók aránya, a továbbképzés szükségessége és a legfontosabbnak ítélt kompetenciák.

Végzéskor a hallgatók 30-35%-a rendelkezik munkahellyel. Ez a nagyszerű arány figyelemre méltó és nagy-
részt az intézmény kiváló munkaerő-piaci kapcsolatainak, a térségben lévő lehetőségeknek és nem utolsó 
sorban a szakmai gyakorlatos és Practing programoknak köszönhető. A 6. ábrán tisztán kirajzolódik a válság 
előtti emelkedő, majd csökkenő időszak egyaránt.

• 5. ábra: A továbbtanulási döntés időpontja, 2008-2011

Forrás: saját szerkesztés
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Az elvégzett függetlenségvizsgálat eredménye azt mutatja, hogy szignifikáns különbség fedezhető fel az egyes 
évek megoszlásai között, bár az összefüggés gyengének tekinthető (a szignifikáns kapcsolat mellett a Cramer 
V statisztika értéke 0,152). A fentiekben vázoltakkal összefüggésben látható, hogy nem beszélhetünk trend-
szerűségről. (6. táblázat)

A gazdasági válság nyomai a még álláskeresők elhelyezkedési időpontját firtató kérdésre is rányomja a bé-
lyegét. Az elképzeléseket illetően kijelenthető, hogy a diplomások fele 3 hónapon belül tervezi a megfelelő 
munkahely megtalálását, és egy éven belül szinte mindenki úgy tervezi, hogy megtalálja a munkahelyet és 
elhelyezkedik. (7. ábra)

• 6. ábra: Munkahellyel való rendelkezés, 2006-2011

Forrás: saját szerkesztés

Megjegyzés: az elvárt elemszámok minden cella esetében megfeleltek a minimális kritériumnak, 
a próba érvényes.

• 6. táblázat: Munkahellyel való rendelkezés függetlenségvizsgálata

Statisztika-
érték

Szabadság-
fok Szignifikancia

Khí-négyzet 82.144 3 .000

Valószínűségi hányados 81.344 3 .000

Lineáris-lineáris asszociáció 11.103 1 .001

Elemszám 3561

Forrás: saját szerkesztés
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Amint azt az elvégzett függetlenségvizsgálat mutatja, a tervekre vonatkozó kérdés esetében is szignifikáns 
eltérések mutatkoznak a különböző évek adatfelvételei között, gyenge kapcsolat mellett (a Kendall-tau-c 
statisztika értéke 0,042, a hozzá tartozó szignifikancia-érték 0,021). A megoszlásokból az tűnik ki, hogy a 
2010-es és 2011-es adatfelvétel eredményei mutatnak jelentős elmozdulást a „szélsőségek” irányába (ettől 
függetlenül a 2010-es, 2011-es alminta kihagyásával is szignifikánsak az évek közötti eltérések). (7. táblázat)

A végzős hallgatók többsége (az utóbbi években kb. 90%) úgy tervezi, hogy szakmájában helyezkedik el a diplo-
ma kézhezvétele után. Ez az adat fontos visszajelzés az intézménynek, hiszen elengedhetetlen, hogy a képzett 
munkaerő a tudásának megfelelő szakmában helyezkedjen el, ezzel is erősítve elsősorban az állami finanszí-
rozást. (8. ábra)

• 7. ábra: Az elhelyezkedés tervezett időtartama, 2006-2011

Forrás: saját szerkesztés

Megjegyzés: az elvárt elemszámok minden cella esetében megfeleltek a minimális kritériumnak, 
a próba érvényes.

• 7. táblázat: Munkahellyel való rendelkezés függetlenségvizsgálata

Statisztika-
érték

Szabadság-
fok Szignifikancia

Khí-négyzet 135.508 15 .000

Valószínűségi hányados 136.144 15 .000

Lineáris-lineáris asszociáció 4.738 1 .030

Elemszám 2386

Forrás: saját szerkesztés
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Az egyes évek felvételei között szignifikáns különbségek találhatók. Természetesen pár év adataiból nem 
azonosíthatunk növekedési trendet, a 2010-re és 2011-re vonatkozó jelentősen magasabb arányt a szakmán 
kívüli elhelyezkedés tekintetében viszont párba állíthatjuk azzal a hatással, amely az elhelyezkedés időtarta-
ma esetében az adatok nagyobb polarizációját okozta. Minden valószínűség szerint a válság már korábban is 
említésre került következményeiről, az ezzel kapcsolatos megnövekedett bizonytalanságról lehet szó ebben 
az esetben. (8. táblázat)

A felvételi elhatározást igazolja és tovább erősíti, hogy végzéskor a frissdiplomások elsősorban Győrben és a 
Nyugat-dunántúli régióban szeretnének elhelyezkedni. Ez nagy kihívás a városnak, de Győr a Nyugat-dunán-
túli régió gazdasági és innovációs pólusa, melynek hatása a Nyugat-Dunántúlon kívül Észak-Dunántúlra és a 
határon túli szomszédos területekre is kiterjed és még továbbra is képes a fejlődésre. Az persze kérdéses, hogy 
Győr és térsége, valamint a régió képes-e felszívni évenként egy ekkora tömeget, viszont Győr rendelkezik az 
egyik legstabilabban működő gazdasággal a jelenlegi magyarországi megyei jogú városok közül. Az előző évek 

• 8. ábra: Szakmában való elhelyezkedés, 2006-2011

Forrás: saját szerkesztés

Forrás: saját szerkesztés

Megjegyzés: az elvárt elemszámok minden cella esetében megfeleltek a minimális kritériumnak, 
a próba érvényes.

• 8. táblázat: Szakmában való elhelyezkedés függetlenségvizsgálata

Statisztika-
érték

Szabadság-
fok Szignifikancia

Khí-négyzet 15.378 1 .000

Valószínűségi hányados 14.924 1 .000

Lineáris-lineáris asszociáció 15.369 1 .000

Elemszám 1676
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elhelyezkedési adataira a végzettek tendenciáinál megkapható válasz, a következő időszakra vonatkozó in-
formációk és előrejelzések pedig arra engednek következtetni, hogy a járműipari fejlesztésekkel, beruházások 
révén még több fiatal tudja megtalálni a számítását a kisalföldi megyeszékhely térségében. (9. ábra)

A megfigyelhető eltérések alapján bizonyos tendenciát is felfedezhetünk, amely azt mutatja, hogy némileg 
csökken a helyben és a régióban munkát keresők aránya, a legszámottevőbb változást pedig a külföldi mun-
kavállalást tervezők esetében láthatjuk. Megemlíthető azonban, hogy az adatfelvétel időpontja és a munka-
vállalás tervezett helye közti kapcsolat nagyon gyenge (A Cramer V mutató értéke 0,085), szinte alig érzé-
kelhető. (9. táblázat)

A társadalom, gazdaság, tudomány, technológia előrehaladása folytán a termelő ember ismeretei elavulnak, 
s így egyre erőteljesebben jelentkezik a folyamatos továbbképzés szükségessége. Az egész életen át tartó ok-
tatás azonban ennél többet jelent. „Mindenki számára lehetővé teszi, hogy maga irányítsa sorsát abban a vi-
lágban, ahol a globalizációval járó változások térben és időben egyaránt módosítják az emberi kapcsolatokat. 
A munkával kapcsolatos, ma még csak a világ egy részében érvényesülő mozgások általánossá válnak majd, 
és életünk átszervezéséhez vezetnek. Az egész életen át tartó oktatás ahhoz nyújt eszközöket mindnyájunk 

• 9. ábra: Az elhelyezkedés tervezett földrajzi helye, 2006-2011

Forrás: saját szerkesztés

Forrás: saját szerkesztés

Megjegyzés: az elvárt elemszámok minden cella esetében megfeleltek a minimális kritériumnak, 
a próba érvényes.

• 9. táblázat: Az elhelyezkedés tervezett földrajzi helyének függetlenségvizsgálata

Statisztika-
érték

Szabadság-
fok Szignifikancia

Khí-négyzet 121.065 16 .000

Valószínűségi hányados 120.468 16 .000

Lineáris-lineáris asszociáció 2.111 1 .146

Elemszám 4161
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számára, hogy megtaláljuk a munka és a tanulás egyensúlyát, hogy aktív polgárok lehessünk.” (Delors 1997) 
Gyakori, hogy minél képzettebb valaki, annál inkább igyekszik a képzés folytatására, s ez a jelenség a fejlett 
és fejlődő országokban egyformán jelen van. Sajnos a hazai elemzések alátámasztják azt a tényt, hogy Ma-
gyarország a fejlett országokhoz képest a felnőttképzés területén jelentős lemaradásban van. (Polónyi 2001)

Ebből kifolyólag fontos tudni, miként vélekednek erről a Széchenyi István Egyetem végzős hallgatói. A vizs-
gált évek mindegyikén a megkérdezettek több mint 90%-a válaszolta, hogy szükségesnek érzi a továbbkép-
zését és mindenképpen folytatni fogja valami módon a tanulmányait, legyen az újabb diploma, vállalati vagy 
egyéb képzés. (10. ábra)

A felsőoktatási intézmények számára az egyik legfontosabb visszajelzés, amikor a képzését értékelik. Így van 
ezzel a győri intézmény is. A vizsgálatok folyamán a végzős hallgatók mindegyike megkérdezésre került, hogy 
ismételten a Széchenyi Egyetemet választaná-e, ha újra jelentkezhetne. A válaszok pozitívnak tekinthetők, 
mivel a nemleges választ adó hallgatók aránya mindegyik évfolyam esetében 20% alatt maradt. (11. ábra)

• 10. ábra: A továbbképzés szükségessége, 2006-2011

• 11. ábra: A Széchenyi István Egyetemet újraválasztók aránya, 2006-2011

Forrás: saját szerkesztés

Forrás: saját szerkesztés
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Amint a függetlenségvizsgálat eredménye is mutatja, a válaszok megoszlása nem különbözik egymástól szig-
nifikánsan az egyes években. Ezt a fentiekben is említett, illetve a diagramon látható arányok tükrében po-
zitívumnak tekinthetjük, mind a megítélés milyensége, mind pedig a stabilitás tekintetében. (10. táblázat)

A jelenkori elhelyezkedésnél egyre több szó esik a készségekről, kompetenciákról, a kompetencia alapú ok-
tatásról, és a munkáltatók is fokozottabb figyelmet fordítanak erre. A kompetenciák az első évtől kezdve a 
vizsgálat tárgyát képezik, és a 11. táblázat bemutatja azokat a készségeket, melyet a munkáltató joggal vár el 
a munkavállaló fiataltól. A szakmai tudás, jó kommunikációs képesség, nyelvismeret azok a tényezők, melye-
ket a hallgatók is a legfontosabbnak tartanak, így bizton állítható, a széchenyis hallgatók tisztában vannak a 
munkaerő-piac elvárásaival.

Forrás: saját szerkesztés

Forrás: saját szerkesztés

Megjegyzés: az elvárt elemszámok minden cella esetében megfeleltek a minimális kritériumnak, a 
próba érvényes.

• 10. táblázat: Az elhelyezkedés tervezett földrajzi helyének függetlenségvizsgálata

Statisztika-
érték

Szabadság-
fok Szignifikancia

Khí-négyzet 7.850 4 .097

Valószínűségi hányados 8.001 4 .092

Lineáris-lineáris asszociáció 1.032 1 .310

Elemszám 4181
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2006 3,93 4,32 3,07 4,17 3,48 2,96 3,00 2,15 1,59 1,24 1,36

2007 4,01 4,03 3,48 4,05 3,52 3,46 3,32 2,99 2,65 2,42 2,29

2008 4,16 4,20 3,77 4,05 3,81 3,63 3,45 3,12 2,88 2,50 2,33

2009 4,44 4,30 4,26 4,17 4,15 4,13 3,70 3,58 3,40 2,93 2,89

2010 4,30 4,30 4,14 4,21 4,17 3,84 3,83 3,14 3,10 2,63 2,47

2011 4,28 4,36 4,12 4,31 4,15 3,90 3,73 3,11 3,06 2,55 2,41

• 11. táblázat: Az elhelyezkedés szempontjából fontos tényezők, 2006-2011
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Annak vizsgálatára, hogy láthatunk-e eltérést az egyes évek adatfelvételeinek eredményei között, 
egyszempontú varianciaanalízist használtam. Látható, hogy az összes vizsgált tényező esetében statiszti-
kailag érvényesek az átlagok eltérései. Mivel a csoportátlagok változása azt mutatja, hogy szinte mindenhol 
erősödő tendenciát fedezhetünk fel, érdemes volt elvégezni a linearitásra vonatkozó tesztet, amely a mi ese-
tünkben nem egy ordinális függő változó alapján mutatkozó rendeződést vizsgál az átlagok esetében, hanem 
időbeli trendet. Az eredmények statisztikailag is alátámasztják, hogy az elmozdulások lineárisnak tekinthe-
tők, tehát minden bevont változó esetében megfigyelhető az átlagpontszámok folyamatos növekedése, amit 
egyfajta növekvő tudatosságként értelmezhetünk. (12. táblázat)

1.5.3. Végzettek vizsgálata (2009-2011)

A pályakövetési felmérések sorában a végzettek utánkövetéses vizsgálata tekinthető a legfiatalabbnak az in-
tézményben, hiszen csak az előző két esztendőben készült. A tényleges elhelyezkedésről mérhető adatokat 
mindenekelőtt ez a lekérdezés szolgáltatja.

A 12. ábrán a vizsgálat következtében nyomon lehet követni az egyes évek felméréseiben részt vett hallgatók 
vándorlását. Jól látható, hogy a származási és a jelenlegi lakóhely között jelentős eltérések találhatók, melyek 
Győr és Budapest vonatkozásában mozdulnak el pozitív irányban. Kijelenthető, hogy az egyetemnek köszön-
hetően a hallgatók közel 10%-a telepedik le Győrben és Budapesten, leginkább Magyarország többi térségének 
a kárára.

Forrás: saját szerkesztés

• 12. táblázat: A elhelyezkedés szempontjából fontos tényezők függetlenségvizsgálata

Változó F Szignifikancia Szignifikancia 
(linearitás)

Jó kommunikációs készség 32.394 .000 .000

Szakmai tudás 12.400 .000 .000*

Jó személyes kapcsolatok a cégnél 88.954 .000 .000

Nyelvtudás 3.953 .008 .001*

Korábbi szakmai tapasztalat 68.017 .000 .000

Rugalmasság 71.825 .000 .000

Szerencse 29.699 .000 .000*

Külföldi tanulmányok 44.841 .000 .000

Egyéb szociális kompetenciák 89.317 .000 .000

TDK-n, egyéb tanulmányi versenyen 
való részvétel 38.227 .000 .000

Hallgatói évek alatt, társadalmi 
szervezetekben végzett munka 63.535 .000 .000

Megjegyzés: bár a varianciahomogenitásra vonatkozó Levene-teszt nullhipotézisét több esetben el kellett vetni az 
alacsony szignifikancia-érték miatt, a független változó által képzett csoportok hasonló elemszámúak. Ennek kö-
vetkeztében a próba nem érzékeny a varianciák heterogenitására, így az elemzés elvégezhető.
*a jelölt változók esetében a lineáris mellett kimutatható egyéb, nemlineáris trend hatása is
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A végzett hallgatókra vonatkozó statisztikai elemzések során elsősorban arra voltam kíváncsi, hogy meny-
nyiben egyeznek meg az intézményből való kilépéskori elképzelések és a később ténylegesen bekövetkezők. 
Az elképzelt – vagy megcélzott, illetve valóságos lakóhelyek között minden esetben szignifikáns különbsége-
ket találhatunk. Ez alapján tehát nem csak a fentiekben jelzett várakozásokról beszélhetünk, hanem arról is, 
hogy az elképzelt térbeli mobilitási irányok és az ehhez kapcsolódó csatornák szűkebbek annál, mint amit a 
törekvések mutatnak. Elsősorban azt láthatjuk, hogy az egyéb, túlnyomórészt Győrnél, illetve a Nyugat-Du-
nántúlnál fejletlenebb térségekből, régiókból való „kirajzás” a valóságban szignifikánsan alacsonyabb szintű, 
mint ahogy azt az elképzelések, vágyak mutatják. Ez természetesen nemcsak a térbeli mobilitás korlátozott 
mértékét hordozza magában, hanem a másik oldalról azt is, hogy Győr és a régió jelentős vonzást képes gya-
korolni az itt tanuló hallgatókra. (13. táblázat)

• 12. ábra: A hallgatók elhelyezkedési irányainak megoszlása, 2009-2011

Forrás: saját szerkesztés

Forrás: saját szerkesztés

Megjegyzés: a 2009-es adatok vizsgálata esetében a cellák 16,7%-a a 2010-es adatok esetében 12%-a, a 2011-es adatok 
esetében 14%-a nem éri el a minimális elvárt elemszámot, a próba érvényes.
*A feltüntetett elemszámok a végzettek szülői és jelenlegi lakhelyre vonatkozó érvényes esetszámára vonatkoznak, az 
elképzelt lakhely elemszáma az eredeti adatokból súlyozott.

• 13. táblázat: A hallgatók elhelyezkedési irányainak függetlenségvizsgálata

Statiszti-
kaérték

Szabad-
ságfok Szignifikancia

2009-es 
felmérés

Khí-négyzet 382.654 24 .000
Valószínűségi hányados 344.960 24 .000

Elemszám* 350

2010-es 
felmérés

Khí-négyzet 862.681 16 .000
Valószínűségi hányados 678.899 16 .000

Elemszám* 572

2011-es 
felmérés

Khí-négyzet 644.212 18 .000
Valószínűségi hányados 588.324 18 .000

Elemszám* 460
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Az elképzelt és realizált elhelyezkedés fontos mércéje az intézményi minőségnek. A 13. ábra a hallgatók pesz-
szimizmusáról, avagy elképzeléseik túlteljesítéséről árulkodik. Ez alapján a tényleges elhelyezkedés több-
nyire korábban sikerül, főleg a 2010-ben részt vett öregdiákok esetében. Feltétlen pozitív, hogy a diplomások 
90-95%-a fél éven belül megtalálta a megfelelő munkáltatót.

Az adatok tekintetében szignifikáns különbséget fedezhetünk fel az elhelyezkedés elképzelt és valós időpontja 
között, de utóbbi két esetben az eltérések élesebbek. Amint látható, a valós folyamatok – törvényszerűen – 
hasonlóak, az elvárások szerkezete alakul át egyik évről a másikra (az előző fejezetben, a végzős hallgatók 
elemzésekor is szembetűnt ez a polarizáció felé mutató tendencia). (14. táblázat)

A másik fontos tényező, hogy az öregdiákok mekkora százaléka dolgozik a szakképzettségének megfelelő terüle-
ten. Ez esetben is pozitívabb eredmény született a vártnál, így önbevallás alapján a diplomások több mint 80%-a 
találta meg a boldogulását a szakmájában, és kevesebb, mint 20%-a lett pályaelhagyó, ami egyáltalán nem elha-
nyagolható arány. (14. ábra)

Forrás: saját szerkesztés
Megjegyzés: az elvárt elemszámok minden cella esetében megfeleltek a minimális kritériumnak, a próba érvényes.

• 14. táblázat: Az elhelyezkedési időpontjának függetlenségvizsgálata

Statiszti-
kaérték

Szabad-
ságfok Szignifikancia

2009-es 
felmérés

Khí-négyzet 12.906 5 .024
Valószínűségi hányados 15.647 5 .008

Lineáris-lineáris asszociáció .392 1 .531
Elemszám* 200

2010-es 
felmérés

Khí-négyzet 31.039 5 .000
Valószínűségi hányados 32.744 5 .000

Lineáris-lineáris asszociáció 18.979 1 .000
Elemszám* 200

2011-es 
felmérés

Khí-négyzet 33.231 5 .000
Valószínűségi hányados 34.564 5 .000

Lineáris-lineáris asszociáció 19.879 1 .000
Elemszám* 200

• 13. ábra: Elhelyezkedés elképzelt és realizált időpontja, 2009-2011

Forrás: saját szerkesztés



A SZE SIkErES dIpLOMÁS pÁLyAkövETéSI GyAkOrLATA | 33

Széchenyi István Egyetem

Ebben az esetben azt láthatjuk, hogy a három év felvételei nem mutatnak hasonló képet. Míg a 2009-es és 
2011-es felvételek esetében szignifikáns különbséget találhatunk az elképzelt és a megvalósult adatok között, 
addig a 2010-es évről elmondható, hogy az értékelések megegyeznek egymással. A trendvizsgálat jellegből 
kiindulva korlátozott érvénnyel kijelenthetjük tehát, hogy a 2010-es adatokra vonatkozóan realisztikus elvá-
rásokkal találkozhatunk. (15. táblázat)

Az ÁSZF és az MKIK diplomás pályakezdőket érintő 2008-as felmérése azt mutatja, hogy egy átlagos friss-
diplomás munkába álláskor közel 202 ezer forint bruttó fizetésre számíthat. Az átlag azonban eltakarja az 
egyes csoporton belüli és közötti különbségeket. A vizsgálat alapján a pályakezdő diplomások fele bruttó 150 
és 250 ezer forintos kezdőbérrel lép be a munkaerőpiacra. Fontos leszögezni azt is, hogy a műszaki végzett-
ségű munkakörökben átlagosan 35 ezer forinttal nagyobb a kezdő bruttó munkabér, mint a gazdasági és jogi 
végzettséget igénylő foglalkozási csoportokban.

• 14. ábra: Szakmában való elhelyezkedés, 2009-2011

Forrás: saját szerkesztés

Forrás: saját szerkesztés
Megjegyzés: az elvárt elemszámok minden cella esetében megfeleltek a minimális kritériumnak, a próba érvényes.

• 15. táblázat: A szakmában való elhelyezkedés függetlenségvizsgálata

Statiszti-
kaérték

Szabad-
ságfok Szignifikancia

2009-es 
felmérés

Khí-négyzet 5.643 1 .018
Valószínűségi hányados 5.698 1 .017

Lineáris-lineáris asszociáció 5.614 1 .018
Elemszám* 200

2010-es 
felmérés

Khí-négyzet .121 1 .728
Valószínűségi hányados .121 1 .728

Lineáris-lineáris asszociáció .120 1 .729
Elemszám* 200

2011-es 
felmérés

Khí-négyzet 6.861 1 .022
Valószínűségi hányados 6.941 1 .020

Lineáris-lineáris asszociáció 6.620 1 .021
Elemszám* 200
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Az egyetemi vizsgálat és a 15. ábra szerint a hallgatók többé-kevésbé reálisan látják a helyzetüket, bár a 2010-
es és 2011-es vizsgálatban láthatóak a gazdasági válság okozta „sebek”, így néhányan bőven diplomás mini-
málbér alatt tudtak csak munkát vállalni.

A munkabér esetében ugyancsak eltérést találhatunk a különböző felvételek adatai között. Míg a 2009-es el-
várások megegyeznek a bekövetkezett megoszlásokkal, addig 2010-re, illetve 2011-re vonatkozóan már más-
hogy épül fel a modell. A 2009-es adatokhoz képest az átlagot és mediánt magában hordozó „középkategória” 
aránya csökken, de nem tendenciózus, egyirányú elmozdulással. (16. táblázat)

A egyetem regionális szerepének vizsgálatára khí-négyzet próbát használtam, melynek célja az Egyetem és a 
Nyugat-dunántúli régió szoros kapcsolatának kimutatása volt. A vizsgálat középpontjában az elhelyezkedési 

Forrás: saját szerkesztés
Megjegyzés: az elvárt elemszámok minden cella esetében megfeleltek a minimális kritériumnak, a próba érvényes.

• 16. táblázat: Az öregdiákok munkabérének függetlenségvizsgálata
Statiszti-

kaérték
Szabad-
ságfok Szignifikancia

2009-es 
felmérés

Khí-négyzet .733 5 .981
Valószínűségi hányados .736 5 .981

Lineáris-lineáris asszociáció .005 1 .944
Elemszám* 200

2010-es 
felmérés

Khí-négyzet 14.457 4 .006
Valószínűségi hányados 15.744 4 .003

Lineáris-lineáris asszociáció .612 1 .434
Elemszám* 200

2011-es 
felmérés

Khí-négyzet 25.022 4 .046
Valószínűségi hányados 27.114 4 .045

Lineáris-lineáris asszociáció .740 1 .356
Elemszám* 200

Forrás: saját szerkesztés

• 15. ábra: Munkabér nagysága, 2009-2011
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hely állt, melyet a munkába állás időpontja és az elvégzett szakmában való elhelyezkedési hely összefüggésé-
ben elemeztem. A kereszttábla hipotézist khí-négyzet próbával szándékoztam igazolni. A nullhipotézis sze-
rint becsült és mért adatok megegyeznek, a khí-négyzet értéke mindkét esetben magas, így a nullhipotéziseket 
nem tudom elvetni, így nincs szignifikáns összefüggés a két változó között. Ebből kifolyólag megállapítható, 
hogy nincs jelentős különbség az egyes vizsgált földrajzi területek az elhelyezkedési időpont és a választott 
szakma viszonylatában. (17. táblázat)

1.6. Összefoglalás

A 2005. évi felsőoktatási törvény életbe lépésével, majd az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP (Társa-
dalmi megújulás Operatív Program) 4.1.1 és 4.1.3 intézkedésének folyományaként, valamint az intézmények 
munkatársainak áldozatos munkája révén új lendületet vett a diplomás pályakövetés.

A visszajelzések gyűjtése azonban nem szabad, hogy pusztán a törvényi előírás formális teljesítése legyen. 
Az eredményeket, az azokból levont következtetéseket fel kell használni a képzés, a tartalom, a programok, 
szolgáltatások színvonalának, hatékonyságának növelésére. A pályakövetés, amennyiben a felsőoktatási 
intézmények komolyan veszik, hozzájárulhat az egyetem minőségbiztosítási rendszerének fejlesztéséhez, a 
színvonalasabb képzéséhez és nem mellékesen releváns információkkal szolgálhat a felvételiző fiataloknak. 
Az utat nem könnyű megtalálni, jelentős erőfeszítéseket igényel a vezetőktől, az oktatóktól és a kutatóktól 
egyaránt. (Szekeres 2008) Erre az intézményeknek nemcsak törekedniük kell, hanem az ilyen és ehhez hason-
ló nagyszerű lehetőségek függvényében meg is kell valósítaniuk.

A fiatalok pályájuk elején és egész életüket nézve is rengeteg fontos döntést hoznak meg. A vizsgálatok ezen 
jelentős döntések közül kettőt vesznek a célkeresztjükbe: egyik a pályaválasztási, másik a munkába állás, az 
elhelyezkedés döntése. Egy-két dolog azonban közös a két döntésnél, talán ezért is lehet közösen vizsgálni 
őket. Mindkét esetben korszerű szakismereteket, használható tudást várnak és a körülmények szempontjából 
mindkét helyzetet nehezíti, hogy ezeket új környezetben, új közösségben kell megszerezniük.

A végzősök adatfelvételénél az elhelyezkedés irányai, körülményei kerültek górcső alá. Mind a 2007-ben, 
mind a 2009-ben végzetteknél érdemes összehasonlítani ezeket az adatokat a végzéskor adott válaszokkal. 
Ezáltal megkapható a válasz, hogy az öregdiákok hol, mikor, milyen területen szeretnének elhelyezkedni, le-
telepedni, a szakmájukban vállalnak-e munkát, mennyi lesz a munkabérük, továbbá tud-e a régió ennyi fiatal 
számára megélhetést biztosítani.

Forrás: saját szerkesztés

• 17. táblázat: Az elhelyezkedési időpont és a választott szakma vizsgálata a 
munkába állás helyének vonatkozásában

Statisztika-
érték Szabadságfok Szignifikancia

Khí-négyzet 26.039 28 .571

Valószínűségi hányados 23.893 28 .687

Elemszám* 350

Statisztika-
érték Szabadságfok Szignifikancia

Khí-négyzet 6.762 8 .562

Valószínűségi hányados 8.301 8 .405

Elemszám* 350

A cellák 16,7%-a nem teljesíti a minimális elvárt elemszám kritériumát. A próba elvégezhető.

A cellák 10%-a nem teljesíti a minimális elvárt elemszám kritériumát. A próba elvégezhető.
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A Széchenyi István Egyetem diplomás pályakövetési felméréseinek legfontosabb megállapításait a követke-
zők szerint lehet röviden összefoglalni:

•	 Az Egyetem az intézményi vonzáskörzet vonatkozásában erős térségi és regionális beiskolázást tud-
hat magáénak. Erős felvételi számokkal rendelkezik a Nyugat-dunántúli régióból, az észak-magyar-
országi térségből és a Felvidékről.

•	 A végzett hallgatók nagy számban (minden esetben 80% felett volt a mutató) ismét a Széchenyi István 
Egyetemet választanák a felsőfokú diplomájuk megszerzéséhez.

•	 A vizsgálat azt mutatja, hogy a Széchenyi István Egyetem végzett hallgatóinak kb. 50%-a Győrben, il-
letve a régióban talált munkát magának, míg a többiek Budapesten vagy más régióban helyezkedtek el. 
Az öregdiákok elhelyezkedése tekintetében kiemelhető, hogy erős a szívó hatás Győr, illetve Budapest 
vonatkozásában.

•	 A végzettek vélt és valós elhelyezkedési adatait vizsgálva azt lehet megállapítani, hogy többé-kevésbé 
sikerült öregdiákjainknak tartani magukat az előzetes elképzeléseikhez. Az egyetemen folyó képzés 
és a munkaerő–piaci igények szoros kapcsolatára utal, hogy a végzettek kb. fele egy hónapon belül, 
90%-uk pedig fél éven belül elhelyezkedett.

•	 Nagyon fontos az előbbi elhelyezkedési mutatók mellett, hogy az öregdiákok több mint 80%-a a vég-
zettségének megfelelő szakterületen helyezkedett el, noha az elmúlt évek gazdasági válsága erőtelje-
sen hátráltatta az elhelyezkedés körülményeit.

•	 A végzettek jövedelmi igényei és a ténylegesen elért jövedelmek összehasonlítása azt mutatja, hogy 
a végzettek közel reálisan látják a lehetőségeiket, s talán ennek is köszönhető a gyors elhelyezkedés 
ilyen nagy aránya. Nem lehet viszont szó nélkül elmenni amellett, hogy az öregdiákok alkalmanként 
olyan munkát is elvállaltak, amelyek nem feltétlen követelnek diplomát.

•	 A megkérdezésnél szóba került, hogy az egykori hallgatók mennyire tartják használhatónak az egye-
temen tanultakat a munkájuk során, azaz a felmérés során öregdiákjaink értékelték az egyetemen 
folyó képzést, annak hasznosságát is. Ez a mutató főként a képzés minőségét mutatja, mivel itt az in-
tézmény erősségeit, gyengeségeit és az újraválasztást vizsgáltam. A válaszok alapján a képzés meg-
ítélése alapvetően pozitívnak tekinthető. Külön kiemelést érdemel a széles körű elméleti ismeretek, a 
mérnöki, közgazdasági stb. szemlélet kialakítása és az önállóságra nevelés hangsúlyozása. A kritikai 
észrevételek elsősorban a szakmai elméleti és gyakorlati képzés részarányának növelésére, illetve az 
idegen nyelvi képzés fontosságára hívták fel a figyelmet.

•	 Az egyetemi képzés egyre fontosabb feladata felkészíteni a szakembereket az élethosszig tartó tanu-
lásra, kialakítani az ismeretek folyamatos megújítása iránti igényt. A megkérdezettek több mint 80%-
a tudatában van ennek és kész vállalni az ezzel kapcsolatos erőfeszítéseket.

A Széchenyi István Egyetem a Nyugat-dunántúli régió egyik szellemi és kulturális központjaként számon 
tartott intézmény, fontos feladatának tartja, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a régió munkaerő-piaci 
igényeit, szerkezeti változásait. Ebben jelentős szerepet tulajdonít a végzettek tapasztalatainak a Diplomás 
Pályakövető Rendszer segítségével történő megismerésének. A felmérés pozitív visszajelzései azt bizonyít-
ják, hogy az intézménynek fontos szerepe van a város és a régió humán potenciáljának fejlesztésében s ezen 
keresztül a gazdaság teljesítőképességének növelésében.

Összefoglalásként elmondható, hogy a felmérés országos kiterjesztése és használható output mutatói miatt 
– megfelelő módszertan esetén – alkalmassá válhat az egyetemek versenyképességének meghatározására.
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2. FEJEZET:
AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉG 
FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK 
VIZSGÁLATA
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2.1. Az észak-dunántúli térség

A Széchenyi István Egyetem közvetlen felsőoktatási környezetének és a munkaerőpiac keresleti és kínálati 
tényezőinek térbeli vizsgálatakor két statisztikai-tervezési régió összevonásával (Nyugat- és Közép-Dunán-
túl) az észak-dunántúli térség vizsgálata áll jelen fejezet középpontjában. Ennek oka, hogy e térség jobban 
jellemzi az itt működő felsőoktatási intézmények vonzáskörét, mint egyetlen statisztikai-tervezési régió. 
Észak-Dunántúl két régiót, illetve hat megyét foglal magába. Népessége kb. 2 095 ezer fő, területe 22 446 négy-
zetkilométer. Ez Magyarország népességének kb. egyötöde, és területének kb. egynegyede. 

Az alábbiakban a fent nevezett térség kerül bemutatásra gazdaságának és munkaerőpiacának statisztikai 
adatai alapján. Az adatok a KSH nyilvános adatbázisából származnak, illetve az általa publikált jelentésekből, 
ezért bizonyos esetekben 2010-es, máshol csak 2009-es adatok álltak rendelkezésre. A fejezet második felé-
ben pedig az Széchenyi István Egyetem Karrier Irodája és az Educatio Nonprofit Kft. által közösen 2009-ben 
végzett mélyinterjús felmérés ide vonatkozó eredményei kerülnek bemutatásra, vagyis a megkérdezettek mit 
értenek a regionális munkaerőpiac fogalma alatt, létezik-e ez a fogalom számukra.

2.1.1. Az észak-dunántúli térség gazdasági fejlettsége, ágazati szerkezete

A térség gazdaságának legfontosabb jellemzője az általa megtermelt GDP összege, illetve az egy főre jutó ará-
nya. A KSH honlapján található adatok alapján 2000 és 2009 közötti GDP adatok kerültek publikálásra. (16. 
ábra) Ezek alapján jól látható, hogy az észak-dunántúli térség az éves bruttó hazai termék értékének 2008-ig 
nagyjából egyötödét adja, majd ez az érték kissé csökkent (18,68%). Magyarország gazdasági teljesítményének 
jelentős része tehát Közép- Magyarországon koncentrálódik, ahol 2009-ben a GDP közel felét (49,57%-át) 
állították elő, miközben a térségben a népesség mindössze kb. 30%-a él. (KSH 2010)

• 16. ábra: Bruttó hazai termék regionális összetétele (2000-2009)

Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján, http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/
xstadat_eves/i_qpt013c.html letöltés dátuma: 2011. augusztus 6.
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Az egy főre jutó GDP tekintetében a térség értéke az országos átlag körül alakul, viszont a válság hatására 
2009-ben az országos átlagnál nagyobb mértékben csökken. (17. ábra)

A régiók fejlettségi sorrendjét figyelembe véve megállapítható, hogy a közép-magyarországi régió után az egy 
főre jutó GDP tekintetében a térséget alkotó két régió áll a rangsor második, illetve harmadik helyén (Nyugat-
Dunántúl és Közép-Dunántúl). 

Ágazati bontásban látható, hogy országosan a GDP kétharmada a szolgáltatást nyújtó ágakból, egyharmada 
az árutermelő gazdasági ágakból (mezőgazdaságból, iparból, építőiparból) származott 2009-ban, amely a ko-
rábbi évekhez hasonló képet mutat. (18. ábra)

• 17. ábra: Az egy főre jutó bruttó hazai termék regionális összetétele 
(2000-2009) (piaci beszerzési áron, millió Ft)

Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján, http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/
xstadat_eves/i_qpt014c.html letöltés dátuma: 2011. augusztus 6.
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A két fejlettebb dunántúli régió gazdasági szerkezetében az ipar súlya az átlagosnak több mint másfélszerese 
volt, azon belül is a gépipar néhány ágazata emelkedik ki. A közútigépjármű-gyártás leginkább e két régió 
GDP-jét növeli. (KSH 2010)

2.1.2. Gazdasági tevékenységet befolyásoló legfontosabb tényezők

Vállalkozások elterjedtsége

2010. december 31-én a térségben 324 927 szervezetet tartottak nyilván, 3,3%-kal többet, mint egy évvel 
korábban. A szervezetek döntő többsége (304 283) vállalkozásként tevékenykedett. A nyereségérdekeltségű 
szervezetek 31%-át társas, 69%-át egyéni vállalkozásként tartották nyilván az észak-dunántúli térségben. Az 
adatok regionális bontását a 19. ábra mutatja be. 

• 18. ábra: A bruttó hozzáadott érték megoszlása a gazdasági ágak 
főbb csoportjai szerint, 2009-ben

• 19. ábra: A regisztrált vállalkozások megoszlása vállalkozási forma szerint, 2010-ben

Forrás: KSH 2010, 12. o.

Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/
xstadat_eves/i_qvd003b.html letöltés dátuma: 2011. augusztus 6.
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Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_
eves/i_qvd003b.html letöltés dátuma: 2011. augusztus 6.

• 18. táblázat: Vállalkozások száma összesen, valamint 1000 lakosra 
vetítve az észak-dunántúli térség megyéiben, 2010-ben

Társas 
vállalko-

zás

Egyéni 
vállalko-

zás

Összes 
vállalko-

zás

Összes 
vállalko-

zás aránya 
2009-hez 

viszonyít-
va

1000 
lakosra 

jutó társas 
vállal-

kozások 
száma

1000 la-
kosra jutó 

egyéni 
vállal-

kozások 
száma

1000 la-
kosra jutó 

vállal-
kozások 

száma

Fejér 19 680 37 373 57 053 103,95% 46 87 133

Komárom-
Esztergom 15 708 23 988 39 696 103,40% 50 77 127

Veszprém 14 305 37 197 51 502 103,09% 40 104 144

Győr- 
Moson- 
Sopron

22 045 47 428 69 473 103,30% 49 106 155

Vas 10 233 27 601 37 834 103,91% 39 106 146

Zala 12 588 36 137 48 725 102,99% 44 125 169

Jól látható, hogy a térségben 2010-ben abszolút értékben Győr-Moson-Sopron és Fejér megyében található a 
legtöbb vállalkozás összesen és egyéni és társas bontásban is. 2009-hez viszonyítva minden megyében növe-
kedett a vállalkozások száma, legnagyobb mértékben 3,9%-ot meghaladóan Fejér és Vas megyében, amely a 
térség átlaga, 3,42% feletti. (18. táblázat)

A KSH adatbázisa a vállalkozások számának nemzetgazdasági ágazatok szerinti bontását csak a 2009-es 
évre tartalmazta. De az adatok így is jól mutatják, hogy az ipar, építőipar, kereskedelem, gépjárműjavítás és a 
szakmai, tudományos, műszaki tevékenységekben működik a legnagyobb számban vállalkozás a térségben. 
(19. táblázat)
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Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_
eves/i_qvd007.html letöltés dátuma: 2011. augusztus 6.

• 19. táblázat: A működő vállalkozások számának megoszlása nemzetgazdasági ág szerint 
(2009) – TEÁOR ‚08 az észak-dunántúli térség megyéiben

Sorcímkék Fejér Vesz-
prém

Komá-
rom-

Eszter-
gom

Győr-
Moson-
Sopron

Vas Zala Össze-
sen

Mezőgazdaság, erdőgazdál-
kodás, halászat (A) 3,58% 4,02% 2,99% 3,40% 5,03% 5,18% 3,93%

Ipar (B+C+D+E) 8,66% 7,94% 9,90% 8,13% 7,92% 8,75% 8,52%

Építőipar (F) 12,13% 11,98% 12,36% 11,93% 11,91% 9,84% 11,74%

Kereskedelem, 
gépjárműjavítás (G) 18,05% 18,56% 19,03% 18,09% 18,29% 18,53% 18,38%

Szállítás, raktározás (H) 4,58% 4,40% 5,06% 4,75% 3,94% 4,01% 4,50%

Szálláshely-szolgáltatás, 
vendéglátás (I) 4,15% 6,14% 5,06% 4,95% 5,52% 6,37% 5,29%

Információ, 
kommunikáció (J) 3,70% 2,75% 3,12% 3,19% 2,81% 2,32% 3,03%

Pénzügyi, biztosítási 
tevékenység (K) 3,80% 3,63% 3,68% 3,74% 4,08% 4,16% 3,83%

Ingatlanügyletek (L) 3,07% 3,51% 3,20% 4,18% 4,23% 4,11% 3,71%

Adminisztratív és szolgál-
tatást támogató 
tevékenység (N)

5,43% 6,94% 5,34% 4,64% 5,04% 4,46% 5,31%

Szakmai, tudományos, mű-
szaki tevékenység (M) 13,73% 11,90% 13,21% 13,17% 11,15% 12,22% 12,68%

Közigazgatás, védelem; 
kötelező társadalombizto-

sítás (O)
4,01% 3,59% 3,59% 3,74% 3,79% 3,77% 3,75%

Oktatás (P) 4,00% 3,58% 3,58% 3,73% 3,77% 3,76% 3,74%

Humán-egészségügyi, 
szociális ellátás (Q) 3,40% 3,31% 3,12% 3,79% 3,70% 4,28% 3,59%

Művészet, szórakoztatás, 
szabad idő (R) 1,98% 2,20% 1,48% 1,87% 1,96% 1,98% 1,91%

Egyéb szolgáltatás (S) 5,74% 5,55% 5,30% 6,68% 6,87% 6,26% 6,07%

Összesen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Külföldi befektetések

Magyarországon, 2009 végén a külföldi befektetések nagysága 15 977 milliárd forintot tett ki, amiből 15 567 
milliárd forint területi megoszlását van mód vizsgálni. 2008-hoz képest 5,9%-kal növekedett a külföldi érde-
keltségű vállalkozások külföldi tőkéje. Regionális bontásban Közép-Magyarország (66,11%) után a legnagyobb 
arányú külföldi tőke Nyugat-Dunántúlon és Közép-Dunántúlon van jelen 2009-ben is (20,79%). (20. ábra)

A térségen belül megyei bontásban látható, hogy a külföldi tőke jelenléte Győr-Moson-Sopron megyében a 
legerősebb, ezt követi Komárom-Esztergom megye megelőzve Fejér megyét, bár a sorrend egy éve még fordítva 
volt. 2008-hoz viszonyítva a legnagyobb mértékű növekedés Komárom-Esztergom megyében volt 16,6%, míg 
a legnagyobb csökkenés Vas megyében volt 43%. Összességében megállapítható, hogy stagnált a térségben a 
külföldi tőke nagysága. (20. táblázat)

• 20. ábra: A külföldi érdekeltségű vállalkozások külföldi tőkéje 2000-2009 
(milliárd Ft-ban), Közép-Magyarország nélkül

Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/
xstadat_eves/i_qpk006.html letöltés dátuma: 2011. augusztus 6.
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Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_
eves/i_qpk006.html letöltés dátuma: 2011. augusztus 6.

Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_
eves/i_qb003.html letöltés dátuma: 2011. augusztus 6.

• 20. táblázat: Külföldi érdekeltségű vállalatok külföldi tőkéje a térség megyéiben (milliárd Ft)

• 21. táblázat: Beruházások teljesítményértéke anyagi-műszaki összetétel szerint az 
észak-dunántúli térség megyéiben (millió Ft)

 Megyék 2008 2009 2008 2009
Változás 
2008. év 

bázis

Fejér 596 585 17,91% 17,60% 98,10%

Győr-Moson-Sopron 1 440 1 558 43,27% 46,93% 108,24%

Komárom-Esztergom 572 667 17,18% 20,07% 116,60%

Vas 438 250 13,16% 7,52% 57,00%

Veszprém 198 189 5,94% 5,69% 95,60%

Zala 84 73 2,54% 2,19% 86,14%

Összesen 3 328 3 321 100,00% 100,00% 99,80%

Beruházások

2009-ben a hazai gazdasági szervezetek (vállalkozások, költségvetési szervek) 3790 milliárd forintot for-
dítottak beruházásra, összehasonlító áron 5%-kal kevesebbet, mint a megelőző évben. (KSH 2010. pp. 20.) 
(21. táblázat)

2008 2009 Változás 2008-ról  2009-re

Össz.

Épületek 
és egyéb 
építmé-

nyek

Gépek, 
beren-

dezések, 
jármű-

vek

Össz.

Épületek 
és egyéb 
építmé-

nyek

Gépek, 
berende-

zések, 
jármű-

vek

Össz.

Épületek 
és egyéb 
építmé-

nyek

Gépek, 
berende-

zések, 
jármű-

vek

Fejér 217 367 84 708 130 457 166 874 69 377 95 080 76,77% 81,90% 72,88%

Győr- 
Moson-
Sopron

211 084 96 245 112 929 183 097 75 727 104 811 86,74% 78,68% 92,81%

Komá-
rom-Esz-

tergom
160 374 54 080 104 433 144 610 46 285 96 262 90,17% 85,59% 92,18%

Vas 98 537 48 392 48 637 79 482 44 682 33 123 80,66% 92,33% 68,10%

Veszprém 89 230 45 427 41 854 86 973 39 819 44 285 97,47% 87,65% 105,81%

Zala 118 313 74 294 43 048 79 196 47 493 30 792 66,94% 63,93% 71,53%

Összesen 894 905 403 146 481 358 740 232 323 383 404 353 82,72% 80,21% 84,00%
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Az éves országos változáshoz képest a térség megyéiben sokkal jelentősebb visszaesést eredményezett a gaz-
dasági válság. Sajnos a KSH adatbázisa 2010-re még nem tartalmazott adatokat. Mindenesetre a válság ezt a 
térséget erősebben érintette, mint az ország más részeit. Míg Észak-Magyarországon szintén nagymértékben 
(17–26%-kal) visszaestek a fejlesztések, de mérséklődtek (2%-kal) Észak-Alföldön is, addig Dél- Dunántúlon 
a beruházások volumene számottevően, 26%-kal bővült, és az előbbinél szerényebb (5%-os) növekedés kö-
vetkezett be Közép-Magyarországon és Dél-Alföldön. 2009-ben a fejlesztések 43%-a Közép-Magyarországon 
valósult meg, a vidéki régiók pedig egyenként 7–11%-ot képviseltek. (KSH 2010. pp. 20.) (21. ábra)

A beruházások ágazati megoszlása jelentős területi különbségeket mutat, ami az egyes térségek gazdaságszer-
kezeti sajátosságaiból adódik. A gazdaságilag legfejlettebb Közép-Magyarországon a fejlesztések döntően a 
szolgáltató ágakban koncentrálódnak, amelyek a központi régió beruházásain belül együttesen 73%-ot kép-
viseltek 2009-ben, 3 százalékponttal többet, mint egy évvel korábban. Az ország többi régiójában a feldolgo-
zóipari fejlesztések voltak kiemelkedőek, annak ellenére, hogy ebben az ágazatban – Észak-Alföld kivételével 
– mindenhol jelentősen szűkült a tárgyi eszközök pótlására, felújítására fordított összeg. A mezőgazdasági 
beruházások négytizede továbbra is a két alföldi régióban realizálódott, ahol az ágazat aránya meghaladta az 
összes felhalmozás tizedét. (KSH 2010 pp. 21.)

• 21. ábra: A beruházások megoszlása a gazdasági ágak főbb csoportjai között, 2009

Forrás: KSH 2010. pp. 21.
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Munkaerő-piaci jellemzők 4

A munkaerőpiac kereslet-kínálat oldalainak alakulásában a gazdasági folyamatok mellett meghatározó té-
nyező a munkaképes korú népesség számának változása is. Ez a korosztály, vagyis a 15–74 éves népesség al-
kotja a munkaerő-felmérés célcsoportját. 2010-ben az éves átlagot tekintve, országosan 7 millió 686 ezer fő 
tartozott a 15–74 évesek körébe, 3 ezer fővel kevesebb, mint az előző évben. (KSH 2010. pp. 38.) A térségben 
összességében nőtt a vizsgált korcsoport, amely elsősorban Győr-Moson-Sopron megye pozitív változásának 
köszönhető. (22. táblázat)

Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_
hosszu/h_qlf001b.html letöltés dátuma: 2011. augusztus 6.

• 22. táblázat: A 15–74 éves népesség megoszlása gazdasági aktivitás szerint, 2009-2010

Foglalkozta-
tottak száma

Munkanél-
küliek 
száma

Gazdasá-
gilag aktí-
vak száma

15–74 éves 
népesség 

száma

Aktivitási 
arány

Munkanél-
küliségi 

ráta

Foglalkoz-
tatási ráta

ezer fő %

2010

Térség 
adatai 837,3 90,4 927,8 1 626,0 57,06 9,74 51,49

Fejér 164,1 17,2 181,3 327,7 55,30 9,50 50,10

Győr- 
Moson- 
Sopron

189,9 14,1 204,0 349,0 58,50 6,90 54,40

Komárom-
Esztergom 130,8 12,6 143,5 244,7 58,60 8,80 53,50

Vas 103,6 12,0 115,6 202,3 57,10 10,40 51,20

Veszprém 138,1 19,7 157,8 278,2 56,70 12,50 49,60

Zala 110,8 14,8 125,6 224,1 56,00 11,80 49,50

Országos 
adatok 3 781,3 474,8 4 256,0 7 686,4 55,37 11,16 49,19

2009

Térség 
adatai 843,6 82,9 926,5 1 623,9 57,05 8,95 51,95

Fejér 166,8 17,3 184,1 328,4 56,10 9,40 50,80

Győr- 
Moson- 
Sopron

188,6 12,7 201,3 345,5 58,30 6,30 54,60

Komárom-
Esztergom 128,7 11,9 140,6 244,4 57,50 8,50 52,70

Vas 103,2 11,7 114,9 202,3 56,80 10,20 51,00

Veszprém 139,6 15,2 154,8 278,1 55,70 9,80 50,20

Zala 116,7 14,1 130,8 225,2 58,10 10,80 51,80

Országos 
adatok 3 781,9 420,7 4 202,6 7 689,7 54,65 10,01 49,18

4 A munkaerő-piaci folyamatok alakulását, regionális különbségeit tartalmazó adatbázis a KSH-nak a lakosság köré-
ben végzett munkaerő-felmérése, valamint a gazdasági, költségvetési és nonprofit szervezetekre irányuló úgynevezett 
intézményi adatgyűjtés, illetve a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal nyilvántartott álláskeresőkre vonatkozó adatai 
alapján került összeállításra.
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A térségi mutatókat vizsgálva elmondható, hogy 2009-ben és 2010-ben a foglalkoztatási ráta és aktivitási 
ráta meghaladta az országos átlagot, illetve a munkanélküliségi ráta alacsonyabb volt az országos átlagnál. 
A két év közötti változás sajnos negatív irányú. 2009-ről 2010-re az aktivitási ráta gyakorlatilag stagnált a 
térségben, Győr-Moson-Sopron és Veszprém kivételével a többi megyében csökkent. A munkanélküliségi ráta 
már nagyobb mértékben változott a térségben, sajnos emelkedett. Leginkább Veszprém és Zala megyében 2,7 
illetve 1 százalékponttal. Ezek következményeként látható, hogy a foglalkoztatási ráta csökkent a térségben, 
amelynek legfőbb oka a 2008-ban kirobbant válság. 

A foglalkoztatottak5  számának nemzetgazdasági szektoronkénti bontását tartalmazza a 22. ábra. Sajnos me-
gyei szintű adatokat a KSH adatbázis nem tartalmaz, viszont az ábrán jól láthatóak az egyes szektorok elosz-
lásai a vizsgált térségben, összehasonlítva a közép-magyarországi régió, illetve országos szintű adatokkal.

5 Foglalkoztatott, aki a referencia-időszakban (ún. vonatkozási héten), legalább 1 óra, jövedelmet biztosító munkát vég-
zett, vagy munkájától csak átmenetileg (szabadság, betegség stb. miatt) volt távol. A gyermekgondozási díjban (GYED), 
gyermekgondozási segélyben (GYES) részesülők gazdasági aktivitása a vonatkozási héten végzett tevékenységük alap-
ján kerül meghatározásra. A munkaerő-felmérésre vonatkozó Eurostat-ajánlások alapján a sorkatonák mint intézeti 
népesség nem tartoznak a felvétel körébe. (KSH definició)

• 22. ábra: A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági szektorok szerint térségi, 
regionális bontásban (2008–2010) – TEÁOR’08

Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_
hosszu/h_qlf017a.html  letöltés dátuma: 2011. augusztus 6.
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6 Az alkalmazásban állók a munkáltatóval főállású munkaviszonyban , illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogvi-
szonyban állók. Az intézményi statisztika az alkalmazásban állók létszámának számbavételénél a munkajogi állo-
mányi létszám és a statisztikai állományi létszám fogalmát használja. Főállásnak tekintendő:  több munkaviszony 
egyidejű megléte esetén a teljes munkaidőre vonatkozó,  több nem teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a 
hosszabb részmunkaidőre, illetve azonos hosszúságú esetén a korábbi keletű munkaviszony szerinti. (KSH definíció)

Az észak-dunántúli térségben az ipar súlya a foglalkoztatottak számát tekintve nemcsak az országos arányt, ha-
nem Közép-Magyarországon belüli arányszámot is meghaladja. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma 
2008-ról 2009-re mind a három vizsgált területen emelkedett, míg 2009-ről 2010-re Közép-Magyarországon 
emelkedett, országosan és a térségben csökkent. A szolgáltatásban foglalkoztatottak száma mind három terü-
leten csökkent 2008-ról 2009-re, majd Közép-Magyarország kivételével emelkedett 2010-ben 2009-hez képest.

Az intézményi adatgyűjtésből származó, adóadatokkal teljeskörűsített adatok szerint országosan 2009. év-
ben átlagosan 3 millió 232 ezer fő állt alkalmazásban6 (KSH 2010). Számuk az egy évvel korábbihoz képest 
összességében 4%-kal csökkent. Nyugat-Dunántúlon, illetve a központi régióban 3–5% közötti, míg Közép-
Dunántúlon 8%-os fogyást mértek. (23. táblázat) 

A létszám gazdasági ágankénti összetételének területi differenciáltságában megjelennek a gazdaságszerke-
zetre jellemző különbségek. A központi régió kivételével valamennyi térségben az ipar foglalkoztatási szerepe 
a legnagyobb, átlagosan 22%. Az iparban alkalmazottak aránya Közép-Dunántúlon volt a legmagasabb (35%).

2009-ben országosan a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál és létszámhatártól függetlenül a költ-
ségvetési intézményeknél, valamint a kijelölt nonprofit szervezeteknél alkalmazásban állók havi bruttó át-
lagkeresete 195 ezer forintot tett ki, az előző évinél mindössze 0,5%-kal többet. A bruttó keresetek növekedési 
üteme egyedül Közép-Magyarországon volt magasabb (1,6%-os) az országos átlagnál. (KSH 2010)

Régió

Alkalma-
zásban álló 

összesen, 
ezer fő

Alkalmazásban állók, %

Mezőgaz-
daság Ipar Építőipar Kereske-

delem
Közigaz-

gatás Oktatás

Egész-
ségügyi 
szolgál-

tatás
Közép-Ma-
gyarország 1 294,90 0,7 14 5,7 18,9 9,2 6,6 6

Közép- 
Dunántúl 332,7 3,6 35,1 5,7 12,8 6,1 7,2 7,2

Nyugat- 
Dunántúl 313,7 3,6 31,1 5,2 13,3 6,3 7,1 7,9

Dél- 
Dunántúl 250,5 5,6 20,4 6,6 13,9 10,3 10,8 9,3

Észak-Ma-
gyarország 296,6 3,3 25,9 5,9 12,5 12,1 9,4 9,1

Észak- 
Alföld 386,1 5,1 22,8 5,4 14 11,1 10,2 8,7

Dél-Alföld 353,7 6,1 23,2 5,6 15,9 8,6 9,9 8,3

Összesen 3232,3 3 21,6 5,7 15,8 9,1 8,1 7,4

• 23. táblázat: Az alkalmazásban állók megoszlása főbb gazdasági áganként, 2009

Forrás: KSH 2010. pp. 43.
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Régió Ft Az országos átlag 
%-ban Előző év= 100,0

Közép-Magyarország 238 269 122,2 101,6

Közép-Dunántúl 179 105 91,8 100,2

Nyugat-Dunántúl 176 280 90,4 100,5

Dél-Dunántúl 165 611 84,9 99,9

Észak-Magyarország 165 562 84,9 99,4

Észak-Alföld 155 995 80 98,5

Dél-Alföld 158 813 81,4 99,2

Összesen 195 015 100 100,5

• 24. táblázat: Havi bruttó átlagkereset, 20097

Forrás: KSH 2010. pp. 44.

7 A legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások, létszámhatártól függetlenül a költségvetési szervek és a kijelölt nonprofit 
szervezetek székhely szerinti adatai. (KSH 2010)

Az átlagkeresetek bruttó összegének régiós különbségeit a térségek sajátos gazdasági struktúrája és az egyes 
gazdasági ágak eltérő kereseti viszonyai egyaránt befolyásolják, ugyanakkor egyazon gazdasági ágon belül is 
igen nagy különbségek mutathatók ki a régiók között. Közép-Magyarország régió kereseti előnye egyértelmű-
en a fővárosban elérhető relatíve kimagasló bérekkel függ össze. Az ágazati kereseti rangsorok élén Közép-
Magyarország után általában Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl következik. (KSH 2010. pp. 44.)

Összességében elmondható az észak dunántúli térségről, hogy Magyarországon a Közép-magyarországi régió 
után gazdaságilag a második legerősebb térsége, amely a GDP kb. egyötödét adja. Az egy főre jutó éves átla-
gos GDP a térségben az országos átlag körül mozog, viszont a többi régió értékeit meghaladó módon. A régiók 
fejlettségi sorrendjét figyelembe véve megállapítható, hogy a közép-magyarországi régió után az egy főre jutó 
GDP tekintetében a térséget alkotó két régió áll a rangsor második, ill. harmadik helyén (Nyugat-Dunántúl és 
Közép-Dunántúl). A két fejlettebb dunántúli régió gazdasági szerkezetében az ipar súlya az átlagosnak több 
mint másfélszerese volt, azon belül is a gépipar néhány ágazata emelkedik ki. A közútigépjármű-gyártás leg-
inkább e két régió GDP-jét növeli. (KSH 2010) A KSH adatai alapján látható, hogy az ipar, építőipar, kereskede-
lem, gépjárműjavítás és a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységekben működik a legnagyobb számban 
vállalkozás a térségben. 

A külföldi tőke nagyságát tekintve regionális bontásban Közép-Magyarország (66,11%) után a legnagyobb 
arányú külföldi tőke Nyugat-Dunántúlon és Közép-Dunántúlon van jelen 2009-ben is (20,79%). A térségen 
belül megyei bontásban látható, hogy a külföldi tőke jelenléte Győr-Moson-Sopron megyében a legerősebb, 
ezt követi Komárom-Esztergom megye megelőzve Fejér megyét.

A beruházások tekintetében sajnos a 2008-as válság hatására ezen térség szenvedte el a legnagyobb vissza-
esést. Míg országosan kb. 5%-kal nőtt a beruházások volumene 2008-ról 2009-re, addig a térségben közel 18 
%-os csökkenés volt tapasztalható.

A munkaerőpiacon a térségi mutatókat vizsgálva elmondható, hogy 2009-ben és 2010-ben a foglalkoztatási 
ráta és aktivitási ráta meghaladta az országos átlagot, illetve a munkanélküliségi ráta alacsonyabb volt az 
országos átlagnál. Az észak-dunántúli térségben az ipar súlya a foglalkoztatottak számát tekintve nemcsak 
az országos arányt, hanem Közép-Magyarországon belüli arányszámot is meghaladja. 

Az ágazati kereseti rangsorok élén Közép-Magyarország után általában Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Du-
nántúl következik. (KSH 2010. pp. 44.)
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2.2. Az észak-dunántúli térség felsőoktatása

A Széchenyi István Egyetem a felsőoktatási piac szempontjából nagyjából a Balaton vonalától északra fejti ki 
legnagyobb hatását. A térség felsőoktatási környezete azért is figyelemre méltó, mert az itt székhellyel rendel-
kező felsőoktatási intézmények eloszlása különbözik más régiókétól, térségekétől. Ameddig Budapestet nem 
számítva elmondható, hogy az egyes térségekben egy esetleg kettő nagyobb, domináns intézmény, elsősorban 
egyetem működik néhány kisebb főiskolával egyetemben, addig itt három szinte azonos méretű, képzési terü-
leteit tekintve részben hasonló, részben teljesen egyedi profilú meghatározó egyetem, a Nyugat-Magyarorszá-
gi Egyetem, a Pannon Egyetem és a Széchenyi István Egyetem található. A térség intézményeinek elhelyezke-
dését és viszonylagos méretét mutatja a hallgatói létszámadatok alapján a 23. ábra.

A régió felsőoktatási intézményeivel korábban többen foglalkoztak: (Rechnitzer-Hardi 2003), (Rechnitzer-
Smahó 2005). Ezek ismeretében, kiegészítve azokat egy más megközelítésben vizsgáljuk az intézményeket. 
A térség és a felsőoktatás közötti kapcsolatot keresve az intézmények hallgatói adatait vettük alapul, illetve 
az eddig megjelent országos Diplomás Pályakövető Rendszer adatait, amelyeket az intézményi online felmé-
résekből összesítettek. A képzési struktúra vizsgálatakor a képzési területi szintű felbontást választottuk, 
amely megkönnyíti egyrészt a folyamatok áttekinthetőségét, és talán az az agregáltsági szint, amely jól át-
látható, és mégis megfelelően részletes. Ez a kompromisszum két okból is szükséges. Egyrészt a nagy számú 
egyetemi alap- és mesterképzési szakok miatt a szak szintű bontás átláthatatlanul nagy adathalmazt ered-
ményezne, másfelől pedig az idősoros adatoknál a korábbi főiskolai, egyetemi szakok a mai szakokkal nem 
lennének teljesen kompatibilisek, s képzési terület szintjén viszont egyazon kategóriákba sorolhatóak. 

• 23. ábra: Hallgatói létszámadatok az Észak-Dunántúlon 2011-ben

Forrás: Educatio Nonprofit Kft.; KSH T-STAR
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2.3. Legfontosabb intézményi felvételi adatok

Az észak-dunántúli térség felsőoktatási intézményeinek bemutatásakor elsősorban azon intézményekre kon-
centrálunk, amelyek székhelye az adott térségben található. Ezek közül három egyetemet: a Széchenyi István 
Egyetemet, a Pannon Egyetemet és a Nyugat-magyarországi Egyetemet, illetve három főiskolát: a Dunaújvá-
rosi Főiskolát, a Kodolányi János Főiskolát és a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláját vizsgáljuk. Korábban 
készültek már regionális vizsgálatok a felsőoktatás területén, pl. a Nyugat-dunántúli Régióban (Rechnitzer 
2007), viszont a Balaton vonalától északra elterülő, két statisztikai-tervezési régiót magába foglaló térséget, 
és annak felsőoktatását nem vizsgálták. Az említett intézmények hálózatát és egymáshoz való viszonyukat 
elsősorban a jelentkező és felvett hallgatók szempontjából elemzzük, illetve a nyújtott képzések (képzési terü-
leti bontásban) oldaláról. Ez a szempont megfelel a négy szerepe8 közül a harmadiknak, amely a felsőoktatás 
hozzájárulását a regionális fejlődéshez leírja (Boucher-Conway-Van der Meer 2003).

A vizsgálatokhoz szükséges adatokat a felvételi eljárásokat központilag, országos szinten bonyolító Educatio 
Nonprofit Kft szolgáltatta.9 Az adatbázis tartalmazta a fent említett intézményekbe felvett hallgatók felvételi 
adatait (képzés, képzési terület, tagozat, finanszírozási forma, pontszám), illetve az első három helyen meg-
jelölt felvételi helyét 2004 és 2010 között az összes felvételi eljárást figyelembe véve (általános, pót-, kereszt-
féléves felvételi eljárás). Az adatsorok továbbá tartalmaztak területi információkat, mind a képzés helyszínét, 
települését illetően, mind pedig a felvételiző hallgatók lakhelyét illetően. A település szintű adatoknál viszont 
csak a városok adatait jelölték meg, sajnos a kisebb települések adatainál a kis létszámú jelentkezések miatt a 
személyiségi jogok védelme érdekében nem szolgáltattak adatot. 

Az Észak-dunántúli térségben székhellyel rendelkező felsőoktatási intézményekbe felvett hallgatók adatait tar-
talmazza a következő ábra (24. ábra), illetve az azt követő táblázat települések szerinti bontásban (25. táblázat).

8 A felsőoktatás négy szerepe a következő: 1. mint gazdasági szereplő, 2. mint tudás áruba bocsátója, 3. mint hallgatók 
odavonzója, oktatója és megtartója, 4. mint intézményi szereplő az oktatásban, innovációban és kormányzásban össze-
kapcsolódva és hálózatban együttműködve más regionális szereplőkkel
9 Ezúton is köszönetem szeretném kifejezni az Educatio Nonprofit Kft.-nek, illetve munkatársának Szép Lillának, aki 
segített az adatbázis összeállításában és lekérdezésében.

• 24. ábra: A térségbe felvételt nyert hallgatók száma intézményenként

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján
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Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján

• 25. táblázat: A térségben székhellyel rendelkező intézmények térségen belüli képzési helyeinek felvett 
hallgatói 2004 és 2010 között

Intézmények/ 
városok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Össze-

sen
Széchenyi István 

Egyetem 4 928 4 667 3 958 3 141 3 004 3 302 3 883 26 883

Győr 4 928 4 667 3 958 3 141 3 004 3 302 3 861 26 861

Esztergom 22 22

Pannon Egyetem 3 690 3 899 3 227 2 856 3 133 3 450 3 626 23 881

Veszprém 3 371 3 629 2 954 2 155 2 207 2 391 2 599 19 306

Keszthely 319 270 273 367 459 581 618 2 887

Nagykanizsa 161 211 243 201 816

Székesfehérvár 109 151 142 133 535

Pápa 53 97 84 75 309

Szombathely 11 8 9 28

Nyugat-magyaror-
szági Egyetem 6 728 6 090 5 328 4 045 4 210 4 515 4 911 35 827

Szombathely 2 370 1 987 1 612 1 309 1 293 1 467 1 555 11 593

Sopron 2 109 1 979 1 690 1 047 1 140 1 232 1 534 10 731

Győr 1 661 1 630 1 466 1 237 1 363 1 449 1 297 10 103

Székesfehérvár 315 291 276 247 250 183 239 1 801

Mosonmagyaróvár 273 203 284 173 145 152 217 1 447

Pápa 32 19 32 25 108

Zalaegerszeg 36 36

Szentgotthárd 8 8

Modern Üzleti Tudo-
mányok Főiskolája 885 656 611 277 287 229 252 3 197

Tatabánya 885 656 611 277 287 229 252 3 197

Kodolányi János 
Főiskola 3 196 2 500 1 704 745 688 447 341 9 621

Székesfehérvár 3 196 2 500 1 704 745 688 447 341 9 621

Dunaújvárosi 
Főiskola 1 782 1 484 1 658 1 556 1 389 1 394 1 459 10 722

Dunaújváros 1 782 1 484 1 658 1 556 1 389 1 394 1 459 10 722

Összesen 21 209 19 296 16 486 12 620 12 711 13 337 14 472 110 131
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Az előző táblázatban jól látható a korábbi integrációs folyamatok hatása. Mind a Nyugat-magyarországi Egye-
tem, mind pedig a Pannon Egyetem több városban folytat különböző képzéseket. Bár a Berzsenyi Dániel Fő-
iskola csak 2007-től része a Nyugat-magyarországi Egyetemnek, az adatbázisban mégis úgy tüntettem fel, 
hogy a korábbi adatokat összevontam a két intézménynél a jobb áttekinthetőség érdekében. Mindenesetre 
megállapítható, hogy a térség felsőoktatása területileg erősen szétforgácsolt, rengeteg kisebb településen is 
folyik kis létszámú képzés, amely felveti a kérdést, hogy gazdaságosan tudnak-e ezek a képzések működni. Az 
adatok alapján továbbá megfigyelhető 2007-ben a felvételi számokban egy mélypont, amely után az egyete-
meken mérsékelt emelkedés, a főiskolákon csökkenés, illetve stagnálás következett. A Kodolányi Főiskola és a 
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája esetén ez a csökkenés csak a térségi adatokra jellemző, hiszen ha meg-
nézzük a térségen kívüli felvételi számait, akkor azt láthatjuk, hogy azok emelkedő tendenciát mutatnak. Sőt 
képzéseik súlypontja áttevődik Budapestre. Bár nehéz egyértelműen állítani, de úgy vélem, hogy túlélésükben 
nagy szerepet játszik az a stratégia, amely a Budapest, mint város vonzását használja ki. 

A térség képzési helyeit vizsgálva megállapítható, hogy az említett 2007-es, 2008-as mélypontot követően 
Győr városába került felvételre a legtöbb hallgató, az adott időszakban mintegy 37.000 fő. Ezt követi Vesz-
prém, Székesfehérvár, Szombathely, Sopron és Dunaújváros, amelyek közül a legnagyobb vesztes Székesfe-
hérvár, ahol 2009-től már 1.000 hallgatónál kevesebbet vettek fel évente. Ennek a ténynek hosszú távon bizto-
san komoly következményei lehetnek, hiszen bár Székesfehérvárnak komoly gazdasági megtartó ereje lehet, 
a csökkentő hallgató létszám miatt nem a hallgatók megtartása, hanem haza- illetve odavonzása lesz komoly 
feladat. Ugyanez igaz Tatabányára. 

Az adatok továbbá arra utalnak, hogy Keszthelynek jót tett az integráció, hiszen több olyan képzés is megje-
lent a városban, amely addig csak a veszprémi székhelyen került meghirdetésre.

• 25. ábra: A térségbe felvett hallgatók száma városonkénti megoszlásban (2004-2010)

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján
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Az intézményi adatoknál amint a 25. ábrán látható, csak azon felvételi adatokat veszem figyelembe, amelyek 
a térségben megvalósuló képzésekhez kapcsolódnak. Így pl. a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának és a 
Kodolányi János Főiskolának az egyre jelentősebb térségen kívüli képzési helyeken folyó képzéseit nem vet-
tem figyelembe. A 26. táblázat tartalmazza azon intézmények képzési helyeit, amelyek a későbbi kimutatások 
összeállításaiba nem kerültek bele.

A térség képzési kínálatának képzési területenkénti összetételét az alábbi 26. ábra tartalmazza, amely alap-
ján megállapítható, hogy az időszak legnagyobb vesztese a gazdaságtudományok, a bölcsészettudományi kép-
zési területek, de csökkent az informatika, a társadalomtudományi képzési terület is. Egyértelmű növekedést 
mutatott a műszaki, a pedagógusképzés képzési terület illetve a felsőfokú szakképzések. A térség számára 
kiemelten fontos a műszaki, informatikai és gazdasági képzésekben részt vevők számának emelése, mivel 
Budapest után a második legnagyobb gazdasági potenciállal rendelkezik, főleg a fejlődő járműgyártás és a 
hozzá kapcsolódó beszállítói rendszerek által (AUDI, SUZUKI, GM stb.)

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján

• 26. táblázat: A térségben székhellyel rendelkező intézmények térségen kívüli képzési helyei-
nek felvett hallgatói 2004 és 2010 között

Intézmények 2007 2008 2009 2010 Összesen

Pannon Egyetem 33 33

Kiskunfélegyháza 33 33

Nyugat-magyaror-
szági Egyetem 98 80 178

Budapest 98 80 178

Modern Üzleti Tudo-
mányok Főiskolája 338 249 242 401 1 230

Budapest 338 249 195 401 1 183

Székelyudvarhely 47 47

Kodolányi János 
Főiskola 1 596 1 644 2 009 1 805 7 054

Budapest 1 540 1 558 1 895 1 726 6 719

Orosháza 56 86 114 79 335

Összesen 2 032 1 893 2 251 2 319 8 495
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• 26. ábra: Az Észak-dunántúli térségbe felvett hallgatók képzési terület szerinti összetétele 
2004 és 2010 között

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján

2.4. Területi mozgások a felvételi adatok alapján

A felvételt nyert hallgatókat öt csoportba soroltuk abból a szempontból, hogy a felvételkor állandó lakhelyük 
hol volt található. A 2004-es évből egyáltalán nem kaptunk adatokat, a 2005-ös évben pedig a legkisebb területi 
egység, amelyről adatot szolgáltatott az Educatio, az a megyei szint. Ezért a megyei adatokat csillaggal jelöltük 
2005-ben, mivel azok a városra vonatkozó adatokat is tartalmazzák. Az öt csoport a következő:

•	 Felvett városon belül: abba a városba nyert felvételt, ahol állandó lakcímmel rendelkezett
•	 Felvett megyén belül: azon hallgatók, akik olyan városba kerültek felvételre, amely a megyéjükben ta-

lálható.
•	 Felvett régión belül: azon hallgatók, akik olyan városba nyertek felvételt, amely a lakhelyük szerinti 

régióban található.
•	 Felvett térségen belül: azon hallgatók, akik az Észak-dunántúli térségben laknak.
•	 Felvett térségen kívülről: azon hallgatók, akik az Észak-dunántúli térségen kívül rendelkeztek állan-

dó lakhellyel.

Természetesen a kategóriák egymás komplementerei, azaz pl. akit megyén belül vettek fel Győrbe, az nem lehet 
győri lakos, akit régión belül vettek fel Győrbe, az nem lehet Győr-Moson-Sopron megyei lakos és így tovább. 

Az adatok elemzésénél elsősorban arra voltunk kíváncsiad, hogy az egyes intézmények vonzáskörzete hogyan 
változott. Az elemzések során elsősorban a három egyetemet emeltük ki, mivel jól látható a 26. táblázatban, hogy 
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• 27. ábra: Az NYME-re felvett hallgatók száma 2004 és 2010 között

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján

Mivel összességében a felvett hallgatók száma nőtt, a térségen kívülről érkezők száma alig változott, ezért a 
térségen kívüliek aránya csökkent relatív értelemben. A növekedés elsősorban a megyéből és régióból érkezők 
számának növekedésének köszönhető, míg a városon belül és térségen belül továbbtanulók száma és aránya is 
csökkent. Vagyis határozottan megállapítható, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem vonzáskörzete csök-
kent a vizsgált időszakban, s a növekvő hallgatói létszám bázisát a képzési hely településeinek megyéje és 
régiója adja. (28. és 29. ábra)

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája illetve a Kodolányi János Főiskola esetében a térségen kívüli képzési 
helyre (elsősorban Budapest) felvett hallgatók száma az egyes intézményekbe összesen felvett hallgatók számán 
belül jelentősen megnőtt. Így a mintában gyakorlatilag három közel azonos egyetem és a Dunaújvárosi Főiskola 
maradt, amelyből az utóbbit kivéve a három közel azonos méretű egyetemet vettük górcső alá.

2.4.1. Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) felvételi adatai területi bontásban

A 2007-es mélypont után enyhe emelkedés tapasztalható, amelynek összetétele a következőképp alakul területi 
bontásban. A 27. ábrán jól látható, hogy a térségen kívülről érkező hallgatók aránya csökken, bár az abszolút 
számok stagnálást, enyhe növekedést mutatnak. Az emelkedés fő okozója a felsőfokú szakképzések és a mester-
képzések növekvő felvételi létszámai. Érdemes viszont megjegyezni, hogy az intézményben vannak olyan szakok 
(főleg a tanári szakok esetében), amelyek korábban négy évesek voltak, s most azon hallgatók, akik befejezték az 
alapképzést, újra felvételiznek, hogy szakmájukban a korábban főiskolai szinten kapott jogosultságokat megkap-
ják, most viszont már mester szinten. Az alapképzésbe felvett hallgatók létszáma 2007 után lassabb mértékben, 
de továbbra is csökken.
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• 28. ábra: Az NYME-re felvett hallgatók állandó lakhely szerinti összetételének változása 
2005 és 2010 között

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján

• 29. ábra: Az NYME-re felvett hallgatók lakhely szerinti összetételének abszolút 
változása 2005 és 2010 között

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján
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• 30. ábra: Az NYME-re 2010-ben felvett hallgatók lakhely szerinti összetétele

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján

Természetesen képzési területenként és városonként eltérések lehetnek. A 2010-es évben jól látható, hogy 
egyes képzési helyek vonzáskörzete különböző. A térségen kívülről érkezők aránya Székesfehérvár esetében 
kiemelkedő, amely földrajzi elhelyezkedésével magyarázható, hiszen úgymond a vizsgált térség szélén talál-
ható. (30. ábra)

A képzési területek szerinti bontásban jól látható, hogy 2010-ben a térségen kívülről a legnagyobb vonzereje 
az agrár, művészet és művészetközvetítés képzési területeknek volt, míg a legkisebb a társadalomtudományi, 
bölcsészettudományi, gazdaságtudományok képzési területnek illetve a felsőfokú szakképzéseknek volt. En-
nek egyik magyarázata lehet, hogy ezen képzési területeken a térségben több intézmény is hirdet képzéseket. 
Erre a legszemléletesebb a gazdaságtudományok képzési terület, amelyen csak az NYME három városban 
hirdet különböző szakokat. (31. ábra)
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2.4.2. A Pannon Egyetem (PE) felvételi adatai területi bontásban

Hasonlóan a Nyugat-magyarországi Egyetemhez, a Pannon Egyetemnél is megfigyelhető egy mélypont a fel-
vételi számokban 2007-ben. (32. ábra) Az ezt követő emelkedés viszont sokkal markánsabb, mint az előző 
esetben. Az emelkedés mozgató rugója itt szintén a mesterképzés, illetve részben a felsőfokú szakképzés. Jelen 
esetben nehéz megállapítani, hogy az új mesterképzések közül melyek azok, amelyek valamely korábbi főisko-
lai szak kettébontásából jöttek létre, és melyek azok, amelyek teljesen újnak tekinthetőek, és így új kínálatot 
jelentenek a felsőoktatás piacán. (33. ábra)

• 31. ábra: Az NYME-re 2010-ben felvett hallgatók képzési terület szerinti összetétele

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján
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• 32. ábra: A PE-re felvett hallgatók száma 2004 és 2010 között

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján

• 33. ábra: A PE-re felvett hallgatók állandó lakhely szerinti összetételének változása 
2005 és 2010 között

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján
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A térségen kívüliek csökkentő részesedését magyarázza, hogy a 2007 utáni emelkedő tendenciában a térségen 
kívülről érkező hallgatók száma nem, vagy csak igen kis mértékben nőtt a többi kategóriához képest. Így a 
Pannon Egyetemről szintén elmondható, hogy az időszakban csökkent a területi vonzása. Képzési helyeket 
vizsgálva elsősorban Veszprém, Keszthely és Nagykanizsa tekintetében jelentős a térségen kívüli vonzás, 
amely érthető, hiszen a térséget vizsgálva annak határaihoz közel helyezkedik el. (34. és 35. ábra)

• 34. ábra: A PE-re felvett hallgatók lakhely szerinti összetételének abszolút változása 
2005 és 2010 között

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján

• 35. ábra: A PE-re 2010-ben felvett hallgatók lakhely szerinti összetétele

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján
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A képzési területeket vizsgálva itt kiegyenlítettebb a helyzet, mint a Nyugat-magyarországi Egyetemnél, de 
azért itt is megfigyelhető, hogy a felsőfokú szakképzések, a gazdaságtudományok és társadalomtudományok 
képzési területek tekintetében a városból és megyéből érkezők együttes aránya meghaladja a 40 %-ot. (36. ábra)

• 36. ábra: A PE-re 2010-ben felvett hallgatók képzési terület szerinti összetétele

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján
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2.4.3. A Széchenyi István Egyetem (SZE) felvételi adatai területi bontásban

Az előző két egyetemmel ellentétben a felvételi számokban a mélypont nem a 2007-es, hanem a 2008-as évben 
következett be, amelyet egy határozott emelkedés követett. Az alapképzési szakok itt is csökkenő tendenciát 
mutatnak, az összes hallgatói létszám növekedését itt is az új mesterszakok megjelenése okozta. Legjobban a 
SZE szakstruktúráját ismerve és látva a bolognai rendszerre való áttérés folyamatát, arra a megállapításra ju-
tottunk, hogy a Széchenyi István Egyetem ténylegesen jól járt a mesterképzési szakok bevezetésével. A koráb-
bi egyetemi szakok közül csak a településmérnöki, építőmérnöki szakok, illetve a gazdálkodási egyetemi szak 
szűnt meg, bomlott két ciklusra, bár korábban párhuzamosan működött a főiskolai és kiegészítő képzés ezen 
szakoknál. A többi egyetemi szak osztatlan egyetemi képzésben (építész, jogász) tovább működik. A többi kép-
zésen, ahol eddig 3 vagy 3,5 éves főiskolai képzés folyt, megjelentek a BSc/BA szakok, amelyek gyakorlatilag a 
képzés eddigi szerkezetén nem változtattak. Ezen alapképzésekhez kapcsolódó mesterképzési szakok viszont 
teljesen új kínálatként jelentek meg a felsőoktatás piacán, így a felvételi adatokban nem az eddigi főiskolai 
képzésen 4 évet eltöltő hallgató jelenik 3+2 évre, hanem a 3. év után minden egyes hallgató, aki mesterképzésre 
nyer felvételt, teljesen új hallgatónak számít. (37. ábra)

A felvett hallgatók lakhely szerinti megoszlásában megfigyelhető, hogy a csökkenés időszakában 2005-2008-
ig a térségen kívülről érkezők aránya és száma csökkent, ezt követően viszont az egyes kategóriák közötti 
arányok szinte alig változtak, vagyis az abszolút számokat megnézve láthatjuk, hogy a felvettek számának 
növekedését minden kategória növekedése táplálta. (38. és 39. ábra)

A felvett hallgatók lakhely szerinti megoszlásában megfigyelhető, hogy a csökkenés időszakában 2005-2008-
ig a térségen kívülről érkezők aránya és száma csökkent, ezt követően viszont az egyes kategóriák közötti 
arányok szinte alig változtak, vagyis az abszolút számokat megnézve láthatjuk, hogy a felvettek számának 
növekedését minden kategória növekedése táplálta. (38. és 39. ábra)

• 37. ábra: A SZE-re felvett hallgatók száma 2005 és 2010 között

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján
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• 38. ábra: A SZE-re felvett hallgatók állandó lakhely szerinti összetételének változása 
2005 és 2010 között

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján

• 39. ábra: A SZE-re felvett hallgatók lakhely szerinti összetételének abszolút változása 
2005 és 2010 között

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján
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Az intézmény gyakorlatilag egy városban működik, Győrben. Az Esztergomban működő kihelyezett képzés 
(felsőfokú szakképzés) az intézmény összlétszámához képest elenyésző. Az egyetem hallgatóinak közel fele a 
térségen kívülről, illetve a térséget alkotó másik régióból (Közép-Dunántúl) érkezik, de erős a győriek és a Győr-
Moson-Sopron megyeiek részaránya is. Legkisebb részt a Vas és Zala megyéből érkezők képviselik. (40. ábra)

A képzési területeket vizsgálva hasonlóan a korábbi intézményekhez a legkisebb vonzáskörzettel a felsőfokú 
szakképzések, a gazdaságtudományok, a társadalomtudományi, jogi és igazgatási és a pedagógusképzés kép-
zési területek rendelkeznek, míg a legnagyobb vonzáskörzettel a művészeti, műszaki és informatikai képzési 
területek jellemezhetőek. (41. ábra)

• 40. ábra: A SZE-re 2010-ben felvett hallgatók lakhely szerinti összetétele

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján
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• 41. ábra: A SZE-re 2010-ben felvett hallgatók képzési terület szerinti összetétele

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján

Összességében megállapítható, hogy az Észak-dunántúli térségben a székhellyel rendelkező három egyetem 
körében a felvett hallgatók száma 2005 és 2010 között csökkent. A csökkenés mélypontja 2007, illetve 2008-
ban voltak. Ezt követően az emelkedés ellenére a felvételi számok nem tértek vissza a 2005-ös szintekre. Ezen 
emelkedés fő okaként az újonnan meghirdetett mesterképzési szakok jelentik, illetve a felsőfokú szakképzé-
sekre felvett emelkedő hallgatói létszámok. Attól függően, hogy az új mesterszakokat újnak, vagy korábbi főis-
kolai képzést részben helyettesítőnek tekintjük, az intézmények számára ez az emelkedés tényleges vagy csak 
relatív sikerként könyvelhető el. Ez intézményenként változó képet mutat, tényleges adatok ismeretének hiá-
nyában csak az esetek becslésére vállalkoztunk. A felvettek lakhely szerinti összetétele a SZE kivételével meg-
változott a távolabbi lakhellyel rendelkező hallgatók hátrányára, azaz a PE és NYME vonzáskörzete csökkent.
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2.5. Az intézmények közötti verseny, konkurencia

Az Észak-dunántúli térségét ismerve azon feltételezéssel éltünk, hogy az itt székhellyel működő intézmények, 
elsősorban az egyetemek, több területen komoly versenytársai egymásnak. Az általam elemzett adatbázis ezen 
intézményekbe felvett hallgatók első három jelentkezési helyét tartalmazta. Ezért megvizsgáltuk, hogy az adott 
intézménybe felvételt nyert hallgató a felvételét jelentő pozíció előtt, illetve után milyen intézményeket jelölt 
meg. Azt a sort, amely a felvételét jelentette, intézményi jelentkezésnek neveztük el, azt a sort, amely ezt meg-
előzte, konkurens jelentkezésnek, amely az intézményi után következett további lehetőségnek neveztük el. Ab-
ban az esetben, ha a hallgató csak az 5. helyen jutott be az intézménybe, akkor az első három jelentkezése mind 
konkurens, ha másodikként, akkor az első hely konkurens, a harmadik már további lehetőség és így tovább.

A következő táblázatokban (27., 28. és 29. táblázat) a három eddig elemzett egyetem adatait mutatjuk be né-
hány kiválasztott képzési terület kiemelésével.10 A táblázatokban, az egyes kategóriákban csak az első 10-
nél kevesebb versenytárs adatait jelentettük meg, mivel a tábla terjedelme miatt nehézkesen lehetne kezelni. 
Ezért az adatok nem adják ki részösszegek esetében a 100%-ot.

Az NYME-nél a felvételt nyert hallgatók esetében az összes jelentkezések 44,7 %-át az intézményre adták le 
a hallgatók, akiket 24,58%-át konkurens jelentkezésként, amelyből a legnagyobb részt maga az intézmény 
tette ki. De a konkurensek között, az NYME-t nem számolva ott van 2. és 3. helyen a két térségi intézmény. 
Ugyanez megfigyelhető a további lehetőségek között. Vagyis ha a hallgató nem ide nyert volna felvételt, akkor 
nagy eséllyel ment volna tovább a SZE-re vagy a PE-re. A konkurens képzési területek egyértelműen az infor-
matika, gazdaságtudományok képzési terület és a felsőfokú szakképzések.

10 Itt nem a felvételkor megadott képzési területet, hanem azon szak képzési területét vettük alapul, amelyre a hallgató 
felvételt nyert.
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A PE esetében már nem ennyire egyértelmű a konkurencia helyzete. Itt a felvételt nyert hallgatók 40,98%-a 
jelölte meg az intézményt, a többi konkurens vagy további jelentkezés volt. A konkurens intézmények közül 
(magát nem számítva) az NYME 4. helyen áll, a SZE pedig 7. helyen. Erről az oldalról nem érződik olyan erős 
konkurencia, bár a SZE-nél a műszaki és felsőfokú szakképzés területe, az NYME-nél a felsőfokú szakképzés 
és a bölcsészettudományi képzési területek értékei kiemelkednek. A konkurencia szempontjából figyelembe 
kell venni Budapest relatív közelségét, amely jól kirajzolódik a konkurensek listájában.

Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján

• 27. táblázat: A Nyugat-magyarországi Egyetemre felvételt nyert hallgatók jelentkezési adatainak 
összesítése 2004 és 2010 között - konkurenciavizsgálat

Jelentkezési intézmény neve

Bölcsé-
szettu-

dományi 
képzési 
terület

Felsőfo-
kú szak-
képzés

Gazda-
ságtudo-
mányok 
képzési 
terület

Infor-
matika 
képzési 
terület

Műszaki 
képzési 
terület

Peda-
gógus-
képzés 

képzési 
terület

Összesen

Intézményi jelentkezés 45,23% 41,18% 43,53% 45,45% 45,77% 48,62% 44,70%

Konkurens jelentkezés 26,77% 28,53% 25,77% 15,48% 15,49% 21,01% 24,58%

Nyugat-magyarországi Egyetem 43,28% 60,90% 45,83% 33,33% 54,62% 46,04% 48,87%

Eötvös Loránd Tudományegyetem 12,08% 2,12% 2,13% 1,59% 0,96% 20,28% 7,70%

Széchenyi István Egyetem 4,72% 8,88% 7,31% 18,25% 5,41% 4,46% 6,52%

Pannon Egyetem 4,03% 6,72% 6,95% 11,90% 3,66% 3,75% 5,48%

Pécsi Tudományegyetem 7,74% 3,89% 3,40% 6,35% 4,62% 4,61% 4,96%

Budapesti Gazdasági Főiskola 1,20% 3,70% 8,52% 1,59% 1,27% 0,51% 3,73%

Budapesti Corvinus Egyetem 2,06% 0,64% 8,99% 4,76% 2,07% 0,86% 3,54%

További lehetőség 28,00% 30,29% 30,71% 39,07% 38,74% 30,38% 30,72%

Nyugat-magyarországi Egyetem 54,65% 70,90% 47,82% 43,71% 59,20% 62,69% 57,66%

Széchenyi István Egyetem 3,36% 5,80% 12,02% 27,36% 8,08% 2,49% 7,01%

Pannon Egyetem 4,79% 5,98% 10,10% 11,95% 7,57% 2,84% 6,53%

Pécsi Tudományegyetem 6,85% 3,38% 3,00% 3,77% 3,06% 3,96% 4,13%

Eötvös Loránd Tudományegyetem 5,18% 1,03% 0,77% 1,57% 0,57% 8,10% 3,20%

Budapesti Gazdasági Főiskola 0,76% 3,81% 5,71% 0,31% 0,70% 0,18% 2,55%

Összes jelentkezés 
(Int+konk+további) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján

• 28. táblázat: A Pannon Egyetemre felvételt nyert hallgatók jelentkezési adatainak összesítése 
2004 és 2010 között - konkurenciavizsgálat

Jelentkezési intézmény neve

Bölcsé-
szettu-

dományi 
képzési 
terület

Felsőfo-
kú szak-
képzés

Gazda-
ságtudo-
mányok 
képzési 
terület

Infor-
matika 
képzési 
terület

Műszaki 
képzési 
terület

Peda-
gógus-
képzés 

képzési 
terület

Összesen

Intézményi jelentkezés 42,87% 41,66% 39,49% 44,74% 38,18% 46,90% 40,98%

Konkurens jelentkezés 23,59% 30,30% 29,22% 12,51% 17,38% 9,09% 24,35%

Pannon Egyetem 28,69% 54,45% 54,27% 42,21% 37,01% 60,98% 48,38%

Budapesti Gazdasági Főiskola 1,88% 4,10% 11,69% 3,64% 1,04% 0,00% 6,91%

Pécsi Tudományegyetem 10,75% 5,05% 3,54% 5,15% 8,15% 7,32% 5,45%

Eötvös Loránd Tudományegyetem 22,09% 1,21% 2,21% 4,40% 1,68% 12,20% 4,73%

Nyugat-magyarországi Egyetem 4,47% 7,76% 3,21% 2,01% 3,04% 1,22% 4,31%

Budapesti Corvinus Egyetem 2,20% 1,39% 5,68% 4,90% 2,08% 0,00% 3,76%

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem 0,13% 0,51% 1,35% 12,69% 17,27% 0,00% 3,43%

Széchenyi István Egyetem 1,17% 4,72% 2,12% 2,14% 6,63% 0,00% 3,06%

Kodolányi János Főiskola 2,20% 4,87% 2,73% 0,88% 0,56% 0,00% 2,78%

Budapesti Műszaki Főiskola 0,00% 1,50% 0,31% 10,05% 2,56% 0,00% 1,44%

További lehetőség 33,54% 28,05% 31,28% 42,75% 44,44% 44,01% 34,67%

Pannon Egyetem 39,59% 61,70% 49,47% 47,76% 53,50% 64,99% 50,88%

Nyugat-magyarországi Egyetem 11,57% 7,43% 8,64% 3,13% 4,22% 5,79% 7,04%

Pécsi Tudományegyetem 11,71% 3,75% 4,10% 8,79% 5,25% 7,30% 6,09%

Széchenyi István Egyetem 2,00% 1,86% 4,46% 10,74% 10,38% 0,50% 5,79%

Kodolányi János Főiskola 4,05% 4,47% 6,58% 0,22% 0,31% 0,50% 3,57%

Budapesti Gazdasági Főiskola 1,23% 5,61% 6,96% 0,77% 0,25% 0,00% 3,57%

Eötvös Loránd Tudományegyetem 8,79% 0,43% 0,67% 3,53% 1,38% 6,80% 2,43%

Budapesti Műszaki Főiskola 0,14% 1,34% 0,77% 5,51% 5,53% 0,00% 2,43%

Dunaújvárosi Főiskola 0,46% 3,08% 1,22% 4,45% 2,75% 0,00% 2,18%

Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem 0,09% 0,16% 0,48% 3,68% 5,84% 0,00% 1,91%

Összes jelentkezés 
(Int+konk+további) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Forrás: Saját szerkesztés Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján

• 29. táblázat: A Széchenyi István Egyetemre felvételt nyert hallgatók jelentkezési adatainak össze-
sítése 2004 és 2010 között - konkurenciavizsgálat

Jelentkezési intézmény neve Felsőfokú 
szakképzés

Gazdaság-
tudományok 

képzési 
terület

Informati-
ka képzési 

terület

Műszaki kép-
zési terület Összesen

Intézményi jelentkezés 43,24% 48,94% 41,48% 46,74% 46,21%

Konkurens jelentkezés 27,22% 20,16% 15,98% 13,33% 16,75%

Széchenyi István Egyetem 43,16% 49,68% 30,59% 41,79% 42,87%

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem 0,30% 2,81% 9,51% 25,10% 12,54%

Nyugat-magyarországi Egyetem 14,36% 6,48% 4,90% 4,28% 6,67%

Budapesti Műszaki Főiskola 0,67% 0,56% 18,43% 4,43% 4,47%

Budapesti Corvinus Egyetem 1,94% 9,76% 4,51% 0,96% 4,12%

Pannon Egyetem 2,99% 3,46% 12,35% 2,30% 4,03%

Budapesti Gazdasági Főiskola 1,12% 9,89% 2,45% 1,32% 3,91%

További lehetőség 29,54% 30,90% 42,54% 39,93% 37,04%

Széchenyi István Egyetem 40,94% 50,76% 49,98% 57,28% 53,52%

Nyugat-magyarországi Egyetem 20,47% 13,42% 6,15% 4,49% 7,84%

Pannon Egyetem 5,03% 5,58% 12,63% 5,60% 6,63%

Budapesti Műszaki Főiskola 1,52% 0,99% 5,75% 6,72% 5,00%

Pécsi Tudományegyetem 9,51% 2,79% 4,35% 4,28% 4,42%

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem 0,07% 0,68% 2,62% 6,04% 3,95%

Szent István Egyetem 0,96% 2,42% 0,48% 3,89% 2,84%

Dunaújvárosi Főiskola 0,69% 1,04% 5,19% 1,59% 1,96%

Budapesti Gazdasági Főiskola 2,27% 5,10% 0,52% 0,52% 1,58%

Összes jelentkezés 
(Int+konk+további) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

A Széchenyi István Egyetem esetében a felvett hallgatók közül 46,21%-a a jelentkezéseknek intézményi 
jelentkezés volt. Az intézmény legfőbb versenytársa a képzések összetételéből adódóan (műszaki és infor-
matika képzési területek) elsősorban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Az NYME a 2. 
konkurens intézmény, elsősorban a felsőfokú szakképzések területén, illetve a gazdaságtudományok képzési 
területen. A Pannon Egyetem ezzel szemben csak az 5. helyen található, viszont az informatika képzési terü-
leten komoly versenytársként. Az, hogy az 5. helyre került, csak annak köszönhető, hogy az informatika kép-
zési terület aránya a többihez viszonyítva igen alacsony. Meglepő, hogy a PE a gazdaságtudományok képzési 
területen csak alacsony konkurenciát jelent. Ezzel szemben a budapesti intézmények komoly versenysúlyt 
képviselnek. A további lehetőségek terén már egyértelműen megjelennek a térség intézményei. 2. helyen az 
NYME, 3. helyen a PE.
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2.6. Kapacitáskihasználtság a térség felsőoktatási intézményeiben

Az intézmények közötti verseny, és hatékonyság vizsgálatakor fontos szempont azok kapacitásainak vizsgála-
ta, illetve kapacitás kihasználtságainak vizsgálata. Az Oktatási Hivatal 2009-ben lefolytatott egy kapacitás-
vizsgálatot a felsőoktatásban, amelyben meghatározott szempontok alapján (oktatók száma tudományterüle-
tenként, infrastrukturális adottság: tantermek kapacitása, könyvtári kapacitás, számítástechnikai kapacitás 
stb.) megállapították képzési területre és tagozatra bontva, hogy az intézmény mennyi hallgatót fogadhat 
maximálisan. A kapott értékek elvileg az intézmények maximális kapacitásait tartalmazzák. Mindenesetre 
a vizsgálat lefolytatásakor nem ellenőrizték a beérkezett adatokat, s ahol szűk keresztmetszet volt a rendszer-
ben, ott az intézmény könnyebben tudott rugalmasan átcsoportosítva erőforrásokat megfeleltetni az elvárá-
soknak. Többé-kevésbé azonban azt gondoljuk, hogy ezek a kialkudott számok megfelelnek a valóságnak, és a 
reálishoz közelítő képet adnak az intézmények hallgatókat befogadó kapacitásáról, amelyet az intézmények 
működési engedélyében is rögzítettek. Az adatokat az Oktatási Hivatal honlapjáról töltöttük le, és melléál-
lítottuk a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjáról letöltött hallgatói adatokkal. Itt meg kell jegyezni, 
hogy valamiért a kapacitásokat tartalmazó táblázatban nem találtuk meg a Modern Üzleti Tudományok Fő-
iskolájának adatait, ezért a 30. táblázat ezen adatokat nem tartalmazza. Másik érdekesség a Kodolányi János 
Főiskola kihasználtsági adatiban mutatkozó 100%-ot meghaladó értékek, amely okát nem sikerült tisztázni..

A kapacitásakkreditáció másik fontos feladata az volt, hogy megállapítsa az intézmények kapacitásszámait, 
amelyet a felvételi eljárás során vesznek figyelembe. Ez azt jelenti, hogy a felvehető hallgatók számára két 
tényező hatott. Az egyik a jelentkező hallgatók száma és teljesítménye, illetve a felvételi eljárás során meg-
jelölt intézményi sorrend, illetve az intézmény hallgatói kapacitása. Ezért az intézményeket kapacitásaik 
akkreditálásánál az az elv vezérelte, hogy a lehető legnagyobb kapacitásszámot mutassák fel, amely így nem 
korlátozhatja a jövőben a felvehető hallgatók számát. Ez a stratégia elsősorban a fővárosi intézményekre jel-
lemző, mivel Budapest vonzása miatt a demográfiai apály náluk nem, vagy csak korlátozottan jelentkezett. 
A vidéki egyetemeken ezzel szemben úgy véljük a kapacitásakkreditációs stratégia annyiban kimerült, hogy a 
stagnáló, esetleg kissé emelkedő felvehető hallgatói létszám elé semmilyen kapacitáshiányból adódó akadály 
ne gördüljön. Ezért ők olyan extrém módon nem törekedtek a korlátaik kifeszítésére. 

A kapacitások értelmezésekor figyelembe kell venni, hogy az intézmény kapacitása nem a felvehető hallgatók 
számát adja meg, hanem az összes benn lévő hallgató számát. Így nemcsak a korlát feltolásával, hanem a benn 
lévő hallgatók „forgási sebességének” gyorsításával, vagy a „bennragadtak”, „parkoló pályán” lévő hallgatók 
jogviszonyának adminisztratív szabályok által való megszüntetésével is bővíthetőek a felvehető hallgatói 
létszámok.
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Mindenesetre megállapítható, hogy a térségben vizsgált intézmények közül a Pannon Egyetem, a Kodolányi 
János Főiskola és a Széchenyi István Egyetem kapacitáskihasználtsága 80% felett van. Ez az érték gyakor-
latilag a 100%-ot nem tudja elérni, mivel mindig marad a kapacitásokban valamennyi puffer, mivel az egyes 
tényezők, mint például a tantermek mérete eléggé kötöttek, és ha csak 40 hallgatónk van egy kurzusra, és a 
terem 60 fős, nem tudjuk a terem méretét csökkenteni, amennyiben nem áll másik kisebb terem rendelkezés-
re. Ez pedig valószínű, mivel a termek száma is véges. Így a 80%-os kapacitás kihasználtsági mutató megkö-
zelítőleg elfogadható, és a csökkenő demográfiai számokból kiindulva ezek növekedésére nem számíthatunk 
változatlan kapacitások mellett.  

A Nyugat-magyarországi Egyetem közel 52%-os, illetve a Dunaújvárosi Főiskola közel 62%-os kapacitás ki-
használtsága a fentiekkel szemben alacsonynak tekinthető, amennyiben a fenn említett kapacitásakkreditá-
ciós stratégiákról alkotott elméletünk helytálló. Így ha ezen kapacitásadataik valósak, úgy komolyan el kell 
gondolkodnia az intézményeknek, hogy a térségben, és az országban lévő versenytársakkal szemben műkö-
désük hatékonyan fenntartható-e. 

2.7. Frissdiplomások visszajelzései

Eddig az észak-dunántúli térségbe érkező, az ott továbbtanuló hallgatókat vizsgáltuk a különböző jellemzők 
mentén. A központi felvételi rendszernek köszönhetően ezen a téren adatok aránylag megfelelő mennyiségben 
és minőségben állnak rendelkezésre. Arról viszont, hogy mi történik velük a diploma megszerzését követően, 
sajnos jelenleg még csak nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre. A múlt évtized elején publikált országos 
FIDÉV vizsgálatot követően hosszú ideig nem történt országos felmérés a végzettek körében, sőt intézményi 
felmérés sem, nemhogy ezek összesítése. 2009 második felében indultak útnak a TÁMOP 411-08 azonosí-
tó számú intézményi pályázatok, amelyek többségében tartalmazták az intézményi Diplomás Pályakövető 
Rendszerek kialakítását és azok hosszú távú üzemeltetésének megalapozását különböző csatolt szolgálta-
tások (pl. alumni szolgáltatások) kialakítása révén. Az intézményi pályázatoknak van egy központi „lába” is. 
A TÁMOP 413 pályázattal az Educatio Nonprofit Kft. arra vállalkozott, hogy az intézményi adatgyűjtéseket 
koordinálja és azok egy részét összegyűjti, publikálja, illetve maga is végez országos mintavétel alapján sze-
mélyes lekérdezésen alapuló pályakövető felméréseket. Az intézményi összesített adatok felhasználásával, 
illetve az országos felmérés adatainak felhasználásával mutatok a következőkben egy korántsem teljes ké-
pet a végzettekről. Sajnos a Pannon Egyetem az említett TÁMOP 411-es konstrukcióra benyújtott pályázata 
nem nyert, ezért az intézményről adatok még nem elérhetőek a központi adatbázisban. Biztató viszont, hogy a 
TÁMOP 411A konstrukcióban már nyert a feladatra forrást, így a közeljövőben az adatok pótolhatóak lesznek. 

Az intézményi online felmérések egyes adatait központilag nyilvántartó rendszerből igyekeztük néhány ér-
tékesebb összehasonlítást végezni. A felmérést az intézmények 2010 során végezték a 2009-ben végzettek 
körében. Mivel ez volt az első ilyen felmérés, ezért az adatok inkább csak tájékoztató jelleggel kezelhetőek, 
amelyet a válaszadási arányok alacsony volta is alátámaszt. (31. táblázat)

Intézmény Válaszadási arány

Széchenyi István Egyetem 15,00%

Dunaújvárosi Főiskola 15,00%

Kodolányi János Főiskola 14,00%

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája 22,00%

Nyugat-magyarországi Egyetem 12,00%

• 31. táblázat: A 2009-ben végzett hallgatók körében végzett intézményi vizsgálatok válaszadási arányai

Forrás: Saját szerkesztés az Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján, http://www.felvi.hu/diploman_tul/
kutatasi_jelentes letöltés dátuma: 2011.02.24.
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A 42. ábra tartalmazza a válaszadók véleményét, hogy milyen mértékben kapcsolódik a végzettségük a je-
lenleg végzett munkához. Az adatsort kiegészítettük a 2007-ben végzett hallgatók körében végzett orszá-
gos felmérés adataival. A felső két kategóriát összeadva látható, hogy a végzett hallgató szinte biztosan a 
végzettségének megfelelő helyen dolgozik. Mindenesetre nehéz megítélni, hogy rossz-e, ha a hallgató más-
hol dolgozik, és nem a szakterületén. Hiszen bizonyos szakmákat könnyebb konvertálni különböző szakte-
rületek között, másokat viszont nehezebb.

• 42. ábra: A munka és a végzettség kapcsolata

Forrás: Saját szerkesztés az Educatio Nonprofit Kft. adatai alapján, http://www.felvi.hu/diploman_tul/
kutatasi_jelentes letöltés dátuma: 2011.02.24. illetve Diplomás Pályakövetés 2010, A 2007-ben végzettek 

munkaerőpiaci jellemzői (Kutatási gyorsjelentés), http://www.felvi.hu/diploman_tul/szakmai_tamogatas/
eredmenyek/diplomas_kutatas/kutatasi_jelentes letöltve: 2010. október 25.
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• 43. ábra: A 2009-ben végzettek havi nettó átlagjövedelme Ft-ban (intézményi felmérés)

Forrás: Saját szerkesztés a www.felvi.hu adatai alapján, http://www.felvi.hu/diploman_tul/kutatasi_
jelentes/!DPR_kutatasi_jelentes/index.php letöltve: 2011.03.01.

Az Educatio Nonprofit Kft. munkatársai az online és a személyes lekérdezések mellett a projektjükben további 
adatbázisokat is felhasználtak az összehasonlításokhoz. A közelmúltban a projekt zárókonferenciáján publi-
kálták azon jövedelmi adatokat, amelyeket anonim módon kaptak meg az APEH adatbázisból. Ezek szerint a 
térségben található három nagy intézmény (egyetem) közül a SZE-n végzett hallgatók bruttó havi keresete a 
legmagasabb. (44. ábra)

A 43. ábrán látható, hogy a fent említett két kategória összevonása után a SZE-n végzett hallgatók találtak 
leginkább a végzettségüknek megfelelő állást, míg a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján (MÜTF) az il-
leszkedés a legkisebb mértékű a vizsgált intézmények között.

A szakmai illeszkedésen túl természetesen igen fontos mércét jelent a végzettek átlagos havi fizetésének ala-
kulása. Az alábbiakban az erre vonatkozó adatokat megvizsgáltam a felmérésben, illetve kontrollként egy 
frissen publikált adattáblát tettünk melléjük. Az intézményi felmérés alapján a legjobb fizetéssel a Kodolányi 
Főiskola végzettjei dicsekedhetnek, míg a legalacsonyabb átlagfizetéssel az NYME végzettjei. Persze egyér-
telmű függvényszerű kapcsolat nem írható fel az intézmény, a képzési terület vagy szak, illetve a végzést kö-
vető jövedelmek nagysága között, mindenesetre a sztochasztikus együttmozgás nincs kizárva.



| AZ éSZAk-dUnÁnTÚLI TérSéG FELSŐOkTATÁSI InTéZMényEInEk vIZSGÁLATA78

Széchenyi István Egyetem

• 44. ábra: Átlagos bruttó havi bérjövedelem intézményi bontásban Ft-ban (a legnagyobb 
létszámú intézményekben) Foglalkoztatottak körében, Ft (N=12 860)

Forrás: Veroszta Zsuzsa (2011): A diplomások helyzete Magyarországon a pályakövetési adatok tükrében 
c. előadás,  DPR-AVIR „Adatalapú döntéshozatal és stratégiaalkotás a felsőoktatásban” Zárókonferencia, 

2011. február 24.

A harmadik fontos tényező, amelyet a munka és szakma illeszkedése illetve az átlagkereset mellett érdemes 
kiemelni, hogy a végzett hallgató milyen gyorsan talál állást. Ez szintén több tényezőtől függ egyszerre, mint 
például a munkaerő-piaci helyzet, a végzett mobilitása, rugalmassága, de természetesen függ az intézmény 
által adott diplomától, végzettségtől is.

Ezzel kapcsolatban sajnos intézményi összehasonlító adatokat nem tudok még bemutatni, mivel ez az adat 
nem lett publikálva az online intézményi felmérések eredményei között, viszont a 2007-ben végzett hallgatók 
körében országosan végzett felmérés tartalmaz ide vonatkozó adatokat, de csak országos vonatkozásban. (45. 
ábra)

Ezek szerint a 2007-ben végzettek az orvos- és egészségtudományi, gazdaságtudományok, műszaki, informa-
tika, illetve jogi és igazgatási képzési területeken szerzett diplomával találtak leghamarabb állást. 
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• 45. ábra: Államvizsga után az elhelyezkedés időszakának átlagos hossza (az államvizsga 
után állást keresők körében N=2371) (hónap)

Forrás: Diplomás Pályakövetés 2010, A 2007-ben végzettek munkaerő-piaci jellemzői (Kutatási gyorsje-
lentés), http://www.felvi.hu/diploman_tul/szakmai_tamogatas/eredmenyek/diplomas_kutatas/kutatasi_

jelentes letöltve: 2010. október 25.

A felsőoktatás és régiója, térsége közötti kapcsolat fontos dimenziója, hogy a felsőoktatás a fent említett 3. sze-
repkörének (Boucher-Conway-Van der Meer 2003) milyen mértékben tud megfelelni, azaz milyen mértékben 
tud odavonzani, illetve megtartani hallgatókat. A szerep második részéről, a végzettek régióban, térségben 
való megtartásáról gyakorlatilag nem áll rendelkezésemre semmilyen adat. A diplomás pályakövetés rend-
szerének országos blokkjába, amelyből az eddigi adatokat bemutattunk, nem került bele ilyen információ, de 
legalábbis az adatok ilyen jellegű elemzése nem történt eddig meg. A Széchenyi István Egyetem Diplomás 
Pályakövető Rendszere ezen területi mozgásokra külön kitér és elemzi az adatokat, amelynek eredményei az 
alábbi táblázatban összefoglalva megtalálhatóak.

A 32. táblázat jól mutatja, hogy a 2007-ben és 2009-ben végzettek körében a megkérdezettek lakhely szerinti ösz-
szetétele miként változott a végzés után. A felméréskor a megkérdezettek lakhelyét, illetve szüleik lakhelyét mér-
ték fel. Ez néhány kivételtől eltekintve gyakorlatilag mutatja a hallgatók földrajzi mozgásának irányait a diploma 
megszerzése után. A Széchenyi István Egyetemen végzettek gyakorlatilag két irányba mozogtak tovább, egyrészt 
Győrbe, másrészt pedig Budapestre. A Nyugat-dunántúli régió és a többi régió ezen mérlege deficitet mutat.
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• 32. táblázat: Az öregdiákok elhelyezkedésének irányai a Széchenyi István Egyetemen

Forrás: DPR Füzetek II. 2010

A 2007-ben és 2009-ben megkérdezettek szüleinek lakhelye Győrben 14,3 %-ot tesz ki, míg a megkérdezettek 
lakhelye Győrben 23,64 %-ot, illetve 22,39 %-ot. Ez azt jelenti, hogy a megkérdezettek között nőtt a győri lak-
hellyel rendelkezők száma, vagyis elmondható, hogy Győr a vizsgált időszakban vonzotta a hallgatókat. Buda-
pesten az adatok hasonló folyamatokat mutatnak. Ezzel szemben a Nyugat-dunántúli Régió és Magyarország 
más megyéi a fiatalok mobilitásából adódóan vesztesei a folyamatoknak. A táblázatból nem derül ki, hogy mely 
terülnek mely irányokba van elszívó hatása, de feltételezhető, hogy Győr elszívó hatása érvényesül a Nyugat-
dunántúli Régióban, illetve a Közép-dunántúli Régió szomszédos megyéiben, de jellemzően sokan próbálnak 
tapasztalataim szerint olyanok is letelepedni végleg Győrben, akik Kelet-Magyarországról érkeztek, és nem 
akarnak Budapesten élni. Budapest elszívó hatása sajnos az összes területre valószínűsíthető.

Összefoglalva elmondható, hogy ma Magyarországon még kevés adat áll rendelkezésre a végzettek elhelyezke-
dését, munkaerő-piaci beilleszkedését illetően. Az ilyen jellegű országos adatfelmérés elindult, de a Diplomás 
Pályakövető Rendszer ma még gyerekcipőben jár. Fontos megjegyezni ezen rendszer által szolgáltatott ada-
tokkal kapcsolatban, hogy bár voltak kezdeményezések, elképzelések azzal kapcsolatban, hogy a kapott ered-
ményeket az intézmények finanszírozásánál, minősítésénél, akkreditációjánál komolyan figyelembe veszik, 
mégsem ez lesz a fő céljuk. Elsősorban, ahogy a külföldi példák is mutatják, ezen adatokat az intézmények a 
közvélemény tájékoztatására, hallgatók toborzására használják fel. Mindenesetre ezeket figyelembe véve, és 
mind nagyobb nyilvánosságot biztosítva, ezen adatok hosszú távon befolyásolják az intézmények versenyét, és a 
hallgatókért folytatott versenyben a rosszabb output mutatókkal rendelkező intézmények hátrányba kerülnek. 
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